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demográfico e cultural do país, 
do resto do país. Fernández ao 
mexer com isso, mais do que 
suscetibilidades externas, mexe 
num vespeiro interno. Seria, 
aqui, oportuno apartear-lhe, 
lembrando El Rei de Espanha:: 
- “?Por que no callas, Fernán-
dez?”.

Mas, a propósito de pluralida-
des étnicas e culturais, é sem-
pre bom lembrar, com efeito, 
que “el Pueblo” latino-ameri-
cano, antes de o ser, já era um 
“Pueblo” originário, sobretudo 
no México e nos Andes, com 
alto nível civilizacional, numa época em que a 
Europa, com exceção de Portugal e Espanha, 
sequer tinha Estados Nacionais organizados. 
Sempre recomendo que, em vez de Cancún, 
os brasileiros visitem a cidade do México e lá 
passem, no mínimo, três dias no Museu de An-
tropologia. Vão descobrir que dos 20 milhões 
de astecas à época do “Descobrimento”, nem 
10% sobreviveu, pouco tempo depois, à violên-
cia e à contaminação. Até hoje o México tem 
população menor do que o Brasil, então bem 
menos povoado. Dos Andes, onde construíram 
o Império Inca, desceram os nativos para lito-
ral Atlântico pelo Caminho do Peabiru, os quais  
talvez tenham se encontrado no extremo sul 
do continente com outras correntes oriundas 
dos mapuches chilenos, cujo último líder, Cau-
policán, foi empalado pelos colonizadores.

Quanto ao Brasil, se nascemos nas selvas, 
fomos nos acrescentando por mares agitados 
pelo açoite do colonialismo lusitano e da escra-
vidão negra -que lhe acompanhou e que aca-
bou cedendo espaço para a imigração europeia 
rumo à modernidade autoritária da República-. 
Acabamos nesta complexa “gentidade em for-

mação”, como dizia Darcy Ribeiro, que ousou 
contrariar as ideias dominantes na Europa que 
afirmavam ser impossível montar um socieda-
de industrial nos trópicos com base em gente 
mestiça. Deixamos, embora com grande paixão 
pelos hermanos,  los porteños para trás,

Destes grandes vértices latino-americanos, 
Tenochtitlan, Andes, Amazônia desdobraram-
-se ou somaram-se outras experiências inédi-
tas que nos conformam numa rede sincrética. 
O Haiti, formado por escravos africanos que 
lutaram contra a França. Argentina e Uruguai, 
com tão forte presença europeia que seus es-
tudantes nos Estados Unidos têm dificuldade 
em se inserir nos movimentos latinos. A Na-
ção rio-grandense, inserida no Grande Pampa, 
igualmente, pois sempre lhes foi tão próxima. 
Tudo isso é América Latina  que, com os pés 
em suas origens primitivas ainda luta pela sua 
verdadeira emancipação nacional, preferindo 
sua penada alma à razão iluminista, a Poesia  à 
prosa neocolonizadora, La Paz á Santa Cruz de 
la Sierra, Pedro à Fujimore,  Marti à Sarmiento, 
Sandino à Pinochet, Zumbi a Domingos Jorge 
Velho, o morro à Faria Lima..

Tome tento, Sr. Fernández: “Ojo!”

Este colunista está de olho em tudo o que vai 
por este vasto mundo de Deus e dos Poetas. 
Hoje deito a pena além dos muros. “Palpite in-
feliz” é o título de uma  canção de Noel Rosa, 
em sua histórica polêmica com outro sambis-
ta dos anos 1920/30, Wilson Martins, quando 
este o criticava por ter se inspirado no morro. 
Recupero o título para comentar  malfadada 
opinião do Presidente Fernández, da Argenti-
na.

Na semana que transcorre, a Mídia repercu-
tiu uma afirmação jactanciosa do Presidente 
Alberto Fernández, da Argentina, atribuída ao 
escritor Octavio Paz, dizendo que os mexica-
nos vieram dos índios, os brasileiros da selva, e 
os argentinos... chegaram de barco.  Caiu mal. 
Palpite infeliz. Tango errante.  Começando que 
o Presidente argentino se disse “europeísta”, 
ao receber o Primeiro Ministro da Espanha. 
Papo vira-lata, que escondeu, na verdade um 
pensamento dito “etnocentrista”, negador do 
reconhecimento da pluralidade cultural dos 
povos, digno do século XIX. Abriu mão de  sua 
“pertenência” americana. Errou, também, 
sobre  o autor da frase. Pecado menor. Tudo 
desastre. Foi muito criticado, pediu desculpas, 
mas não se fez de rogado: - “Aos incomodados, 
minhas escusas...” Ah é.!? Então aí vai: bateu, 
levou! Todos sabem, afinal, do “estilo” dos ar-
gentinos, muito senhores de si, com boa dose 
de auto centramento, para não dizer soberba. 

Há, até, uma piada que corre o continente, 
contando  que, quando “los hermanos”, to-
mados por alguma depressão ou dor insupor-
tável, decidem se suicidar, sobem sobre  sua 
própria auto estima e se atiram ao solo...Nem 
tanto...Nem tanto...Mas há um pouco de ver-
dade na afirmação de Fernández, embora isso  
não diga tudo sobre os argentinos. Um grande 
Presidente deles, de 1868 a 1874, homem de 
elevadas letras, Domingos F. Sarmiento, autor 
de várias obras, dentre elas “Facundo”,  mu-
dou a fisionomia social e cultural de seu  país. 
Ele está por trás da afirmação de Fernandes.

Sarmiento é apontado como um dos maiores 
expoentes do romantismo argentino, devido 
ao seu relevante  papel  na chamada Geração 
de 1837. Nos últimos anos de sua vida,  apro-
ximou-se do positivismo, que deitaria influên-
cias no Rio Grande do Sul, como bem atesta 
seu último livro: "Conflictos y armonías de las 
Razas de América". Ele debitava a origem dos 
males da Argentina à incivilidade impetuosa 
do “gaucho”- retratada por José Hernandez 
em “Martim Fierro”-  e à ignorância do povo. 
Com base nisso, revolucionou a educação, 
acabou com o analfabetismo , fundou no seu 
Governo mais de 100 bibliotecas. Junto, para 
“branquear” o país, estimulou a imigração eu-
ropeia em larga escala, trazendo  como con-
sequência uma separação da capital, Buenos 
Aires - “donde los porteños”- , até hoje centro 

OPINIÃO 

Palpite infeliz de um tango errante

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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Por Redação A FOLHA
___________________

Na última sessão da Câma-
ra de Vereadores de Torres, 
realizada na segunda-feira, 
dia 7 de junho, foi lido pela 
Mesa Diretora (através do 
próprio presidente, Gibral-
tar Vidal, o Gimi - PP) uma 
recomendação oriunda da 
Promotoria de Justiça (Minis-
tério Públick( da comarca de 
Torres e enviada para o pre-
feito de Torres, Carlos Souza 
( com cópia para a Mesa Di-
retora da Câmara local). O 
documento recomenda  a re-
vogação da Lei Municipal nº 
5.165/2021 - matéria da lei 
se refere à questão da contra-
tação, os direitos e os deve-

res do sistema de Transporte 
Público da cidade, atualmen-
te exercido pela concessão 
contratual da prefeitura à 
empresa Torrescar. 

O texto da “Recomenda-
ção” do Ministério Público 
estadual cita vários aspectos 
que estariam (de certa for-
ma) irregulares nesta relação 

contratual em Torres. Dentre 
eles, o fato do contrato de 10 
anos já estar vencido deste o 
ano de 2019 e a alegação que 
o serviço prestado pela con-
cessionária (em contrato com 
a prefeitura) não estariam 
sendo realizado conforme as 
diretrizes dos direitos dos ci-
dadãos locais. 

TORRES

Ministério Público recomenda 
revogação do contrato de concessão 

de transporte público em Torres

CÂMARA DOS DEPUTADOS LIBERA 
DESMATAMENTO E AMEAÇA A VIDA 

No dia 13 de maio de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 
(PL) 3.729/2004, que trata da regulamentação do Inciso IV do § 1º do Artigo 225 
da Constituição Federal. Esse artigo trata do "direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida", que determina a necessidade de estudo prévio para "obra ou atividade poten-
cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente", A proposta 
aprovada diminui as exigências, libera atividades de licenciamento ambiental e 
cria modalidades menos burocráticas. Um desrespeito às comunidades indígenas, 
quilombolas e rurais, que serão mais afetadas diretamente. 

Chama a atenção o mecanismo de "auto licenciamento", uma porta aberta para 
a proliferação de irregularidades. Avança no sentido de distribuir poder de decisão 
sobre territórios para seus habitantes e muito menos considerar populações que 
possam vir a ser indiretamente afetadas, mesmo distantes dos empreendimentos, 
pois transforma cadastro em licença ambiental automática para desenvolvimento 
de atividades ou empreendimentos em terras cuja origem pode ser ilegal. 

O meio ambiente está em risco  - e também os trabalhadores que construirão e 
passarão a operar essas atividades ou empreendimentos, sujeitos a contaminações 
e acidentes de toda sorte - acometendo a comunidade no entorno pelas conse-
quências da falta de cuidado com a natureza e trabalhadores. A escolha parece 
ser por um modelo de desenvolvimento que atua de forma predatória, ao invés de 
fazer uso sustentável das pessoas e do meio ambiente, servindo ao atendimento das 
comunidades e à preservação da natureza, considerando sua incrível diversidade 
natural e humana.

MAIS UM DURO GOLPE NO TRABALHADOR - Trabalhador, quero com-
partilhar contigo a notícia que é o pedido de suspensão da votação da PEC 32/20 
que trata da reforma administrativa que vai impactar diretamente na vida dos tra-
balhadores. Se você tem um deputado federal essa é a hora de você pedir apoio 
para ele. Não tenha vergonha, ligue, mande mensagem WhatsApp, fale com ele nas 
redes sociais, mas não deixe de falar e pressionar.

Nunca essas alterações vêm para trazer mais benefícios aos trabalhadores, e 
cada dia mais difícil para os trabalhadores conquistarem algo com as entidades 
sindicais enfraquecidas por todas essas alterações que tiveram na legislação nos 
últimos anos. Infelizmente quanto mais fazem para enfraquecer os sindicatos, mais 
os trabalhadores na ponta sofrem, pois não tem quem os defenda, lembrem-se os 
sindicatos não defendem somente os trabalhadores, mas também toda a sociedade. 

Com as negociações individuais os trabalhadores se expõem e só tem uma op-
ção: aceitar o que a empresa oferece, pois ele não pode reivindicar nada por medo 
de perder seu emprego. Muito triste isso. Bora lutar que a guerra não está perdida 
e os trabalhadores precisam muito dos sindicatos para se fazerem representados. 
Unidos somos fortes, não desistimos nunca!

PREDIAL - Os pais e responsáveis pelos alunos estão preocupados com o esta-
do em que se encontra o ginásio da Escola Alcino Webber Rodrigues, pois com o 
retorno dos alunos as aulas, estes estão sem um bom espaço para recreação e lazer. 
Se faz necessário urgentemente a reforma do telhado, temem risco de acidentes por 
estar com telhas de zinco penduradas que balançam com os ventos; Além disso, 
moradores do Predial pedem a manutenção do calçamento e asfaltamento da Rua 
Cristóvão Colombo e Recuperação do asfalto da Rua Coronel Pacheco (Corsan 
consertou vazamentos e cobriu com materiais acima do leito ficando cocurutos 
no meio da pista causando solavanco aos automóveis de motoristas desavisados, 
podendo causar acidentes). moradores da Rua Verde pedem um redutor de veloci-
dade.

GETULIO VARGAS – Moradores estão pedindo que seja feita reparos nos 
calçamentos das vias na Avenida do Valão e limpeza geral das margens do valão, 
em toda sua extensão. Pedem novamente que prefeitura faça estudo para aprovei-
tamento do espaço ocioso da antiga Estação de Tratamento, pois foi doado pelo 
município e poderá ser utilizado para uso da comunidade, como praça, espaços de 
lazer e até construção de equipamentos comunitários.

 
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br ou 

Rua Coronel Pacheco, 985

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

A VÓZ DOS BAIRROS 

Sistema parece estar colapsado e Câmara já aprovou aumento da idade mínima da 
frota para desafogar concessionária local

Aumento da idade mínima da frota foi recentemente 
aprovado 

Há poucas semanas, um 
projeto de lei, de autoria do 
Poder Executivo (prefeitura 
municipal), foi debatido e 
aprovado na Câmara tor-
rense = quase por unani-
midade pelos vereadores. 
Somente o vereador Moi-
sés Trisch (PT) foi contrário 
à aprovação da matéria, 
embora a maioria dos vere-
adores (incluindo o próprio 
vereador Moisés) tenha se 
colocado sensível a situa-
ção econômico-financeira 
da concessionária Torrescar 
- em sua justificativa para o 
aumento da idade mínima 
da frota (que passou de 10 
para 20 anos).

Argumentos de verea-
dores mostraram a dificul-

dade do setor em Torres, 
lembrando o aumento do 
número de usuários isen-
tos e com transporte subsi-
diado (idosos, estudantes, 
entre outros.) ao mesmo 
tempo que ocorreu  dimi-
nuição do uso de ônibus 
em geral, por conta tanto 
das restrições compulsó-
rias da pandemia quanto 
pelo próprio medo de usu-
ários de serem contamina-
do, situação que gera certo 
caos na sustentabilidade 
econômica da empresa. 
Alguns (como o vereador 
João Negrini) lembraram 
que a própria concessio-
nária poderia se retirar de 
Torres caso não houvesse 
adaptações locais aos pro-

blemas econômicos (na 
relação da receita com a 
despesa do sistema de 
transporte de ônibus urba-
no municipal). Já o verea-
dor Moisés Trisch alegava 
que o aumento da idade da 
frota não adiantaria para 
resolver o problema, além 
de ressaltar que estaria 
havendo falta de atendi-
mento em certos roteiros e 
locais (conforme reclames 
em seu gabinete). 

Na mesma carta de Re-
comendação do MP para a 
prefeitura de Torres - envia-
da para a Câmara Municipal 
-o promotor responsável 
deixa pública a necessida-
de de divulgação imediata 
e adequada dos fatos.
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O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Gabriel 
Souza (MDB), recebeu na ma-
nhã desta quarta-feira (9) em 
Porto Alegre, representantes 
do Conselho Regional de En-
fermagem (Coren) para tratar 
do Projeto de Lei 2564/20, que 
institui o piso salarial da cate-
goria. A enfermeira Fernanda 
Borkhardt e a técnica de enfer-

magem Deise da Rosa Barros, 
acompanhadas do vereador 
de Torres Igor Beretta (MDB), 
apresentaram os argumentos 
em defesa da valorização dos 
profissionais de enfermagem. 

Antes disso,  no dia 02/06, 
Vereadores Gibraltar Vidal, 
Igor Beretta e Rafael da Silvei-
ra, juntamente com as repre-
sentantes do Conselho Regio-

nal de Enfermagem (Coren), 
Fernanda Borkhardt e Deise 
da Rosa Barros, estiveram em 
outra reunião com o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva, Deputado Gabriel Souza. 
O tema central da reunião foi 
mais uma vez o Projeto de Lei 
2564/20, que institui piso sa-
larial para a categoria a nível 
nacional. 

Na Capital gaúcha, vereadores torrenses participam 
de articulação em apoio a PL da Enfermagem 

Vereadores estiveram com  presidente da Assembléia Legislativa, junto a líderes da categoria, buscando aprovação de lei que define 
piso salarial da Enfermagem

Moção de apoio do RS  para Brasília
No dia 2 de junho, os de-

putados gaúchos enviaram 
ao Senado Federal moção de 
apoio ao PL da enfermagem. 
De autoria da deputada Fran 
Somensi (Republicanos), o pe-

dido contou com assinatura de 
outros 26 parlamentares. O PL, 
que tramita em Brasília desde 
maio de 2020, é de autoria 
do senador Fabiano Contara-
to (Rede). Segundo o texto, o 

objetivo é valorizar a iniciati-
va da matéria e sensibilizar o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, para que coloque o 
tema em ordem do dia, possi-
bilitando a deliberação e vota-

ção do projeto. 
O presidente Gabriel comu-

nicou que na próxima sessão 
plenária da Casa, na terça-feira 

(15), dará destaque ao tema 
com a leitura da moção e en-
vio à esfera federal, reiterando 
o pleito.

Por Redação A FOLHA
__________________

Dentre vários Projetos de Lei 
(PL) que estão tramitando na Câ-
mara de Torres, se encontra em 
destaque o PL  que cria o Dia Muni-
cipal do Protetor de Animais. É que 
em Torres existem várias pessoas 

que abraçam esta tarefa, sempre 
de forma voluntária, trabalhando 
pelo bem-estar animal em peque-
nos movimentos locais, individu-
almente ou conjuntamente com 
o trabalhos de ONGs - como, por 
exemplo, a Associação Torrense de 
Proteção dos Animais (ATPA), que 
trabalha há anos no município (e 

que inclusive já se responsabilizou 
pela gestão do Canil Municipal por 
alguns anos).  

O projeto de Lei é de autoria do 
vereador João Negrini (Republica-
nos) e pretende ser celebrado anu-
almente no dia 04 de outubro (Dia 
de São Francisco de Assis - confor-
me a Igreja Católica), com objetivo 

de conscientizar a população sobre 
a importância do Protetor de Ani-
mais para a saúde pública e para a 
proteção e promoção dos direitos 
de cães, gatos e outros animais de-
samparados.

Na lei será considerad@ Prote-
tor(a) dos Animais toda pessoa fí-
sica ou entidade sem fins lucrativos 
que desempenha, gratuitamente, 
por mais de dois anos, atividades 
que busquem proteger, cuidar, 
conscientizar e resgatar animais 
em condições de vulnerabilidade - 
o que organiza o sistema para que 
as mais pessoas colaborem para a 
causa no sentido de se adequar a 
proposta do PL. 

O vereador Negrini também 
justifica seu PL lembrando que os 
protetores dos animais desempe-
nham atualmente um serviço indis-
pensável à manutenção da saúde 
pública, suprindo uma função es-
sencial que Poder Executivo ainda 

não consegue atender - tendo em 
vista a significativa demanda de ca-
sos envolvendo a garantia do bem 
estar animal no município, além de 
campanhas de castração (ajudando 
a controlar a população de animais 
de rua).

Negrini também cita o fato d@s 
protetoras desempenharem gra-
tuitamente e extensivamente suas 
funções em prol da causa, muitas 
vezes doando mais do que o seu 
próprio tempo e os seus recursos 
nestas tarefas, “colocando suas al-
mas” no trabalho desenvolvido em 
Torres. Lembra ainda que às vezes 
o trabalho desenvolvido pelo pro-
tetor significa a diferença entre a 
vida e a morte para animais que 
são covardemente abandonados 
por seus donos/tutores, ou a dife-
rença entre o sofrimento e a cura 
dos mesmos, ao receberem cuida-
dos médicos e atendimentos diver-
sos.

Projeto de Lei quer agradecer e fomentar a atividade da Proteção Animal
Vereador Alexandre Negrini, autor do PL, cita no texto da lei a importância desta atividade em Torres

Imagem: ATPA

 Com Governo do RS

Parte de um dos eixos do plano 
de obras do governo do Estado 
lançado nesta quarta-feira, dia 9 
de junho prevê o investimento de 
R$ 1,3 bilhão em infraestrutura 
viária em diversas cidades do RS. 
Os recursos, em totalidade, são 
do Tesouro do Estado, fruto do 
processo de ajuste fiscal executa-
do desde o início da gestão, que 
inclui as mais profundas reformas 

administrativa e previdenciária 
entre os Estados e uma cartela 
de privatizações. Segundo afirma 
o governo em matéria para a im-
prensa, o investimento de R$ 1,3 
bilhão é um dos maiores da histó-
ria do Rio Grande do Sul na área 
da mobilidade.

Para organizar o cronograma de 
investimentos e de execução dos 
trabalhos, o plano de obras se vale 
da divisão em nove regiões funcio-
nais do Departamento Autônomo 

de Rodagem (Daer). A abrangência 
está detalhada com base nas regi-
ões dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (Coredes). E na 
R4 (para o governo estadual), que 
engloba 21 municípios da região 
Corede do Litoral, a previsão de in-
vestimento é de R$ 45,8 milhões. 
Uma parte das realizações aconte-
ceu já em fevereiro de 2020, quan-
do o governador Eduardo Leite 
inaugurou o acesso asfáltico entre 
Caraá e Santo Antônio da Patrulha. 

O trecho de 9,5 quilômetros da 
ERS-030 teve investimento de R$ 
4,8 milhões do Estado.

Confira o detalhamento das 
intervenções que serão feitas na 
região do Litoral do RS:

Ligações regionais
O plano de obras prevê, para 

a R4 (região Litoral), investimen-
to de cerca de R$ 12,1 milhões 
para a conclusão da ligação de 
39,5 quilômetros na Rota do Sol 

(na ERS-486). A obra será feita em 
2022. Além disso, na R4, serão 
realizadas obras de conservação 
e recuperação em seis trechos. O 
investimento previsto é de R$ 16,1 
milhões, contemplando 67,82 qui-
lômetros de rodovias.

O plano de obras prevê inves-
timento de R$ 17,5 milhões para 
o pagamento de convênios ati-
vos nas cidades de Arroio do Sal, 
Imbé, Capão da Canoa, Maquiné e 
Terra de Areia.

Litoral gaúcho deve ter investimento de R$ 45,8 milhões 
proveniente do governo do RS
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Com o propósito de proteger 
nossas crianças e adolescentes 
de crimes sexuais, foi realiza-
do, em Torres,  nessa última 
quarta-feira, 2 de junho, even-
to alusivo ao Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e a Explora-
ção Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, lembrado no dia 18 
de maio. Provido pelo Conselho 
Tutelar de Torres, e as Secreta-

ria Municipal de Assistência So-
cial e Direitos Humanos e  a da 
Educação, foi apresentada uma 
capacitação para o público atra-
vés de palestra ministrada pelo 
dr. Júlio Almeida, promotor 
aposentado e advogado.

Obedecendo o distanciamen-
to social, grande público presti-
giou a palestra que ocorreu no 
Salão Paroquial da Igreja Santa 

Luzia com o tema abordando 
a Violência sexual e o Direito 
à Prevenção. Nos trabalhos foi 
destacado o lema de que Es-
quecer é Permitir e Lembrar é 
Combater!

Como encaminhamento des-
ta iniciativa, outros encontros 
de capacitação deverão ocorrer 
e o que é mais importante, a Se-
cretaria  Municipal de Educação 

vai promover eventos com os 
estudantes com o objetivo de 
conscientizar as crianças e ado-
lescentes sobre quando devem 
procurar ajuda. Torres registra 
um número expressivo de casos 
desta natureza, de acordo com 
o Conselho Tutelar.

Participaram do evento o se-
cretário da Assistência Social 
e Direitos Humanos, Fábio da 

Rosa, também representando 
o prefeito em exercício, Fábio 
Amoretti; a secretária de Edu-
cação, Sílvia Teixeira Pereira; 
representando a  Câmara Muni-
cipal, o vereador Rafael Silveira; 
a representante da Delegacia 
de Torres, Letícia da Costa  Gon-
çalves, integrantes do Conselho 
Tutelar e técnicos da Assistên-
cia Social e da Educação.

Promovido em Torres evento para orientar sobre 
combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes
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O prefeito em exercício de Tor-
res, Fábio Amoretti, e a secretária 
de Saúde, Suzana Machado, rece-
beram nesta quinta-feira (10 de 
junho) uma emenda parlamentar 
da deputada federal Liziane Bayer 
(PSB) no valor de R$ 100 mil para 
a área da Saúde. A aprovação da 
emenda foi anunciada pelo vere-
ador e professor Cláudio Freitas 
(PSB) em visita ao gabinete do 
prefeito.

A emenda destinada ao municí-
pio foi obtida pelo Projeto de Lei 
Orçamentário Anual para 2021, 
através do Fundo Municipal de 
Saúde e destinada ao custeio da 
Atenção Básica. Amoretti e Suza-
na agradeceram pela iniciativa. O 
prefeito em exercício destacou a 

parceria com os vereadores e de-
putados, comentando que desta 

maneira a Saúde fica mais fortale-
cida para a população.

Torres recebe emenda parlamentar para a Saúde

As fortes chuvas em Torres 
nesta quarta-feira (09) acaba-
ram causando o alagamento de 
algumas ruas e o transborda-
mento do Valão (corpo d'água 
que faz a ligação entre o Rio 
Mampituba e a Lagoa do Vio-

lão). 
A chuva acabava também di-

ficultando a visão de motoristas 
que transitavam na Avenida do 
Riacho. E no começo da tarde 
de quarta, um veículo preto, de 
modelo Fox, acabou caindo no 

Valão, na Avenida do Riacho em 
Torres. A queda foi na altura da 
saída da rua Pará com Avenida 
do Riacho. O carro ficou algum 
tempo no local até ser recolhi-
do - e apesar do susto, ninguém 
se feriu.

TORRES

Em meio a fortes chuvas, alagamento 
causa queda de carro no Valão

FONTE: Prefeitura de Torres
_____________________

Nesta semana, o acumulado de 
chuvas fez potencializar proble-
mas históricos de pontos de ala-
gamentos na cidade. A pauta foi 
tratada com prioridade na tarde 
desta quarta-feira (9 de junho), em 
conjunto por três Secretarias: a de 
Planejamento, a Meio Ambiente e 
Urbanismo e a de Obras e Serviço 
Públicos. Na reunião, foram abor-

dadas obras já encaminhadas na 
cidade que contribuirão para os 
problemas de drenagem.

Nesta manhã e parte da tarde, 
os secretários Matheus Junges, 
Júlio Agápio e Mauro Dias, estive-
ram fazendo uma vistoria in loco 
em diversos pontos da cidade. Por 
determinação do Gabinete do Pre-
feito, além das obras de drenagens 
e limpeza de bueiros realizadas ro-
tineiramente, a Prefeitura elabora 
um macroprojeto para resolver de-

finitivamente os pontos históricos 
de alagamento na cidade.

Nesta área de drenagem, o mu-
nicípio conta com obra que será re-
alizada com recurso próprio do mu-
nicípio e que se encontra no Setor 
de Licitações da Prefeitura, e ainda 
outras duas, de projetos privados, 
que deverão ter as atividades mais 
agilizadas atendendo solicitação da 
Prefeitura. Todas as obras devem 
começar em breve, pois estão com 
os trâmites internos encaminhados.

conforme o levantamento e pesquisa realizada, a cidade de Torres se enquadra em situação de médio risco para infestação

Prefeitura de Torres busca solução para pontos 
de alagamentos na cidade

EDITAL DE PROCLAMAS

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

ANDRÉ VALÉRIO DA SILVA e KAMILA MATTOS MUNARI

Ele solteiro, natural de Rio de Janeiro/R.J, residente e domiciliado em Torres. Ela 
solteira, natural de Torres/R.S, residente e domiciliada em  Torres/R.S.Se alguém 

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

Torres ,08 de junho de  2021.

Alexandra Mendes Barros.
Oficial Ajudante Substituta

Foi divulgado nesta semana, 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de por meio da Vigilância Ambien-
tal em Saúde, o resultado do Le-
vantamento de Índice Rápido do 
Aedes aegypti (LIRAa) em Torres.

A pesquisa de análise que foi 
feita entre os dias 24 de maio a 
02 de junho, observou a infesta-
ção do Aedes aegypti (transmissor 
da Dengue, vírus da Zika e febre 

Chikungunya, e Aedes albopictus) 
no município torrense. Conforme 
a Vigilância Ambiental, foram vi-
sitadas 1.497 residências, sendo 
que o índice de infestação médio 
do Aedes aegypti registrado foi 
de 3,4% e o índice de infestação 
médio do Aedes albopictus foi de 
1,1%.

Os bairros com maiores infesta-
ções são: Getúlio Vargas, Guarita e 

Centro, porém segundo informa-
do pela Prefeitura de Torres, todos 
os demais bairros também foram 
encontradas amostras do mosqui-
to, com exceção das Praias do Sul.

Portanto, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde e conforme o le-
vantamento e pesquisa realizada, 
a cidade de Torres se enquadra 
em situação de médio risco para 
infestação.

Resultado do Levantamento de Índice Rápido 
do Aedes aegypti em Torres é revelado
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Também em seu espaço de tri-
buna no Pequeno Expediente da 
sessão da Câmara da segunda-fei-
ra (7/6), o vereador Rafael Silveira, 
dentre outros assuntos disse que vai 
sugerir por indicação que seja criado 
um Posto de Saúde nas Praias do Sul. 
Ele lembrou que a demanda é anti-
ga e que a região já necessita deste 
atendimento, o que têm razão. 

Sem ser especialista em Saúde, 
muito menos em logística de Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF), cor-
ro o risco de sugerir que seja pen-
sado uma espécie de atendimento 
móvel/sistêmico, ou seja, uma van 

ou um ônibus equipado, que ficaria 
a cada semana numa praia para que 
moradores marquem consulta com 
antecedência e possa ir ao médico 
consultar como em postos de outros 
bairros. Se não vejamos: 

1 – Se o posto ficar numa das 
praias, as pessoas não terão locomo-
ção para irem ao posto nos casos de 
praias vizinhas, pois as localidades 
(Itapeva, Estrela do Mar, Paraíso - 
com balneários anexos) são locais 
largos, espalhados. E tem muito mo-
rador que não possui veículo.

2 – Se for para utilizar o veículo, 
estes podem ser atendidos já ATU-

ALMENTE nos Postos de Saúde do 
Bairro São Jorge, São Brás (utilizan-
do a Estrada dos Cunhas), Vila São 
João e Centro. Portanto, não seria 
inteligente ter um posto que o carro 
seja de utilidade fundamental para 
alguns, quando o posto fixo é so-
mente um. 

3 – O sistema móvel poderia ser-
vir para outras demandas, como 
atender outros bairros mais distan-
tes no interior, também em rodízio 
de localidades, além de servir para 
outras demandas móveis como cam-
panhas de vacinação, medição de 
glicemia, etc. 

Posto de Saúde nas praias do sul? Como e onde?

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

Ajuda gaúcha para pequenas empresas específicas receberem do Auxilio Emergencial de R$ 2 mil
Na segunda-feira, dia 07, foi 

iniciada a segunda etapa do 
Auxílio Emergencial Gaúcho 

que vai contemplar empresas 
optantes pelo Simples Nacio-
nal, com atividade principal 

de alojamento, alimentação 
e eventos. O auxílio será pago 
em uma parcela de R$ 2 mil 

e com perspectiva de paga-
mento para o início de julho. 
O cadastro vai até o dia 21 de 

junho e pode ser feito no site 
auxilioemergencialgaucho.rs.
gov.br.

Nos pronunciamentos na Câma-
ra Municipal de Torres, os vereado-
res Moisés Trisch (PT) e Rogerinho, 
têm sistematicamente debatido 
sobre diferentes pontos de vista 
em relação ao conceito de empre-
sa pública. Na última sessão da 
Casa Legislativa, Moisés mais uma 
vez defendeu a ideia de empresa 
pública afirmando que esta tem a 
vantagem de não ter compromisso 
com o lucro, somente com a entre-

ga do serviço/produto. Disse que 
não basta pagar salário de merca-
do para se ter empresa lucrativa, 
se referindo aos problemas da Tor-
rescar, retirando serviços em pon-
tos que não dão resultado, suge-
rindo que se o serviço fosse estatal 
não teriam estes problemas.

Já o vereador Rogerinho lem-
brou em seu espaço da antiga 
Companhia Rio-grandenses de Co-
municação (CRT), que antes de ser 

privatizada (por estar sem fôlego 
para investimentos obrigatórios) 
não conseguia entregar uma linha 
telefônica em menos de meses de 
espera, o que além de prejudicar 
as comunicações criou um valor 
paralelo das linhas que só eram 
conseguidas por pessoas ricas, 
pois chegavam a milhares de dóla-
res, mas eram buscadas por quem 
precisava linha imediatamente.  E 
que logo depois de ser privatizada, 

a CRT entregava as linhas na hora, 
em poucos dias. 

O Lucro não é necessário para 
a empresa estatal, mas se não há 
cuidados com a relação despesas X 
faturamento, salários dos servido-
res em relação ao mercado, etc., 
e o gasto ficar restrito às decisões 
políticas, como geralmente acon-
tece (por isso elas sucumbem), 
as empresas se descapitalizam e 
ficam como uma vaca que morre 

de tanto terneiro que mamam em 
suas tetas (ás vezes vacas e bois já 
grandinhos), sem receber do cria-
dor e em contrapartida, a alimen-
tação necessária adicional para 
suprir o aumento de demanda. 
Morre desmilinguida como quase 
morreu a CRT e que é a causa das 
mortes da grande maioria das es-
tatais, que dificilmente têm lucros 
como tem a Petrobrás, por exem-
plo. 

Debate entre privatização e não privatização é importante 

A questão do processo seletivo 
que está sendo realizado na Secre-
taria de Saúde de Torres também 
foi pauta de parte de pronuncia-
mentos de vereadores na Câmara. 
O vereador petista Moisés Trisch 
criticou possíveis erros na docu-
mentação obrigatória dos candida-
tos que estariam sendo eliminados 

por isso. O vereador Rogerinho fez 
coro com seu colega de Câmara, 
mesmo sendo do PP, partido do 
prefeito Carlos Sousa. 

Mas o vereador Igor Beretta 
(MDB), que, ao contrário do vere-
ador Rogerinho, é da bancada da 
oposição na Câmara, o MDB, dis-
cordou com o reclame. Disse que 

fez uma avaliação minuciosa dos 
casos de indeferimento das inscri-
ções e que não constatou erros da 
prefeitura. O que constatou foram 
erros dos candidatos. E a prova dis-
to seria os vários e diferentes fato-
res para a desclassificação, como 
em alguns casos a falta de carteira 
de motorista, ou de identidade, ou 

de certidões, e etc., sem padrão 
definido como reclamou o vere-
ador Moisés. Para o vereador do 
MDB não seria justo que pessoas 
que não entregam a documenta-
ção certa fiquem classificadas ao 
lado das que entregaram a docu-
mentação. 

Há de se ver bem esta questão. 

Por um lado, se houve a falha na 
comunicação da prefeitura, por 
que outros entregaram a docu-
mentação como solicitada? E se 
não houve a falha, por que dar ou-
tra chance para os que não foram 
diligentes em suas inscrições? Olho 
no lance! Disciplina faz parte de 
biografia profissional.

Pedidos de revisão do processo seletivo têm dois vieses 

Após um suicídio de adoles-
cente acontecido em Torres na 
semana passada, o vereador Sil-
vano Borja utilizou seu espaço 
na tribuna da Câmara Municipal 
para pedir algo que pelo menos 
deve ser mais bem pensado (em 

minha opinião). Referiu-se a ou-
tro caso, onde uma mãe não con-
seguia atendimento noturno à 
sua filha,  apresentando crises de 
depressão forte. E que, ao ir ao 
hospital,  o mesmo não oferecia 
serviço de psicologia ou psiquia-

tria para atender a menina, que 
acabou ficando sem atendimen-
to especializado tendo que espe-
rar o dia útil para ir ao CAPs, num 
caso crítico. 

O vereador Sugeriu que a pre-
feitura criasse uma espécie de 

programa municipal para aten-
der casos de depressão de ado-
lescentes, talvez com plantões 
no PA, no Hospital... Ele lembrou 
que este tipo de demanda tem 
aumentado ultimamente em 
toda a sociedade e que pensar 

na frente sobre isto seria impor-
tante. 

Concordo e lembro que a de-
pressão é tão ou mais importan-
te que uma crise de cálculo biliar. 
Só não aparece com dor corpo-
ral, mas dá muita dor espiritual. 

 Depressão na juventude e Psiquiatra de plantão
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 
04/06 e 10/06, constata-se que 
dois óbitos pela doença ocor-
reram neste período. Ambos 
os casos foram registrados na 
quarta-feira (09): trata-se de 
uma senhora, de 71 anos, mo-
radora de ILPI (Instituição de 
Longa Permanência Para Ido-
sos), com comorbidades; e de 
um senhor, de 66 anos, com 
comorbidades que estava in-
ternado em Porto Alegre. Num 
período de 21 dias (entre 18 de 
maio e 08 de junho), Torres não 
havia registrado nenhum óbito 

Além disso, Torres teve au-
mento significativo no número 
de casos ativos de Covid-19. O 
número de casos ativos para 
a doença na cidade era de 84 
nesta quinta (10) - enquanto 
que no dia 03/06 eram 44. Ain-
da assim, a média no número 
de casos ativos vem sendo re-
lativamente baixa nas últimas 
semanas - levando em conta 
que eram 424 casos ativos no 
dia 11/03, os quais já haviam 
diminuído para 253 no dia 
25/03. 

O dobro de novos casos 
em Torres

Nesta quinta-feira, 10 de ju-
nho, o Boletim epidemiológico 
de Torres registrava, contando 
desde o início da pandemia, 
5.692 casos confirmados, com 
5.502 recuperados, 78 pacien-
tes em isolamento domiciliar e 
102 óbitos.

"Até esta data (10/06), te-
mos dois pacientes de Torres 
hospitalizado na UTI do Hos-
pital Nossa Senhora do Na-
vegantes e três pacientes em 
leito comum. Estamos com 
cinco pacientes de Torres in-
ternados fora do município. De 
outros municípios, temos oito 
pacientes hospitalizados, cinco 
na UTI e três paciente em leito 
comum. Até esta quinta (10), 
nenhum paciente em Torres 
espera por leito hospitalar"., 
indica a comunicação da Pre-
feitura de Torres, ressaltando 
que havia 46 casos suspeitos, 
aguardando resultados de exa-
mes (sendo que quarenta e 
cinco destes pacientes encon-

travam-se em isolamento do-
miciliar e um está hospitalizado 
em leito comum).

Desta forma, além dos úl-
timos 7 dias terem o registro 
de 2 óbitos, temos o registro 
de um total de 80 novos casos 
por Covid-19 na semana entre 
04 e 10 de junho em Torres  - o 
que representa praticamente o 
dobro em comparação com a 
semana anterior (entre 28 de 
maio e 03 de junho), quando 
41 casos novos do coronavírus 
foram computados. 

Três Cachoeiras 

Em relação a situação do 
novo coronavírus em Três 
Cachoeiras, até quarta-feira 
(09/06) o município estava com 
1334 casos confirmados para 
Covid-19 (com dois pacientes 
internados), sendo 1304 recu-
perados e 10 suspeitos (aguar-
dando resultados). Além, disso, 
Três Cachoeiras está com 25 
óbitos relacionados ao corona-
vírus desde o princípio da pan-
demia (nenhum novo óbito em 
relação a semana passada).

Além disso, dois novos óbitos relacionados à doença foram registrados no município (que ficou 21 dias sem registro de mortes). Três Cachoeiras e Arroio 
do Sal não tiveram óbito relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias

Torres teve aumento no número de novos casos e 
casos ativos por Covid-19 nesta semana

Na manhã desta quinta-feira 
(10 de junho) saiu mais um bole-
tim informativo sobre a situação 
epidemiológica relacionada ao 
novo coronavírus nos 15 municí-
pios que compõem a Associação 
dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC). O número 
de casos da região passou para 
27565 com um total de 566 mor-
tes pela Covid-19 desde o princí-
pio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 
o dia 03 de junho) foram registra-
dos 649 novos casos de Covid-19 
no extremo-sul catarinense (nú-
mero consideravelmente maior 
do que os 390 registrados na se-
mana anterior, mas ainda expres-
sivamente menor  que os  1470 
novos casos registrados entre 
19/03 e 25/03, por exemplo). Em 
7 dias foram registrados 21 novos 

óbitos na região (triste número 
que é maior do que na semana 
anterior, quando foram compu-
tados 11 óbitos pelo coronavírus 
na AMESC). Além disso até esta 
quinta (10/06), a região estava 
com 527 casos ativos registra-
dos - número consideravelmente 
maior do que o boletim da quin-
ta-feira passada (03 de junho), 
quando havia 455 casos ativos de 
Covid-19.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres

Conforme dados da AMESC 
consolidados na manhã desta 
quinta-feira (10/06), Araranguá é 
disparado o município da região 
com maior número de casos - com 
9580 confirmados e 222 mortes 
relacionadas ao novo Coronavírus 
na cidade (sendo que nos últimos 
7 dias foram registrados 233 novos 

casos e 7 óbitos pela doença na ci-
dade).  Em seguida vêm Sombrio, 
com 3378 registros de Covid-19 
no total e 69 óbitos no total (100 
novos casos e 1 óbito nos últimos 
7 dias). Passo de Torres, até quar-
ta-feira (09/06) totalizava 1199 ca-
sos positivos do novo Coronavírus, 
com 20 óbitos desde o princípio da 
pandemia (33 novos casos de Co-
vid-19 e nenhum óbito registrado 
no Passo nos últimos 7 dias).

Na manhã desta quinta-feira (10 de junho) 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)

Extremo-sul catarinense tem aumento de novos casos, 
casos ativos e e mortes por Covid-19 na última semana

Em Torres, pessoas com 55 
anos ou mais, sem comorbida-
des, estão sendo vacinadas com 
a primeira dose nos ESFs e Posto 
Volante contra a Covid-19. A ação 
ocorre de segunda a sexta, das 8h 
às 12h e das 13h30min às 17h, no 

horário normal de funcionamento 
das Salas de Vacinação das Unida-
des de Saúde. O Posto Volante 
fica atrás do Supermercado Bom 
Rancho (Rua Joaquim Porto).

As pessoas devem levar car-
teira de identidade, CPF, compro-

vante de residência e carteira de 
vacinação (se tiver). Quem não 
tem comprovante de residência 
no seu nome, somente receberá 
a dose mediante apresentação de 
declaração do proprietário auten-
ticada em cartório atestando que 

a pessoa a ser vacinada reside no 
local.

A Secretaria Municipal de 
Saúde lembra ainda para não es-
quecerem de levar um quilo de 
alimento não perecível para a 
Campanha da Vacinação Solidá-

ria. Os alimentos são entregues 
às famílias e cidadãos em situa-
ção de vulnerabilidade social pela 
Prefeitura. A doação não é obriga-
tória.

FONTE: Prefeitura de Torres

Pessoas com 55 ou mais sem comorbidades podem ser vacinadas 
em Torres nos ESF's e posto volante contra a Covid-19
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Projeto Primeiros Socorros na Escola: conhecimentos 
aplicados ajudaram a salvar uma vida em Torres

FONTE: Prefeitura de Torres
_____________________

Realizado junto a rede munici-
pal de ensino de Torres, o Proje-
to "Primeiros Socorros na Escola: 
Salvando Vidas e Resgatando Al-
mas" vem ajudando muita gen-
te - através do conhecimento 
adquirido pelos estudantes que 
formam-se em socorristas após o 
aprendizado. Na quinta-feira pas-
sada (03/06), feriado de Corpus 
Christi, a socorrista e estudante do 
nono ano da EMF Manoel Olivei-
ra Carneio, Sarah Schardosim dos 
Santos, viveu uma atividade nada 
simulada - como constantemen-
te exercitava na Escola dentro do 
Projeto. Aplicando as manobras 
corretas, ela salvou o irmão, de 
um ano e cinco meses, que estava 
engasgado com alimento.

Sarah, de 14 anos, conta que o 
irmãozinho Enrico estava jantan-
do, quando ele saiu da cadeira, foi 

até ela, aparentemente bem, mas 
assim que chegou no seu colo e 
deitou, tentou tossir. Foi quando 
ela percebeu que tinha algo er-
rado e ao virar o irmão, viu que 
estava completamente vermelho. 
Daí, entrou no “modo socorrista” 
e fez as manobra aprendidas no 
Projeto. O fato, ocorrido na Vila 
São João, em seguida passou ao 
conhecimento de muitos por meio 
das redes sociais, onde foram mui-
tos elogios ao atendimento bem-
-sucedido.

No Facebook, a estudante, sua 
mãe, Rosa, e muitos outros agra-
deceram ao ensinamento propor-
cionado através do Projeto, dese-
jando que mais escolas da rede 
municipal façam parte dele. No 
projeto, Sarah aprendeu que deve-
ria colocar a criança de bruço, dei-
tado sobre o seu antebraço, com 
a cabeça mais baixa que o corpo. 
O antebraço do socorrista pode 
estar apoiado na sua perna ou ou-

tra superfície. Com a mesma mão 
deve-se manter a boca da criança 
aberta (utilizando os dedos) e com 
a outra, dar cinco tapas entre os 
ombros. Foi o que fez Sarah, que 
em seguida virou o irmão, deitado 
no mesmo apoio e fez cinco com-
pressões com os dedos no meio do 
peito entre os mamilos. Logo, ele 
chorou, sinal que estava desengas-
gado, poderia também ter tossido.

Sobre o "Primeiros Socorros na 
Escola: Salvando Vidas e Resga-
tando Almas"

O Projeto da Secretaria Muni-
cipal de Educação existe desde 
2013 e é coordenado pela profes-
sora Andréa Mello. Ela lembra que 
conta com uma capacitada equipe 
colaborando na formação dos alu-
nos: Silvio Severo, Gabriel Scheffer 
Calixto, Magno Dal Bosco, os com-
ponentes do SAMU, que sempre 
proporcionam treinamentos, o 

pessoal do Corpo de Bombeiros 
de Torres (com destaque para o 
Sargento Marcelo França) e a En-
fermagem da Ulbra. 

Os estudantes do "Primeiros 
Socorros na Escola: Salvando Vidas 
e Resgatando Almas"  aprendem 

ainda outras questões importan-
tes relacionadas a formação dos 
adolescentes - tais como a Lei Ma-
ria da Penha, combate ao suicídio, 
câncer de mama e o abuso sexual 
infantil, meio ambiente e projeto 
Geoparque Cânions do Sul.

Alunos do projeto realizam diversos simulados durante a formação (foto tirada antes da pandemia)  - e estes conhecimentos são muito 
importantes para o caso de terem de atuar numa situação crítica, como cocorreu com a jovem Sarah na última semana 

Promovida palestra de qualificação para 
empreendedores do artesanato e ambulantes torrenses

“Segredos e técnicas para 
aprimorar as vendas” foi o 
tema que norteou as pales-
tras da conceituada consul-
tora empresarial, Aline Lentz, 
realizadas em maio, nos dias 
19 e 26, sempre às 19h, diri-
gida a empreendedores do 
artesanato e ambulantes de 
Torres. Todos os presentes 
receberão certificado de par-
ticipação.

Evento promovido pela 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Trabalho, Indústria e 
Comércio, teve como propósi-
to, de acordo com o secretá-
rio, Alexandre Porcatt, abor-
dar temas atuais relacionados 
ao mercado de trabalho. O 
enfoque maior da consultora 
nestes contatos referiu-se a 
importância das ferramentas 
digitais na prestação de ser-

viço, tanto para o atendimen-
to do cliente que mora aqui 
como aos visitantes.

Técnicas de vendas, princi-
palmente no processo on-li-
ne, foi realmente o que mais 
atraiu aos empreendedores 
presentes, a maior parte am-
bulantes do centro da cidade, 
artesãos da Casa da Terra e 
Artesanato e do Morro do Fa-
rol.

O prefeito em exercício de Tor-
res, Fábio Amoretti assinou nesta 
segunda-feira, 7 de junho o decre-
to 123 de 2021, que prorroga pra-
zo das medidas determinadas no 

decreto no. 106, de 20 de maio, 
no âmbito do Município de Torres. 
Com o decreto, ficam prorrogadas 
até o dia 14 de junho, todas as me-
didas determinadas, no âmbito do 

Município, previstas nesse decre-
to (Referente ao modelo 3A's).

Pelo Decreto Municipal ficam 
instituídos os protocolos que de-
finem as medidas técnicas e sa-
nitárias para os estabelecimentos 
públicos ou privados, das ativida-
des sociais e econômicas, Abaixo, 
alguns dos regramentos até o dia 
14 de junho:

Nos restaurantes, bares, lan-
chonetes, sorveterias e similares 
é permitido funcionamento até 
23h, com encerramento das ativi-
dades às 24h, com teto de ocupa-
ção 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 funcionamento em ambientes 
abertos ou fechados de natureza 
privada. Vedado público expecta-
dor e aglomerações de qualquer 
natureza. Os estabelecimentos 
públicos seguem fechados. Com-
petições esportivas como tor-
neios, campeonatos, amistosos e 
similares também seguem proibi-
dos;

Sobre missas e serviços religio-
sos ficou estabelecido rígido con-
trole da ocupação máxima de 25% 
das cadeiras, assentos ou simila-
res até o dia 14 de junho de 2021.

Sistema 3A's

O Sistema 3As de Monitora-
mento utiliza dados epidemioló-
gicos e de acompanhamento do 
sistema de saúde para subsidiar 
o processo de tomada de decisão 
dos gestores. Esse novo sistema 
de monitoramento utiliza três in-
dicadores de decisão, os “3 As”: 
Aviso, Alerta e Ação.

Prefeitura de Torres prorroga para 14 de junho 
medidas publicadas com o modelo do Sistema 3A's
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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. 

Caroline Westphalen

O bate-papo dessa semana é especialmente pra quem tá no fundo do 
poço financeiro. As pessoas passam a vida inteira trabalhando feito lou-
cas, enriquecendo donos de empresas, detonando a saúde física, mental 
e emocional… e sequer conseguem fazer uma poupança, um CDB ou 
um investimento qualquer. Em países como o nosso, pra você viver de 
boas financeiramente no geral é preciso fazer uma caminhada hardcore 
trabalhando mais de 12 horas por dia. Mas acredito que a gente pode 
usar aquela carta na manga, aquele momento Eureka ou aquela des-
pirocada e, quem sabe, se arriscar um pouco mais pra tentar ganhar o 
dobro trabalhando o mesmo número de horas. Bora entrar na vibe dos 
desesperados e especular uma coisa que tem dado o que falar chamada 
bitcoin! Por exemplo, se você tá na m**** e tem um bem no valor de R$ 
196.000,00, a criptomoeda pode ser uma boa opção de investimento… 
ou não. Não entendo bulhufas de criptomoedas, mas tão dizendo por aí 
que o bitcoin pode entrar em colapso. Eu tava na inércia de um scrolling 
no Twitter e vi um tuíte da WU Blockchain falando sobre isso. O Russel 
Brand também tava falando sobre isso num podcast do Under The Skin 
com o consultor financeiro americano Andrei Jikh. A China proibiu a tran-
sação de criptomoedas por instituições financeiras e empresas de paga-
mento porque essa moeda ainda não é protegida por lei e, portanto, não 
é segura. Será que os chineses fizeram isso porque tão tentando lançar 
o yuan digital? Entrei em alguns perfis de investidores jovens e, segundo 
essa galera que tá no mercado da criptomoeda desde o início, você pode 
investir nesse mercado de qualquer IP, não importa onde você esteja, e 
a China não pode impedir que você invista, essa proibição é válida só pra 

Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
Atendimento em São Paulo ou online 
Instagram: @terapeuta.carol
WhatsApp: 11 965844075

FILOSOFANDO SEM FILTRO - Bitcoin

organizações… mas de qualquer 
forma você precisa entender so-
bre blockchain e nadar na pool 
junto com os outros pra ganhar 
alguma coisa, sozinho você não 
tira o pé da lama… e rezar pra 
que essa coisa não seja uma em-
bromação, apesar de que existe 
uma lista imensa de personalida-
des e até mesmo bilionários investindo nisso. Roberto Justus, Neymar, 
Messi, Ashton Kutcher, Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg, Jeff Bezos, Elon 
Musk…  Elon Musk investiu quase 2 bilhões de dólares em bitcoins no 
início do ano, mas as ações da Tesla caíram depois disso. Então, parece 
que esse mercado, apesar da criptomoeda ter valorizado muito desde 
que foi criada, ainda é meio arriscado. Quem é rico investe porque se 
perder o que investiu não vai ficar mais pobre, né? Antes de ir vou deixar 
um fio da origem do bitcoin aqui pra vocês. A primeira vez que se ouviu 
falar em bitcoin foi em 2007 quando um programador ou um grupo de 
programadores usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um 
artigo explicando como funcionaria a criptomoeda. Até 2012 o bitcoin era 
mais usado na Deep Web pra assegurar o anonimato de vendedores e 
compradores de mercadorias ilícitas, ou seja, drogas e otras cositas que 
não devo mencionar aqui por estarem relacionadas a um grau absurda-
mente elevado de insanidade mental. O bitcoin é uma criptomoeda ou 
um dinheiro eletrônico descentralizado usado pra fazer transações peer-
-to-peer. Isso significa que dentro de uma rede de IPs (computadores) 
ninguém é dono da "coisa", ela passa por todo mundo que tá conectado 
no investimento x, y ou z e vai sendo distribuída pelo caminho. O bitcoin 
é considerado um sistema econômico alternativo que permite fazer tran-
sações sem intermediários mas com a verificação de todos os pontos da 
rede, sendo que todas as transações são gravadas em um blockchain, 
um banco de dados distribuído, não centralizado. 1 (um) bitcoin hoje no 
mercado em reais vale R$196.053,05. É um mercado que oscila muito, 
portanto, é bastante volátil. Pra quem quiser se aventurar nesse mundo 
da criptomoeda, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) dá um 
curso de 6 semanas sobre Blockchain e afins. Até a próxima, boa semana 
e boa sorte!
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

GERAL 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal 
(PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de 
Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores 
realizou sua 19a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período 
Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 07 de junho 
de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), 
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da 
Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaven-
tura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta (MDB), Ver. Jacó 
Miguel (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt 
Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. 
Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 146, de 25 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 93/2021, 
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 147, de 25 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta aos Pedidos de Providências núme-
ros 117/2020, e números 290, 291, 292, 297, 305 e 306/2021, 
de vereadores desta Casa Legislativa.
Ofício nº 148, de 25 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 92/2021, 
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 150, de 28 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando o Decreto nº 109, de 24 de maio de 2021, o 
Decreto nº 110, de 25 de maio de 2021 e o Decreto nº 113, de 
26 de maio de 2021, que abrem Crédito Extraordinário ao Or-
çamento do exercício de 2021, em decorrência da pandemia 
do Coronavírus (COVID-19).
Ofício nº 151, de 31 de maio de 2021, solicitando a prorro-
gação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta ao Pedido de 
Informação nº 86/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 152, de 31 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 89/2021, 
do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 43, de 02 de junho de 2021, solicitando uma audi-
ência pública para apresentação do 1º Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior de 2021 da Secretaria da Saúde.
Ofício nº 2723/2021/GPPR-GAGI/GPPR, de 31 de maio de 
2021, da Presidência da República, encaminhando resposta 
ao recebimento da mensagem eletrônica sobre o Requeri-
mento nº 080/2021, do Ver. Moisés Trisch, que encaminha-
va Moção de Apoio à manutenção da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), como Empresa Pública.
Ofício Circular DCF nº 20/2021, de 04 de junho de 2021, do 
Tribunal de Contas do Estado, informando que está disponí-
vel, no endereço eletrônico irbcontas.org.br e projetoscte.irb-
contas.org.br, a cartilha “Todos na Escola: Ações para promo-
ver a (re)inserção e a permanência de crianças e adolescentes 
no ambiente escolar”. 
Ofício da Promotoria de Justiça de Torres/RS, encaminhan-
do cópia da Recomendação enviada ao Prefeito de Torres, 
que trata sobre a revogação da Lei Municipal nº 5.165/2021, 
solicitando que seja dada divulgação imediata e adequada à 
presente Recomendação.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

PROJETOS - Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 25/2021, Igor dos Santos Beretta, que de-
nomina via pública, no Bairro São Jorge na cidade de Torres: 
Rua Gerdolina Silveira Godinho.
Projeto de Lei nº 26/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de 
Oliveira, que institui o Dia Municipal do Protetor de Animais.
Projeto de Lei nº 27/2021, do Poder Executivo, que altera 

dispositivos da Lei no 4.444, de 20 de dezembro de 2011, que 
cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COM-
DIM, e dá outras providências.

PROJETO - Em 2ª 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.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 93/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento 
de Moção de Pesar aos familiares da senhora Irma Soares 
Machado, por seu falecimento ocorrido no dia 04 de junho 
de 2021. 
Nº 94/2021, dos vereadores Igor dos Santos Beretta, Carla 
Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da 
Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, Jacó Miguel Zeferino, João Alexandre 
Negrini de Oliveira, Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, 
Rogério Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vil-
mar dos Santos Rocha, que requerem o encaminhamento de 
Moção de Congratulações ao Jornal A Folha, pelos 15 anos, 
ocorrido dia 01 de junho.
Nº 95/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer a 
convocação do Secretário Municipal de Cultura e Esporte.

INDICAÇÕES
Nº 134/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo minuta de projeto de lei que “dis-
põe 10% das vagas dos processos seletivos e ou contratos de 
gestão firmados entre o município e as Organizações Sociais 
(OS) no que diz respeito a Enfermagem para estagiários no 
âmbito do Município de Torres”.
Nº 135/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Exe-
cutivo Municipal interceder junto a CEEE, para que conclua a 
rede de energia elétrica na Rua Santa Helena, Bairro Guarita, 
bem como a implementação de iluminação pública no local.
Nº 136/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao 
Poder Executivo a destinação de uma sala no Centro Admi-
nistrativo Municipal para o Conselho Municipal de Saúde.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 106/2021, dos vereadores Vilmar dos Santos Rocha e Igor 
dos Santos Beretta, que solicitam ao Poder Executivo infor-
mações quanto à certidão de denominação do logradouro, 
popularmente conhecida como  rua Belvedere, nesta Cidade.
Nº 107/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo Informações quanto à situação da ULBRA-
-Torres com relação ao IPTU, nesta Cidade.
Nº 108/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto à reunião realizada pela 
Secretaria de Cultura e Esporte, no dia 31 de maio de 2021, 
nas dependências do Museu (antiga prefeitura), nesta Cidade.
Nº 109/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto à situação dos tratores 
de corte de grama adquiridos para manutenção de campos de 
futebol, nesta Cidade.
Nº 110/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto aos pedidos para inflar 
balão de ar quente, na Prainha, nesta Cidade.
Nº 111/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto aos projetos contra ala-
gamentos nesta Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 

Nº 394/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de pla-

cas de trânsito informando as direções corretas na Av. Brasil, 
Bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 395/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
redutor de velocidade na Av. Silva Jardim, próximo ao cruza-
mento com a Rua Joaquim Porto, nesta Cidade. 
Nº 396/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
bancos na volta da Lagoa do Violão, nesta Cidade.
Nº 397/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao reparo da 
calçada e do buraco junto ao meio fio da Rua José Maia Filho, 
nesta Cidade.
Nº 398/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de base graduada na Rua Francisco Beltrão Machado, Bairro 
Vila São João, nesta Cidade.
Nº 399/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
brita ou outro material semelhante na Praça Alberto Teixeira 
da Rosa (praça da Lagoa do Violão), nesta Cidade.
Nº 400/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à im-
plantação de sistema de controle de acesso de veículos, tipo 
cancela eletrônica ou dispositivo que identifique a quantidade 
de acesso na entrada do Parque da Guarita, nesta Cidade. 
Nº 401/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto a equipa-
mentos de recreação e lazer e também calçada no entorno 
da Praça no Loteamento Jardim Monte Carlo, lado Oeste da 
ERS 389, nesta Cidade.
Nº 402/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à reparos de buracos, 
localizado na Av. do Riacho com a Rua Manoel Fortunado de 
Souza, nesta Cidade.
Nº 403/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à realização de reparo 
de buracos, localizados em toda a extensão na Rua Balbino 
de Freitas, nesta Cidade.
Nº 404/2021, do Ver. Moises Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à roçada, ensaibramento e pa-
trolamento na Rua Dona Tila Borba, Bairro Centenário, nesta 
Cidade.
Nº 405/2021, do Ver. Moises Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto aos banheiros públicos próxi-
mo a parada de ônibus que fica junto ao Artesanato e Clube 
de Mães, na Av. General Osório, nesta Cidade.
Nº 406/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à poda de árvore dentro 
do pátio da Unidade Básica de Saúde do Bairro São Jorge, 
nesta Cidade.
Nº 407/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e 
ensaibramento da Rua do Normélio, nesta Cidade.
Nº 408/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto a organização de fluxo 
de trânsito no entrocamento da Rua Santa Maria com a Rua 
Francisco Hipólito Rolim, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 409/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de brita no 
entorno dos brinquedos na Praça Alberto Teixeira da Rosa, 
nesta Cidade.
Nº 410/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à reinstalação da tabela 
de basquetebol na quadra localizada na Praça Pinheiro Ma-
chado, nesta Cidade.
Nº 411/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de base 
graduada na Rua São Jorge, Bairro São Jorge, nesta Cidade.

CÂMARA DE TORRES
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Nº 412/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera o 
Pedido de Providências nº 210/2021, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto a canalização de água da 
chuva na Rua Caxias do Sul, 465, nesta Cidade.
Nº 413/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à limpeza de valo 
na Rua Altemar Esteves de Aguiar, Bairro Igra Sul, nesta 
Cidade.
Nº 414/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de lom-
bo-faixa ou quebra-mola na Av. Castelo Branco, em frente 
ao Macromix, nesta Cidade.
Nº 415/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao conserto de um bu-
raco no asfalto na Rua Pedro Cicinato Borges, esquina com 
a Rua Bento Gonçalves, nesta Cidade.
Nº 416/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao conserto de bura-
cos na Rua Inácio Santos de Matos, esquina com a Rua Re-
cife, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Igor dos Santos Beretta: Parabenizou o Deputado Al-
ceu Moreira pelos 67 anos de vida, filiados do MDB e ami-
gos. Parabenizou em especial à procuradora do Município, 
Pâmela Souza, pelo aniversário. 

PRONUNCIAMENTOS:

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Disse ter solicitado o fecha-
mento de buracos nas ruas Pedro Cincinato Borges e Inácio 
dos Santos de Mattos, oriundos de esgoto pluvial. Comen-
tou que pessoas idosas podem passar pelo local e se ferir. 
Agradeceu ao Secretário de Obras pelo conserto de um 
quebra-molas frente à Bomag, no Bairro Itapeva, enaltecen-
do a atuação do Secretário e sua equipe. Referente a ques-
tionamentos sobre sua atuação política, disse não ser nem 
de Direita nem de Esquerda, mas que é a favor do povo. 
Afirmou que ser de direita ou esquerda de maneira extrema 
não é bom. Ressaltou que a Esquerda no Estado não ade-
riu à política de privatizações e que, ao seu ver, isso vai ao 
encontro do processo democrático de direito. Colocou-se à 
disposição da população para que o procurem.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou sobre o 
Projeto de Lei nº 26/2021, de sua autoria, que institui o Dia 
do Protetor dos Animais. Agradeceu ao atendimento que re-
cebeu de funcionários no Posto de Saúde no final de sema-
na. Disse que a CEEE não tem uma pessoa responsável para 
atender a pequenos problemas, afirmando que o 0800 não se 
mostra eficaz. Parabenizou ao senhor Catarina, do Setor de 
Elétrica, pela atuação exemplar. Orientou que os motoboys 
não abusem da alta velocidade nas ruas da cidade. Solicitou 
a implementação do “disque resgate” para animais que, até 
o momento, não funciona. Informou que na necessidade de 
rações para cães, os munícipes abram protocolo na Secre-
taria de Meio Ambiente para agilizar o processo. Sugeriu a 
criação de uma comissão voltada aos animais. Pediu que os 
degraus do Morro do Farol, sejam consertados.  

Ver. Moisés Trisch: Falou sobre a situação da Torrescar que 
teve a vida útil de operação dos ônibus estendida para 20 
anos, e alegou que tal medida não resolveria o problema da 
empresa, pois a medida penalizaria o usuário final. Criticou 
o desrespeito aos moradores do entorno do Morro do Farol, 
causado por pessoas que ouviam música em volume muito 
alto à noite. Relatou que foi mal atendido ao ligar para a Bri-
gada para reclamar. Disse que a Prefeitura deveria dar uma 
maior atenção para este tipo de situação. Criticou o sistema 
de inscrições do processo seletivo da SAMU que mostrou 
falhas no envio de documentação. Espera que as pessoas 
prejudicadas sejam atendidas. Pediu que o Executivo me-
lhore o sistema de escoamento do Bairro Curtume. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Informou que na semana 
anterior participou do evento “Faça Bonito”, para tratar da 
violência sexual e abuso de crianças e adolescentes. Relatou 
que a cidade de Torres presencia inúmeros casos de abusos 
a crianças e adolescentes. Pediu ao Executivo o patrolamen-
to e limpeza da Pista de Motocross, e conserto da quadra 
de basquete, bem como a recolocação da tabela. Pediu uma 
maior atenção para as quadras poliesportivas e praças. Fa-
lou sobre um abaixo-assinado para a criação de um Posto de 
Saúde nas Praias do Sul. Além do Posto, pediu pela criação 
de uma subprefeitura para a região Sul do município. Ques-
tionou a SEMMA sobre os valores recebidos desde 2003 
em compensatórias ao Parque Itapeva. Afirmou que não é 
contra o Parque Itapeva, mas quer que ele esteja disponível 
para toda a população.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Falou sobre o processo seletivo 
da SAMU que apresentou falhas no sistema de inscrições. 
Acredita que o Executivo tomará as devidas providências. 
Referente ao tema “privatização” abordado anteriormente, 
lembrou da empresa CRT que, para se adquirir uma linha 
telefônica, levava-se anos. Disse que atualmente, após a pri-
vatização da mesma, o processo se tornou fácil e rápido, as-
segurando que as privatizações são bem-vindas em muitos 
casos. Falou que o grande número de Pedidos de Providên-
cias reflete o tamanho da cidade de Torres que, atualmente, 
conta com maquinário obsoleto, pois passam mais tempo 
em oficinas do que em atividade. Parabenizou ao prefeito 
Fábio Amoretti pela cordialidade exemplar ao atender os 
munícipes. Falou sobre o programa “A Voz da Câmara”, de 
periodicidade semanal e de grande alcance à população.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre a depres-
são na juventude, que tem atingido a muitos. Citou o caso 
de uma jovem que tirou a própria vida na semana anterior 
e outros casos, afirmando que o Hospital do Município não 
está preparado para situações como essas. Solicitou à Se-
cretaria de Saúde que crie algum programa para atender aos 
jovens que sofrem desta doença. Pediu ao Executivo que re-
gularize o cemitério do Campo Bonito e demais cemitérios. 
Solicitou o conserto de um buraco na esquina do hospital 
onde um motoqueiro passou pelo local e se acidentou. Pediu 
providências quanto ao lixão que está se formando no final 
da Avenida Independência. Comentou sobre o som alto no 
final de semana, pedindo que o Poder Público tome provi-
dências quando o fato voltar a acontecer. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu ao Secretário 
Mateus, que se comprometeu em fazer uma praça na praia 
Tupinambá, e ao Secretário Vando, pela manutenção das es-
tradas na área rural. Relatou que, em sua visita no Bairro 
Curtume, presenciou a reforma realizada pelo Miguel Del-
fino, citando algumas de suas obras na Secretaria. Falou so-
bre a vacinação nos postos e a falta de médicos. Relatou o 
problema de escoamento no Bairro Curtume e a necessidade 
de uma galeria para o local. Afirmou que, para o local, é pre-
ciso um projeto amplo que atinja a todos as ruas e travessas.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Falou sobre o evento que 
tratou do combate ao abuso sexual da criança e adolescentes 
e crimes da Internet na semana anterior. Citou alguns órgãos 
e autoridades que participaram do evento. Disse que esteve 
em reunião online com o Deputado Elisandro Sabino para 
tentar regularizar os loteamentos das Praias do Sul. Acredita 
que a união dos moradores é o caminho certo para a regula-
rização daqueles loteamentos.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou sobre o Dia Mun-
dial da Corrida de Rua, parabenizando a todos os praticantes 
do esporte. Citou o senhor Caio Amiguinho, grande corre-
dor e campeão da modalidade. Relatou que tem recebido 
cobranças sobre os buracos no entorno da Lagoa do Violão. 

Questionou sobre a dificuldade de atendimento desses pe-
didos. Falou sobre a visita do Deputado Eric Lins em seu 
gabinete, e seu Projeto de Lei “Brasil em Campo” que se en-
contra em tramitação. Agradeceu ao Deputado pelo apoio. 
Pediu que as “bituqueiras” na Prainha sejam pintadas para 
que sejam melhor identificadas. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Comentou sobre a reunião 
com a Liga de Futebol e a ausência total dos clubes. Relatou 
sua visita ao Posto Central e o atendimento exemplar dos 
profissionais. Informou que está sendo feita uma licitação 
para a compra de um container para os profissionais do Ca-
nil Municipal, parabenizando ao Secretário pela iniciativa. 
Disse que no processo de inscrições para o processo seletivo 
da SAMU houve muitos erros no envio de documentação, 
que os motivos para a não homologação foram muitos e por 
responsabilidade dos inscritos, não por parte do Executivo. 

Ver. Dilson Jardim Boaventura: Falou sobre seus pedidos 
de providências quanto a quebra-molas na Avenida Capitão 
Balduino, na Vila São João. Relatou ter presenciado o atro-
pelamento de um cão que, ao ser levado para atendimento, 
veio a óbito. Disse que a implantação de quebra-molas é 
fundamental para evitar casos mais graves como o relatado 
anteriormente.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Disse que os Pedi-
dos de Providências na Casa têm sido recorrentes. Usou um 
ditado popular dizendo que “o que quebra a pedra não é a 
última martelada, são todas!”. Falou sobre as demandas vol-
tadas à área dos esportes, e todos que se empenharam para 
seu crescimento. Elogiou o Secretário Mauro pela atuação 
e empenho. Informou que a cancha de bocha será aberta até 
a semana seguinte, bem como a manutenção da quadra de 
basquete. Parabenizou o Jornal A Folha pelos quinze anos 
de atuação na comunicação do município.

ORDEM DO DIA: 
Emenda nº 01/2021, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJR) - Emenda ao Projeto de Lei nº 12/2021, 
que autoriza o Poder Legislativo a contratar, por tempo de-
terminado, em caráter excepcional, servidor público muni-
cipal. APROVADO
Projeto de Lei nº 12/2021, da Mesa Diretora, que autoriza 
o Poder Legislativo a contratar, por tempo determinado, em 
caráter excepcional, servidor público municipal. APROVA-
DO
Projeto de Lei nº 22/2021, do Poder Executivo, que auto-
riza contratações para atuarem na Secretaria de Educação. 
APROVADO
Projeto de Lei nº 23/2021, do Poder Executivo, que au-
toriza contratação para atuar na Secretaria de Educação. 
APROVADO 

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Le-
gislativo, convida a todos para acessarem o novo site da 
Câmara Municipal de Torres https://www.camarator-
res.rs.gov.br.

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

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em 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
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Por volta das 19h15 da noite de 
quinta-feira (03 de junho),  uma co-
lisão entre uma lancha Well Crato 
260 (de nome JRO), e uma canoa de 
madeira de pesca artesanal, tirou a 
vida de Adenísia Marques Sant’An-
na, 49 anos, no Rio Mampituba.

Moradora do bairro Salinas em 
Torres, a vítima estava acompa-
nhada do esposo, J.P.S., colocando 
rede de pesca, quando a lancha 
JRO, supostamente conduzida pelo 
proprietário, colidiu com a canoa. O 
condutor deixou a embarcação após 
o acidente, sem prestar socorro à 
vítima.

De acordo com informações dos 

familiares da vítima, o pescador J.P.S, 
ao avistar a aproximação da lancha 
pulou no Rio, não sofrendo nenhum 
ferimento. Porém, a companheira 
foi atingida pela embarcação, não 
resistindo aos ferimentos. Em con-
tato com a delegacia da Polícia Civil 
de Torres, o delegado Juliano Aguiar 
de Carvalho confirmou que o condu-
tor fugiu do local e a Polícia Civil está 
buscando seu paradeiro.

A ocorrência também foi atendi-
da pelas equipes da Brigada Militar 
de Torres, Polícia Militar de Passo 
de Torres, Corpo de Bombeiros e a 
Capitania dos Portos – Marinha, que 
também está investigando o caso.

Piloto já foi identificado

Na segunda-feira (07) a Polícia 
de Torres anunciou ter identificado 
o piloto da lancha que vitimou uma 
pescadora no Rio Mampituba.Após 
a identificação do local do acidente, 
se dando às margens do Rio Mampi-
tuba em Passo de Torres, o caso pas-
sa a ser competência da delegacia 
do município.

Segundo o delegado de Passo de 
Torres, André Coltro: “agora serão 
seguidos os trâmites finais do in-
quérito e encaminhar ao Ministério 
Público”. A identidade do suspeito 
não foi divulgada por força da Lei n° 

13.869/19, contra o abuso de auto-
ridade. As denúncias para a Brigada 

Militar podem ser feitas pelo núme-
ro 190.

Colisão de lancha com uma canoa de 
pesca tirou vida de uma mulher no Rio Mampituba

O Comando do 2° Batalhão de 
Policiamento em Áreas Turísticas 
(2° BPAT) realizou, na terça-fei-
ra (08/06), uma homenagem ao 
Capitão Juliano Marques Araújo, 
que está sendo transferido para 
o 8° Batalhão de Policiamento Mi-
litar, em Cidreira. O ato ocorreu 
na sede do 2º BPAT, em Capão da 

Canoa.
Durante a homenagem, o Co-

mandante do 2° BPAT, Tenente-Co-
ronel Aurélio da Rosa, destacou 
os excelentes serviços prestados 
pelo Capitão Araújo no período 
em que esteve no Comando da 
Companhia Policial-Militar de Tor-
res, onde executou com responsa-

bilidade e maestria, o desafio de 
comandar uma das cidades mais 
importantes do Litoral Norte Gaú-
cho.

O Capitão Araújo foi presente-
ado com um livro, que narra os 50 
anos do 8° BPM, levando consigo 
um pouco da história do lugar 
onde irá atuar a partir de agora.

Comando do 2° Batalhão da BM presta homenagem ao Capitão Araújo, 
que transfere-se de Torres para Cidreira

Na manhã desta segunda-fei-
ra, 07 de junho, o Canil do 2° 
Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas auxiliou a Polí-
cia Civil, durante operação reali-
zada no bairro Jardim Olívia, em 
Arroio do Sal. A ação resultou na 
prisão de um casal por tráfico 

de drogas.
Os suspeitos foram identifi-

cados, um homem de 25 e uma 
mulher de 27 anos, ambos com 
antecedentes criminais. O casal 
foi pego em flagrante e preso, 
após o cão de faro “Layla” en-
contrar mais de um quilo de 

maconha e outros objetos com 
eles.

As identidades dos suspeitos 
não foram divulgadas por força 
da Lei n° 13.869/19, contra o 
abuso de autoridade. As denún-
cias para a Brigada Militar po-
dem ser feitas pelo número 190.

Cães de faro da Brigada Militar auxiliaM em 
operação da Polícia Civil em Arroio do Sal

Na quinta-feira (03/06), em 
Torres, no bairro Vila Nova, a Bri-
gada Militar (BM) prendeu um 
homem por tráfico de drogas. 
"Durante patrulhamento, uma 
guarnição da Brigada Militar avis-
tou dois homens em atitude sus-
peita, sendo possível observar 
que um dos indivíduos realizava 
a entrega de algo para um outro 
indivíduo", indica a comunicação 
da BM. 

Foi abordado e identificado 
um homem de 65 anos, com an-
tecedentes por tráfico de drogas, 
e com ele foram encontradas três 

pedras de crack, um telefone ce-
lular e R$ 120. Com o usuário de 
drogas, um homem de 50 anos, 
foi localizada uma pedra de crack 
e R$ 50.  O homem foi preso e en-
caminhado à Delegacia de Polícia 
de Torres

BM prende homem por 
tráfico de drogas em Torres

Condutor da lancha - que deixou embarcação sem prestar socorro a vítima - é procurado pela Polícia Civil de Torres

Lancha Well Crato 260 envolvida no acidente no Rio Mampituba – 
Arquivo pessoal

Divulgação/Brigada Militar

Os casos de golpes e fraudes em 
Torres e municípios vizinhos já eram 
alertados pelo delegado da Polícia Civil 
de Torres, Juliano Aguiar de Carvalho, 
antes mesmo da chegada da pande-
mia. Segundo a Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban) criminosos tem 
aproveitado o maior tempo online das 
pessoas e o aumento das transações 
digitais devido ao isolamento social 
para aplicar golpes financeiros.

Uma pesquisa realizada pela Fe-
braban apontou que no período da 
pandemia, as instituições registraram 
aumento de 80% nas tentativas de 
ataques de phishing – recebimento de 
e-mails que carregam vírus ou links e 
que direcionam o usuário a sites fal-
sos, que, normalmente, possuem re-
metentes desconhecidos ou falsos. Já 
os golpes do falso funcionário e falsas 
centrais telefônicas cresceram 70%. 
A Febraban também revelou que no 

período da quarentena houve alta de 
60% em tentativas de golpes financei-
ros contra idosos.

Outro dado alarmante da pesquisa 
é que 70% das fraudes online ou por 
meio de abordagens em locais próxi-
mos a bancos ou lotéricas estão vincu-
ladas à manipulação psicológica para 
o fornecimento de informações confi-
denciais, como senhas e números de 
cartões para os criminosos.

Em Torres e região, de acordo com 
o delegado Juliano, os golpes e frau-
des mais recorrentes são o do bilhete 
premiado, clonagem do WhatsApp e 
anúncios de produtos pela internet.

“Muitas pessoas continuam caindo 
em golpes com prejuízos de R$ 5 mil, 
R$ 10 mil, R$ 15 mil, causando bas-
tante transtorno. Em Três Cachoeiras, 
recentemente, após roubo de um ca-
minhão, o proprietário anunciou na 
internet o pedido auxílio sobre o pa-

radeiro do seu veículo. Na sequência 
recebeu um pedido de depósito de R$ 
10 mil para a devolução do caminhão. 
A Polícia orientou que não negociasse 
pedido de resgate, porém, o proprietá-
rio optou pelo depósito e acabou sem 
o caminhão e com mais um prejuízo de 
R$ 10 mil”, alerta o delegado de Torres.

A orientação é não aceitar nenhum 
tipo de resgate, pois as chances de se 
tratar de golpe são altas. Em relação a 
dados pessoais e bancários, jamais são 
solicitados pelas instituições financei-
ras, caso alguém solicitar, desconfie e 
procure seu banco para obter esclare-
cimentos.

A Polícia Civil de Torres possui 
um número de telefone por meio do 
Whatsapp, exclusivo para recebimento 
de denúncias e informações acerca de 
crimes ocorridos na região de Torres. 
Faça contato pelo (51) 98600-1942.

FONTE: Rádio Maristela

Golpes e fraudes em Torres e região aumentam na pandemia
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ÁRIES - A semana começa com uma Lua 
Minguante em Touro e passa pela Lua Nova 
em Gêmeos, que é o grande evento do mês: 
um eclipse solar total. Por fim, termina com a 
Lua em Câncer. Tudo isso traz para os aria-
nos, mais do que nunca, a necessidade de 

serem econômicos, focados e abertos a aprender com as pes-
soas e também dispostos a ensinar. Vai ser importante manter 
os ouvidos atentos e o coração aberto, sem julgamentos.

TOURO - Com absoluta certeza, esta semana 
mudará a ordem da sua vida. Muitas coisas aca-
bam mudando de uma hora para outra e outras 
acabam sendo canceladas. Tudo isso está acon-
tecendo e você acaba tendo que revisar seus pla-
nos; é preciso colocar foco nos estudos ou se co-

municar com muita paciência com as pessoas que estão convivendo 
com você. Existe possibilidades de ter crises de ansiedade e irritação, 
portanto é indicado se cuidar e buscar ajuda, caso necessário

GÊMEOS - O grande evento do mês - um eclipse 
solar total - vai impactar a forma como as pessoas 
te enxergam, afinal ele acontece no seu signo! Na 
verdade, é que você está, de fato, mudando, en-
tão as pessoas perceberão muito essa mudança 
para melhor. Com certeza vai ser um impacto tão 

grande que você reverá suas posturas, suas ansiedades e conflitos in-
ternos, adotando novas atitudes na sua vida. É uma semana, portanto, 
de muitos impactos e mudanças de dentro para fora.

CÂNCER - Com absoluta certeza, esta semana 
mudará sua maneira de lidar com as coisas e 
trará mais autocontrole, ou seja, sem dúvida as 
situações serão desafiadoras e mais limitantes, 
mas trarão amadurecimento. É bem possível que 
nesta semana suas ideias não batam muito com 

as ideias das pessoas à sua volta. Muitas obrigações e responsabili-
dades desta semana podem trazer cansaço, inclusive mental.

LEÃO - Esta semana certamente mudará os seus 
planos: pode ser preciso adiar alguma iniciativa 
e, ainda que seja difícil, será necessário usar seu 
senso crítico, ou seja, é importante não se arriscar e 
manter a razão. Vai ser preciso força para comandar 
e manter a ordem das coisas. Não tenha medo de 

receber críticas, porque é preciso saber lidar com isso sem se magoar ou 
criar conflitos por causa de qualquer decisão tomada. Tome cuidado com 
decisões precipitadas que podem trazer arrependimentos.

VIRGEM - Virginiano, a semana pede calma e 
menos movimento. Seja econômico tanto nos 
gastos quanto nas iniciativas — não que você 
não possa lograr êxito, mas nesta semana não é 
indicado que você se arrisque em muitas coisas 
ao mesmo tempo. Seja comedido e poupe suas 

energias. A semana está tensa.O amor é o grande alento desta se-
mana. Será entre pessoas queridas que esta semana será mais bem 
aproveitada.A tendência é que vocês cheguem a bons acordos

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Com certeza esta semana mudará o rumo da 
sua jornada. Seus caminhos podem mudar radicalmen-
te, portanto novos cursos longos que influenciarão sua 
carreira podem ser iniciados — ou o oposto: você final-
mente pega seu diploma e inicia sua jornada de traba-
lho. É possível também que surja o desejo de mudar de 

casa, de cidade e até de país. Seja como for, os caminhos estão mudando. 
As relações de amor real estão sendo levadas a um próximo nível.

CAPRICÓRNIO - Esta semana com cer-
teza mudará a sua rotina, criando mais 
caos do que o normal. Vai ser preciso 
uma boa dose de organização, flexibi-
lidade e visão estratégica para que os 
capricornianos não se percam semana a 

dentro. Muitas coisas não sairão conforme você quer, mas 
quanto mais for inteligente e dinâmico, mais conseguirá 
crescer ou produzir/realizar. Vale a pena não se irritar por 
causa de coisas que estão fora do seu alcance.

AQUÁRIO - Esta semana certamente 
mudará sua forma de lidar com seus 
recursos internos, sejam eles virtudes 
ou coisas materiais; recursos também 
incluem dinheiro e energia. A sema-
na te leva a valorizar o essencial e as 

pequenas coisas da vida. Tome cuidado com apegos e 
com gastos excessivos. É momento de fazer planos e de 
economizar tudo: palavras, ações e também na postura, 
que precisa ser mais desapegada. Vai ser melhor do que 
perder a paciência com tudo e chutar o balde.

PEIXES - A semana começa com uma 
Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o 
grande evento do mês: um eclipse so-
lar total. Por fim, termina com a Lua em 
Câncer. Esta semana, portanto, vem 

trazendo mudanças da rotina em casa ou no local do tra-
balho; inclusive, não estão descartadas mudanças de local 
de trabalho. Você pode não lidar bem com essas mudan-
ças e pode estar sem vontade de fazer qualquer tipo de 
adaptação, mas será preciso estar aberto a isso.

ESCORPIÃO - Os escorpianos certamente viverão de-
safios, principalmente emocionais, por isso algumas rela-
ções podem decepcionar e ser finalizadas. Outra coisa é 
a necessidade de cuidar de papelada e burocracia, pre-
cisando resolver coisas pendentes que, inclusive, podem 
estar relacionadas a problemas familiares. Seja como for, 

existe muito aprendizado a partir da coragem e da perseverança escorpiana 
nesta semana. É uma boa semana para colocar foco total no trabalho

SAGITÁRIO - Esta semana certamente mexerá com 
as suas emoções e ideias, e isso vai se refletir nas suas 
parcerias — todas elas: de trabalho, de amor e até fa-
miliares. Será uma semana que começa pedindo foco 
e dedicação nas suas tarefas, mas isso pode ser desa-

fiador desde o começo. Todas as solicitações e as preocupações poderão 
tirar você do seu eixo facilmente, portanto tome cuidado para não ficar à 
mercê das pessoas à sua volta e perder totalmente o equilíbrio.

VARIEDADES

(semana entre 08/06 e 14/06)



20 A FOLHAsexta-Feira, 11 de Junho de 2021 MEIO AMBIENTE

Com Centro Ecológico
_________________

Uma nutricionista gaúcha convi-
dada para um festival gastronômico 
no litoral sul da Bahia, onde ensinou 
outro gaúcho a fazer pratos de um 
material abundante no litoral norte 
do Rio Grande do Sul. Em setembro 
de 2019 esse foi o início da história 
dos pratos 100% biodegradáveis de 
folha de bananeira confeccionados 
por Sidilon Maurício Ferreira Men-
des - biólogo de formação e mora-
dor de Três Cachoeiras.

O biólogo recorda o momento 
em que sua convidada, Irany Ar-
teche, depois de dar as instruções 
básicas, o incumbiu da tarefa de 
fabricar 30 pratinhos que seriam 
usados na degustação do quitute 

que ela iria preparar.  “Ela me mos-
trou como passava no fogo, cortava 
e colocava um pauzinho por fora. 
Tudo bem, mas pra tu pegar aquilo 
assim na hora, meu Deus do céu!”, 
brinca Sidilon, sobre o processo de 
aprendizado.

O consultor, que na época tra-
balhava num projeto na região de 
Ilhéus (BA), aprendeu outros mo-
delos: mais raso, mais fundo, tipo 
cone, tipo chapéu japonês. Uns cin-
co modelos, segundo ele. O treina-
mento aperfeiçoou a técnica, assim 
como os cursos e oficinas ministra-
dos em diversas localidades.  Até 
que, na segunda quinzena de março 
de 2020, a pandemia o fez cancelar 

a agenda e retornar para junto da 
família em Três Cachoeiras. “Tinha 
atividade até em Recife. Tudo pron-
to. Mas me deu um estalo e em dois 
dias estava de volta”.

Antes disso, em janeiro de 2020, 
Sidilon fez 1.500 pratinhos usados 
em outro evento gastronômico in-
ternacional, desta vez no Rio Gran-
de do Sul, o Foggo, realizado em 
São Francisco de Paula. O trabalho 
tem lá seus segredos, como deixar a 
folha um tempo descansando antes 
de cortar, saber o jeito de cortar a 
folha quando passar no fogo, como 
fazer o círculo. “Daí que tu vai co-
meçar a fazer os modelos de eco-
prato”, explica o biólogo.

Ecopratos  descartáveis aproveitam matéria–prima  
abundante na região de Torres

- Ana Paula Amigoni

Tu sabe que está lidando com 
o sonho das pessoas. Tu está 
auxiliando ela a conquistar 
esse sonho também.”

Especialista Financeira na Sicredi Caminho das Águas

Junte-se à Ana Paula 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.

“

Descartáveis de folha de 
bananeira podem ser usados em 

eventos que buscam conceito lixo zero

No início do mês de maio, a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (SMAURB) - através da su-
pervisão do Biólogo Rodrigo de Rose - e 
a Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos (SMOSP) realizaram em 
ação conjunta a colocação de placas 
para evidenciar a presença de animais 
silvestres em alguns pontos de Torres. 
Entre estes locais, destacam-se a Ave-
nida Beira Rio e Avenida do Riacho, 
próximo à Câmara dos Vereadores e ar-
redores, onde é possível verificar cons-
tantemente a presença de capivaras.

Esta ação foi definida após o levan-
tamento de algumas áreas estratégicas 
de ocorrência de animais silvestres, 
próximo a trechos de vias públicas com 
tráfego de veículos. Os locais de fixação 
das placas têm por objetivo principal 
despertar a atenção e o cuidado dos 
motorista ao trafegarem por estas re-
giões.

Também foram instaladas em um 
trecho popularmente conhecido como 
Estrada do Normélio, lindeira ao Par-
que Estadual de Itapeva (PEVA), onde 
ocorre a travessia de diversas espécies 

de fauna silvestre . Ainda, no entorno 
da Lagoa do Violão, que é situada no 
coração da cidade, onde existe um 
grande número de cágados, que por 
vezes saem da Lagoa e fazem a traves-
sia da pista.

"Desta maneira, acreditamos poten-
cializar o conhecimento da comunida-
de sobre a fauna silvestre e aumentar, 
com isto, os cuidados com ela, conci-
liando da melhor maneira, a convivên-
cia dos moradores das áreas urbanas, 
com a presença destes animais", ressal-
ta a Prefeitura de Torres.

Colocação de placas busca proteger fauna silvestre de Torres
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 - Leitura das correspondências
 - Tribuna: Felipe Dutra Fogaça Valim, Secretário Municipal da Fazenda

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

PDT EDEMILSO – Comemorou e agradeceu a participação do secretário da Fazenda na 
sessão. Sobre pedidos protocolados acerca de ponte na Praia Figueirinhas, espera cumprimento 
da secretaria de obras. Assim como espera também ação na praça do mesmo bairro. Se referiu a 
áreas que estão se transformando em matos e que devem ser podadas enquanto é possível. Disse 
que as pessoas estão cobrando trabalhos, principalmente a limpeza de valos para quem sobrevive 
nos ou dos campos. Por isso pede rapidez e aguarda a chegada de escavadeira prometida para a 
realização dos serviços específicos que não podem ser realizados sem esta máquina. Lembrou-se 
de localidades que ainda não tem luz e lembrou que Arroio do Sal cresce e necessita, portanto, 
oferecer este serviço. 
MDB CARLOS – abriu mão do espaço
MDB MANECA – Problemas na reprodução do áudio não permitiram a compilação da fala. 
REP REJANE - abriu mão do espaço
PROG MAZINHO – abriu mão do espaço 
REP MATEUS – Informou sobre reunião com prefeito Bolão e Bombeiros Voluntários sobre 
emenda do deputado Carlos Gomes (Rep). Sugeriu que os R$ 200 mil sejam colocados no caixa 
da prefeitura para depois poder ser feito o uso da verba para a aquisição de um caminhão para a 
guarnição local de voluntários. Sobre a ida do secretário da fazenda na sessão, disse que o espaço 
não é para debate e sim para perguntas simples.  Mas não ficou satisfeito com as respostas às suas 
perguntas. Elogiou humildade do técnico em reconhecer certos erros, mas disse que os problemas 
começam a ficar reais quando os erros se mantêm. Reclamou que foi prometida a retirada de certa 
cobrança adicional errada dos carnês, mas e que elas não foram retiradas. Que alguns contribuin-
tes até já pagaram o recurso a mais e disse que acha isto um erro grosseiro.    
MDB RONALDO – Esteve visitando escolas do município junto com colega de Câmara 
Carlos, para verificar a situação das aulas presenciais referente aos protocolos de isolamento e 
higiene. Reforçou que as vaquinhas de escolas são para o pagamento do COM (Pais e Mestres) e 
que a prefeitura não tem meio legal para pagar este tipo de gasto, por isso os rateios feitos pelos 
colégios. Se referiu as escolas visitadas e informou que constatou que estava tudo bem. Agrade-
ceu por serviços da prefeitura citando os servidores por terem atendido demandas em bairros, 
principalmente na iluminação, que foi interrompida por roubo de fiação. Sobre recurso que a ban-
cada do Republicanos trouxe para caminhão de Bombeiros, lembrou que os valores não chegam 
para adquirir um veículo novo, o que para ele seria o ideal. 
MDB DIEGO – Explicou que esteve ausente por problemas de saúde e agradeceu a compre-
ensão de colegas.  Disse estar auxiliando a prefeitura para a manutenção do pórtico, afirmando 
que lamenta que a parte elétrica do equipamento tenha sido muito mal feita e que a prefeitura 
deverá gastar muito para adequar o sistema para o funcionamento, quando listou situações extre-
mas para exemplificar os erros passados na construção do pórtico de entrada de Arroio do Sal. 
Mas comemorou que a prefeitura irá conseguir realizar o serviço após receberem orçamento mais 
competitivo quando na tomada de preços. Sugeriu que as obras de infraestruturas não sejam poli-
tizadas, ao serem oferecidas para parceiros políticos. Se isto acontecer não irá voltar a acontecer 
o tipo de erro que encontrou no pórtico, por nenhuma bandeira de nenhum governo. 
MDB GIOVANI – O presidente da Câmara informou sobre inicio de vacinação contra Co-
vid-19 para pessoas de 59 anos ou mais, lembrando que professores em geral também estão sendo 
vacinados. Agradeceu trabalho dos servidores da Educação que estão ensinando os filhos das 
famílias locais, um trabalho vital para qualquer um. Referiu-se a discurso de colega oposicionista 
na sessão anterior, afirmando que após avaliação pessoal não se ofendeu, dizendo que as opiniões 
são abertas. Referiu-se a boa administração do prefeito Bolão.  Mas disse concordar que há de 
se fazer melhor sinalização nas vias da cidade, principalmente na avenida principal. Lembrou 
que estes dois anos de pandemia interromperam o envio de recursos federais, o que fez com que 
cidades como Arroio do Sal sofressem com a falta de dinheiro que estava previsto e não veio o 
que interrompeu obras e acabamentos de outras obras. Comemorou a entrada do Sicob na cidade 
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como quase confirmada, lembrando também os outros bancos que já estão sendo colocados à dis-
posição da comunidade. 
 
ORDEM DO DIA

Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 049/2021, do Poder Legislativo que Proíbe o Executi-
vo e o Legislativo Municípais de contratar e empossar, para ocupar cargo em comissão ou efetivo, 
bem como função de confiaça ou emprego público, pessoa que estiver cumprindo sentença por 
crimes previstos na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha – TRA-
MITANDO.
Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 051/2021, do Poder Executivo que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a fazer a alteração da finalidade do uso da área destinada para praça no lote-
amento do Balneário São Pedro e dá outras providências – TRAMITANDO.
Em votação o Pedido de Informações nº 003/2021 da vereadora Vera Rejane Braga dos Santos – 
APROVADO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
MDB CARLOS – Sobre visita a colégios feita com colega de casa e partida Ronaldo disse 
que foi muito bem recebido pelos diretores locais.Viu o carinho e o respeito que estão sendo 
dados a cada jovem nas escolas para que estes tenham acesso aos protocolos de segurança contra 
a proliferação do Covid 19. Lembrou que o país não pode parar, que as coisas estão voltando ao 
normal e que o trabalho tem que ser feito, mesmo com esta necessidade de cuidados protocolares. 
Comemorou que até agora foram pouquíssimos casos de contaminação, quase zero. Disse que tem 
feito trabalhos de melhorias em praças e na questão animal e lembrou que colegas também estão 
trabalhando para isto, aproveitando para pedir que colegas políticos consigam mais recursos de 
seus partidos para estas causas: Praças e Proteção Animal.   
PDT EDEMILSO – Pediu que secretaria do Meio Ambiente ficasse atenda no aumento da 
prática a colocação de fogo em lixo, inclusive no lixão.  Pediu que fosse feita uma investigação 
porque o fogo é perigoso e prejudicial à saúde, dizendo que o fogo em geral é em material captado 
por conta de podas nas residências. O vereador Carlos sugeriu que as podas fossem trituradas, o 
que Edmilso concordou. Só que disse que o fogo é o problema. Reclamou que os postos de Saúde 
fecharam na quarta feita só voltando na segunda. Disse que em fase de crise sanitária isto não 
seria uma prática aconselhável, principalmente quando emenda em vários dias. Concordou que 
servidores estão cansados, mas lembrou de que pessoas podem ficar doentes e isto não tem data.  
REP MATEUS – Sobre a reclamação sobre o lixo, lembrou que já foram feitas várias in-
dicações para a criação de leis sobre recolhimento e encaminhamento de resíduos. Referiu-se a 
falta de lei ou campanhas para ajudar em descarte de móveis usados, estes que em alguns casos 
podem encaminhar para pessoas pobres, sugerindo que houvesse uma centra de reciclagem para 
depositar móveis e eletrodomésticos com pequenos defeitos, material este que pode ser bom para 
uns, mesmo que estejam sendo descartados por outros. Local para o depósito de galhos seria outra 
ideia, sugerida pelo presidente Giovani. Lembrou-se do programa de utilização de garrafas pet 
usadas para decoração de Natal do governo anterior, lamentando que às vezes projetos criados por 
vereadores não são continuados em governos seguintes, como os da decoração de Natal em Arroio 
do Sal. 
PROG MAZINHO – Sobre máquinas para limpeza de valos, disse que o equipamento já está 
sendo concertado após conseguir as peças. Que foi tratada com Silvana Covati – do PP, sobre par-
ceria para novas máquinas, lembrando que o trabalho de escoamento e desassoreamento deve ser 
feito antes de setembro. Sobre fala do vereador Mateus, se referiu a orçamento de asfaltamento na 
Estrada do Mar, que não poderia ser com o valor dito pelo colega.  Disse que se as empresas estão 
cobrando valores acima, estas deveriam ser denunciada. E que a prefeitura está querendo estar ao 
lado do morador e não para atrapalhar. Ficou combinada uma reunião com os moradores atingidos 
pelo problema para ver detalhes dos valores cobrados por metro de asfalto.  Comemorou emenda 
do deputado Maurício Dzetrick, informando que o processo foi aceito e que a máquina de medição 
na topografia que será comprada com a emenda parlamentar possibilitará que o município tenha 
muita economia, financeira e operacional. 

Dia 12 de junho comemoramos o dia dos 
namorados no Brasil. No mapa astral, o na-
moro e os romances tem influências de  vá-
rios fatores, mas especialmente pelos signos 
que temos na  casa 5, pelos astros Vênus, 
Marte, Lua e Sol, mas, obviamente, é o con-
junto do mapa quem vai mostrar como a 
pessoa valoriza e vive suas relações afetivas. 

A casa 5 é o setor do mapa astral que 
trata do namoro e dos romances, quem tem 
signos de terra (touro, virgem e capricórnio) 
preferem romances mais sólidos e com mui-
to contato físico. Os signos de terra demos-
tram a afetividade no namoro com atitudes 
bem práticas tais como presentes, ajuda na 

resolução de problemas diários,  carinhos 
táteis e relações afetivas duradouras e es-
táveis.  Os signos de Ar (gêmeos, libra e 
aquário) precisam de diálogo e afinidade de 
idéias  nos romances; as relações afetivas  
necessitam de novidade e interação social 
e quando se repete muito, a pessoa tende 
a se entediar e buscar novos relacionamen-
tos; o carinho é demonstrado por palavras. 
Os signos do fogo (áries, leão e sagitário) 
precisam de paixão no namoro, apreciam a 
conquista, o encanto e as relações são de 
intensidade e atração.  Os romances para o 
signo de fogo devem ter entusiasmo para te-
rem graça. Os signos de água (câncer,  esco-

prião e peixes) apreciam romances de muita 
intimidade, ternura e afeto. A intimidade é 
fundamental até para a demonstração afeti-
va e os romances precisam de tempo para 
que este estágio intimo seja atingido. Os 
signos de água se entregam e se misturam 
aos seus parceiros.

O importante é se conhecer e entender 
o que lhe traz satisfação em um namoro/
romance e tudo flui mais fácil quando existe 
a reciprocidade, ou seja, quando   um  está 
oferecendo justamente o que o outro deseja 
receber.

Por Juliana Mesquita Inácio

O dia dos namorados 
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Na tarde de terça-feira (8 de junho), 
representantes da rede de apoio às 
mulheres vítimas de violência domés-
tica de Arroio do Sal, composta pela 
Secretaria da Cidadania, Trabalho e 
Desenvolvimento, Secretaria da Saúde 
e Secretaria da Educação, receberam a 
visita da equipe do Centro de Referên-
cia da Mulher Priscila Selau, sediado 
em Torres.

A equipe do CRM Priscila Selau vem 
realizando visitas orientativas sobre 
acolhimento e fluxos de trabalho nos 
municípios que fazem parte da Comar-
ca de Torres, área de atuação da enti-
dade. Na oportunidade foi assinada a 

renovação do Convênio entre o Mu-
nicípio de Arroio do Sal e o Centro de 
Referência, garantindo o acesso ao ser-
viço de encaminhamento de vítimas de 
violência doméstica para atendimen-
to com profissionais especializados, 
como: atendimento psicológico, de 
assistência social, jurídico e, havendo 
necessidade, encaminhamento para a 
Casa Abrigo fora da região.

Segundo o secretário da Secretaria 
da Cidadania, Trabalho e Desenvol-
vimento, Israel Irassochio, a rede de 
apoio em Arroio do Sal está cada vez 
mais organizada e com papeis bem 
definidos para combater a violência 

doméstica que não atinge apenas as 
mulheres, mas toda a família, especial-
mente os filhos.  O prefeito de Arroio 
do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão) 
tem incentivado a qualificação da rede 
de apoio e a ampliação do Serviço, vis-
to que com a pandemia, a procura por 
atendimento aumentou muito. Confor-
me dados da Secretaria da Cidadania, 
em 2020 foram atendidos cerca de 20 
casos de violência doméstica no Mu-
nicípio. Já em 2021, foram mais de 20 
casos somente no primeiro trimestre 
do ano.

Em Arroio do Sal, mulheres vítimas 
de violência doméstica ou ainda amigos 

e familiares podem realizar denúncias 
ou solicitar ajuda emergencial ligando 
gratuitamente para o número 180, que 

irá realizar o primeiro atendimento e 
prestar o adequado encaminhamento 
conforme o caso.

• 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

Adriana Kroth, 48 anos, em tratamento de ulcera venosa

Rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica de 
Arroio do Sal recebe visita da equipe do CRM Priscila Selau

Geovane Padilha, 20 anos, natural 
de Porto Alegre, residindo com a fa-
mília desde criança em Arroio do Sal, 
participa a partir de quinta-feira 10 
de junho, da Série B da Liga Brasilei-
ra de Free Fire (LBFF) - um dos mais 
populares games mobile de ação dos 
últimos anos. Esta é a competição  
oficial de Free Fire no Brasil e garante 
vagas à Série A, categoria que reúne 
os melhores times do país. 

Geovane é filho do servidor públi-
co municipal, Flávio Padilha, e de So-
nia Padilha, moradores desde 2004 
do Balneário Figueirinha. Considera-

do na adolescência como um “mole-
que bom de bola”, trocou o futebol 
pelo mundo dos games em 2017. De 
lá para cá, com apoio de alguns pa-
trocinadores, compete pelos próxi-
mos três meses na capital paulista no 
time da Havan Liberty. Geovane é o 
primeiro gamer a levar o nome de Ar-
roio do Sal para uma competição ofi-
cial de Free Fire em âmbito nacional.

O jovem atleta esteve na segun-
da-feira, 07 de junho, acompanhado 
do pai, visitando o prefeito Affonso 
Flávio Angst (Bolão) pedindo torcida. 
O Prefeito Bolão o recebeu com in-

centivo e apoio na busca de sua clas-
sificação e realização de seu sonho. 
A LBFF contará com 36 equipes, e as 
etapas terão transmissão sempre às 
quintas-feiras, a partir das 17h, pelo 
YouTube.

A competição está organizada em 
duas fases e a grande final, em 25 de 
julho. O 1º e o 2º colocados sobem 
direto para a Série A da LBFF 6, en-
quanto as equipes que ficarem entre 
a 3ª e 10ª posições disputam o Grupo 
de Acesso com outras 4 equipes da 
Série A que terminarem em 13º, 14º, 
15º e 16º lugares. 

Jovem de Arroio do Sal compete na Série B 
da Liga Brasileira de Free Fire em São Paulo
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Faltando cinco etapas para a final 
da modalidade PES 2021 do Circuito 
Sesc de Futebol Virtual, o ranking es-
tadual é liderado por um jogador de 
Capão da Canoa: Bernardo Andrade, 
que está com 31 pontos. O segun-
do colocado, Wagner Fontoura, é 
de Três Cachoeiras e tem 26 pon-
tos. Completam as cinco primeiras 
posições: Rigner Souza Barbosa, de 
Bagé (terceiro lugar, com 25 pontos); 
Murilo Avila Vieira, de Santa Vitó-
ria do Palmar (quarto lugar, com 24 
pontos); e Junior Zunho, de Serafina 

Corrêa (quinto lugar, com 22 pontos).
Em junho, serão realizadas duas 

etapas de PES 2021: Navegantes/
Porto Alegre, com inscrições abertas 
até 07 de junho, e Novo Hambur-
go, que recebe inscrições até 28 de 
junho. Pela competição de FIFA 21, 
a etapa de Tramandaí está com ins-
crições abertas até 21 de junho. Os 
interessados em participar devem se 
cadastrar no site www.sesc-rs.com.
br/esporte/futebolvirtual, pelo valor 
de R$20 para pessoas com Cartão 
Sesc/Senac nas categorias Comércio 

e Serviços ou Empresários e R$25 
para o público em geral. 

Os jogos estão sendo realizados 
de forma on-line e pela platafor-
ma PS4, portanto os jogadores não 
precisam se deslocar até as cidades 
anfitriãs. As finais e as disputas de 
terceiro lugar serão transmitidas 
pelo canal da competição no YouTu-
be, que pode ser acessado pelo link 
https://tinyurl.com/futebolvirtual-
sescrs. Os 24 primeiros colocados 
no ranking de cada modalidade se 
classificam para as finais estaduais, 

que acontecem nos dias 23 e 24 de 
outubro para os jogadores de PES 
2021 e em 20 e 21 de novembro para 
os concorrentes do FIFA 21. Os cam-
peões estaduais terão direito a uma 
diária em um dos hotéis do Sesc/RS, 
em Porto Alegre, Gramado ou Torres, 
com direito a um acompanhante.

O portal www.pertodevc.com.
br segue com programação on-line 
e gratuita em variadas áreas como: 
empreendedorismo, educação, es-
porte, saúde, cultura, lazer e ação 
social.

Jogador de Três Cachoeiras em segundo lugar no 
ranking de PES 21 do Circuito Sesc de Futebol Virtual

REGIÃO 

Na sexta-feira dia 28 de maio o 
Prefeito de Passo de Torres Valmir 
Rodrigues recebeu o Coordenador 
Técnico do Projeto Anjos do Futsal, 
Jean Reis, participaram da reunião 
a Secretária de Educação e Cultura, 
Karini Colares, o Presidente da Câ-
mara de Vereadores, Fabiano Lopes 
e Juliano Alves Coelho, professor 
de educação física do município. E 
o município de Passo de Torres é o 

novo parceiro do Anjos do Futsal em 
2021 e terá um núcleo com 40 vagas 
para garotos de 10 a 14 anos. A ini-
ciativa de trazer este projeto para o 
Passo de Torres partiu do Professor 
Juliano há alguns anos, tendo apoio 
do vereador Fabiano e da Secretária 
Karini.  O Prefeito Valmir pela sua 
trajetória de sempre apoiar o esporte 
acredita que ele é capaz de afastar os 
jovens das drogas e violência e formar 

além de atletas, cidadãos de bem. 
O Anjos do Futsal, idealizado pela 

Anjo Tintas, foi implementado em 
abril de 2001, completando 20 anos 
em 2021. Atualmente conta com 
1.260 garotos envolvidos participan-
do em 26 núcleos em 21 municípios 
que são: Criciúma, Balneário Arroio 
do Silva, Balneário Gaivota, Balneá-
rio Rincão, Cocal do Sul, Ermo, Içara, 
Jacinto Machado, Lauro Müller, Ma-

racajá, Meleiro, Morro da Fumaça, 
Orleans, Praia Grande, Santa Rosa 
do Sul, São João do Sul, São Ludgero, 
Sombrio, Treviso, Turvo e Urussanga - 
tendo também como objetivo afastar 
crianças e adolescentes da violência 
e das drogas, ensinar as técnicas do 
futebol de salão, incentivar a prática 
desse esporte e colaborar na forma-
ção dos cidadãos relatou o Coordena-
dor Jean. 

Passo de Torres estabelece parceria com 
Anjos do Futsal para jovens em 2021

Através de reunião entre a 
Secretária da Pesca do Passo de 
Torres (e seu Secretário Ademil-
son Batista da Silva), Secretária 
Municipal da Saúde (e Secretá-
rio Adilson Martins), juntamente 
a Colônia de Pescadores Z-18 (e 

seu Presidente Adriano Delfino 
Joaquim), foi atendido pedido da 
Associação de Pescadores de Pas-
so de Torres-SC e seu Presidente 
Adilso Machado Júlio. Na ocasião, 
foram recebidos na Secretária de 
Pesca alguns "KITS PRIMEIROS 

SOCORROS", os quais contem 
medicamentos para as embarca-
ções pesqueiras de nossa região.

"Estamos em aguardo para a 
entrega dos kits a todas as em-
barcações listadas na solicitação. 
Agradecemos a iniciativa de to-

dos que participaram, ao bene-
fício e o valor para com nossos 
pescadores, visando a segurança 
e a prevenção, ao serviço árduo 
em alto mar". destacou Ademil-
son Batista da Silva, Secretário da 
Pesca.

Doados kits de medicamentos para tripulação 
dos barcos pesqueiros do Passo de Torres

Em publicações feita na 
quarta-feira (09) nas redes so-
ciais, o prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Lipert, disse que, 
após recente contratação de 
uma fonoaudiologia "está re-

alizando um sonho de muitas 
mães" que esperavam a con-
tratação de uma profissional 
da área para o município - para 
dar um atendimento as crian-
ças com algumas dificuldades 

e principalmente as crianças 
com necessidades educativas 
especiais. 

"Essa profissional vai fazer 
parte de uma equipe de traba-
lho de profissionais que darão 

um atendimento mais adequa-
do as crianças necessitadas", 
ressaltou o prefeito Flávio, que 
disse que aos poucos as coisas 
vão melhorando, tanto na saú-
de e como na educação.

Prefeito de Três Cachoeiras dá as 
boas vindas a fonoaudióloga contratada pelo Município

Duas etapas da competição estão com inscrições abertas no mês de junho

Na sexta-feira dia 28 de maio foi reali-
zada na Câmara de Vereadores de Passo 
de Torres reunião com administração mu-
nicipal do Prefeito Valmir Rodrigues, ve-
readores e representantes de entidades 
ligadas aos pescadores.  Em pauta estava 
a busca de uma solução para o assorea-
mento da Barra do Rio Mampituba em 
sua foz o que dificulta a saída e principal-
mente a entrada de embarcações carre-
gadas de pescados. 

O Presidente da Colônia Z-18, Adria-
no Joaquim,  antes de entrar na pauta 
da reunião repassou aos presentes boas 

notícias para o setor pesqueiro, a pri-
meira foi sobre o Projeto INOVA PESCA 
(Programa de Infraestrutura Pesqueira 
para Santa Catarina) - recursos através de 
projetos apresentados pelos municípios 
em infraestrutura para setor pesqueiro 
com equipamentos ou benfeitorias, atra-
cadouros, trapiches, carreiras, guinchos, 
galpões etc. Outra boa notícia é o auxílio 
emergencial em caso de perdas por aci-
dentes no valor máximo é 40 mil, os quais 
podem ser requisitados por  pescadores 
enquadrados no Pronaf (DAP). 

O secretário de meio ambiente do 

Passo de Torres, Roger Maciel, apontou as 
soluções que estão sendo avaliadas para 
desassoreamento da Barrado Rio Mam-
pituba - tendo como alternativa a aqui-
sição de uma draga ou prolongamento 
dos molhes. Durante as últimas semanas 
o secretário Roger foi atrás de informa-
ções mais detalhadas sobre a mineração 
de areia que tem concessão adquirida 
por empresa que atua na região - sobre 
as liberações, custos, prós e contras de 
aquisição de uma draga. Concluiu que a 
solução pode estar em não comprar uma 
draga e intensificar a busca por projeto e 

recursos para o prolongamento dos mo-
lhes norte em Passo de Torres.  Como já se 
tem liberação de recursos para dragagem 
emergencial, esta e a solução paliativa 
para o momento. 

Em seguida foi dada apalavra ao pre-
feito do Passo, Valmir Rodrigues, que em 
sua fala destacou que desde o começo de 
sua administração vem buscando infor-
mações, projetos e tudo que está rela-
cionado a este assunto - buscando achar 
uma solução que seja viável. Atualizando 
as ações o prefeito Valmir falou que a ad-
ministração está negociando os estudos 

para um possível projeto com começo, 
meio e fim, para deixar no passado os 
acidentes que há anos ocorrem em nossa 
barra. Como a solução paliativa é a dra-
gagem surgiram reclamações que a em-
presa que faz este trabalho de retirada da 
areia, o faz no lado norte, enquanto que 
o certo seria dragar junto aos molhes sul, 
onde há o canal de entrada para as em-
barcações. 

Ficou acertada o agendamento de 
uma reunião com o proprietário da draga 
para cobrar um trabalho efetivo de extra-
ção no canal dos molhes sul.

Passo de Torres em busca de uma solução para assoreamento da Barra do Rio Mampituba
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TORRES - Na primeira semana 
de junho, foi realizada visita técni-
ca nos ambientes de inovação das 
Universidades da Ulbra/Canoas e 
UCS/Caxias do Sul pelo secretário 
municipal do Trabalho, Indústria e 
Comércio, Alexandre Porcatt. Nas 
oportunidades foi possível conhe-
cer a experiência das entidades 
no desenvolvimento e incentivo a 
projetos das áreas de ciência, tec-
nologia, inovação e de negócios.

O município de Torres possui 
interesse em criar um programa 
de desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas. Com a ini-

ciativa, a Prefeitura de Torres vai 
oferecer mais uma importante 
ferramenta para alavancar o em-
preendedorismo na cidade.

Em Canoas, Porcatt foi recebido 
pelo diretor e professor Alexandre 
Dias Ströher, gerente da Incubado-
ra UlbraTECH, junto com o repre-

sentante da Ulbra Torres Gabriel 
Mello. Já na UCS, os anfitriões 
foram os professores e coordena-
dores Cassiane Chais e Fábio Ver-

ruck, coordenador do TecnoUCS e 
da Incubadora Tecnológica, acom-
panhados da diretora do Campus 
Torres, Débora Thomaz.

Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio 
realiza visita técnica na Ulbra e UCS

TORRES - Visite a Casa da Ter-
ra e Artesanato para comemorar 
o Dia dos Namorados, celebrado 
no próximo sábado, dia 12 de ju-
nho. O espaço é uma boa opção. 
Com uma variedade de alternati-
vas para marcar esta data, o local 
tem escolhas para todos os gos-
tos e bolsos. O lugar inova a cada 
evento, está todo decorado alusi-
vo à data. Valorize o espaço que 
promove o artista local, visitando 

a Casa.
Localizada na Avenida Barão 

do Rio Branco com Avenida Gene-
ral Osório, a Casa da Terra vem se 
firmando como um marco dos ar-
tesãos de Torres. Quem busca por 
lembranças feitas com carinho e 
à mão, encontra aqui, incluindo 
artesanato em geral, obras de 
arte em madeira, roupas, enfeites 
para casa, porta-retratos, bolsas, 
luminárias, toalhas, enfim, aces-

sórios.
O espaço é com atendimento 

presencial, de segunda a sábado, 
das 13h30min às 18h e via on-li-
ne. Para facilitar a procura você 
pode adquirir presentes para 
todas as datas especiais, pelos 
seguintes caminhos: através do 
fone e whats (51) 99510 1016, 
por instagram @casadaterrator-
res e ainda pelo site casadaterra.
torres.rs.gov.br .

Casa da Terra e Artesanato preparada 
para o Dia dos Namorados
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TORRES - No dia 12 de ju-
nho (sábado), a Secretaria de 
Saúde de Torres vai realizar um 
drive-thru das 8h às 13h no 

Parque do Balonismo - dando 
continuidade a Campanha da 
Vacinação contra a Gripe em 
Torres, para todos grupos prio-

ritários que ainda não recebe-
ram a imunização. A aplicação 
vai ocorrer enquanto durar o 
estoque das doses. É impor-

tante que todos levem a Car-
teira de Vacina.

Além do drive thru, todos 
ESFs da cidade também esta-
rão vacinando contra a gripe, 
sem agendamento, das 8h às 
13h, para pessoas que se en-
caixam nessa etapa de vaci-
nação, enquanto durarem os 
estoques. Haverá vacinas tam-
bém na sala do Posto Central.

A primeira etapa da Campa-
nha Contra a Gripe começou 
no dia 12 de abril quando fo-
ram imunizados os trabalhado-
res da Saúde, indígenas, ges-
tantes, puérperas (mulheres 
com até 45 dias após o parto) e 
crianças com idade a partir de 
6 meses até cinco anos com-
pletos. Esta etapa se estendeu 

até 10 de maio. A partir do dia 
11 de maio foi a vez dos idosos 
(pessoas com 60 anos ou mais) 
e dos professores das redes 
pública e privada, estendo-se 
até o dia 8 de junho.

A terceira etapa de vacina-
ção começou no dia 9 de junho 
e vai até 9 de julho, atingindo 
pessoas com comorbidades e 
com deficiência (física, auditi-
va, visual, intelectual e mental 
ou múltipla);  caminhoneiros, 
trabalhadores portuários e de 
transporte coletivo; profissio-
nais das forças armadas, de 
segurança e salvamento e fun-
cionários do sistema prisional; 
população privada de liberda-
de e jovens e adolescentes sob 
medidas socioeducativas.

GERAL 

A Vigilância Sanitária, em 
parceria com a Diretoria de 
Fiscalização e apoio da Bri-
gada Militar, realizou ações 
de fiscalização durante o fe-
riadão de Corpus Christi no 
combate à proliferação da do-
ença Covid-19. "Nestas ações, 
11 estabelecimentos foram 
autuados por não estarem 
respeitando as normas dos 
decretos vigentes e uma festa 

clandestina com mais de 200 
pessoas no bairro Campo Bo-
nito também foi encerrada", 
indicou a Prefeitura de Torres.

A Secretaria de Saúde re-
força o pedido para que to-
dos façam a sua parte nesta 
luta contra a Covid-19 para 
evitarmos outro colapso no 
sistema de saúde, a exemplo 
do que aconteceu no mês de 
março.

Covid-19: Municipalidade faz 11 autuações e acaba 
com festa clandestina neste feriadão em Torres

Com Prefeitura de Torres
______________________

A Prefeitura de Torres 
recebeu nesta quinta-feira, 
10 de junho, dois veículos, 
Renault Logan e diversos 
equipamentos para a Saúde 
por meio de emenda parla-
mentar do ex-deputado fe-
deral, João Derly. Os carros 
foram entregues na sede da 

Prefeitura, contando com 
a recepção do prefeito em 
exercício, Fábio Amoret-
ti, e a secretária de Saúde, 
Suzana Machado.Ambos 
agradeceram a parceria do 
ex-parlamentar com Torres, 
destacando a importância 
dos veículos e dos equipa-
mentos para a prestação de 
serviço do município.

A emenda parlamentar 

para aquisição dos dois car-
ros, equipamentos e mate-
rial permanente foi concedi-
da em 2018 no valor de R$ 
300mil por meio do Fundo 
Nacional de Saúde. Foi re-
sultado do empenho do pre-
feito Carlos Souza numa das 
viagens a Brasília na busca 
de recursos para Torres. A 
emenda foi recebida em de-
zembro de 2019.

Saúde de Torres recebe dois carros e equipamentos 
através de emenda parlamentar

Na madrugada do último do-
mingo (6 de junho), uma residência 
peou fogo no Passo de Torres. O 
Corpo de Bombeiros Militar (CO-
BOM) foi acionado, e chegando ao 
local da ocorrência, foi confirmado 

o incêndio, que estava em desen-
volvimento completo.

A casa de 100m2 aproximada-
mente foi totalmente consumida 
pelas chamas. A Guarnição mon-
tou duas linhas de ataque e utilizou 

cerca de 8.000 litros de água trans-
portada para o combate e rescaldo.

Após os procedimentos e coleta 
de informações, foi isolada a área, 
deixado o local aos cuidados do 
proprietário.

Incêndio atinge casa no Passo de Torres

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 
Licitação Exclusiva e com Reserva de Cota de 25% Exclusiva para Microempresas – ME e Empresa de 

Pequeno Porte - EPP 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 10/2021, tendo como critério de julgamento o menor preço por 
item. Objeto: Aquisição de materiais de construção, artefatos e materiais diversos de obras.  Data da 
abertura: 29/06/2021. Horário e local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital 
e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 
8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, pelo telefone (51) 3667 1155 ou pelo site
www.trescahoeiras.rs.gov.br. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal

No dia 12 de junho tem drive thru no Parque do Balonismo 
para vacinação contra a Gripe
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Inglês e espanhol do básico ao avançado. Matrículas abertas: senacrs.com.br/idiomas

Senac.
Educação profissional 
mudando vidas.

#soltealingua
senactorres                   Senac RS

Senac Torres
Rua Júlio de Castilhos, 411

 (51) 3626.4908
 (51) 99701.1705

Matrículas abertas:

Senac.
Educação profissional 
mudando vidas.

Inglês e espanhol do básico ao avançado.

Rua Júlio de Castilhos, 411

HOMENAGEM

A FOLHA recebe moção de Congratulação da 
Câmara dos Vereadores de Torres

Na sessão da Câmara Municipal de 
Torres, realizada na segunda-feira, dia 7 
de junho, foi aprovado por unanimidade 
o requerimento 094/2021, de autoria do 
vereador Igor Beretta (MDB), que sugeriu 
o encaminhamento de Moção de Con-
gratulações ao Jornal A Folha pelos 15 
anos, ocorrido dia 01 de junho de 2021. 

No corpo do texto do requerimento, 
o vereador diz que “a finalidade foi de 
parabenizar e comemorar os 15 anos do 
Jornal A FOLHA, fundado em 2006, em 
Torres”, lembrando também que o jor-
nal (e portal de notícias) homenageado 
“vem trilhando seu caminho no ramo da 
informação por igual período na região”. 
Ele também citou a nominata e qualifica-
ção acadêmica da diretoria da empresa 
jornalística: destacando o fundador Faus-
to Araújo dos Santos Júnior (formado em 

Economia pela PUC-RS e Pós Graduado 
em Marketing na UFRGS),  e Teresa Cristi-
na Rocha (bacharel em Direito pela PUC-
-RS titular do CNPJ da empresa). 

Igor Beretta ainda faz pequeno históri-
co do jornal, lembrando que A FOLHA ini-
ciou somente em semanário impresso e 
rodando em 12 páginas em preto e bran-
co, sendo montado de forma manual -  
para com os anos ir evoluindo, incremen-
tando a linha editorial  e disponibilizando 
mais informação loal (hoje, o jornal im-
presso tem entre 28 e 36 páginas, muitas 
delas em cores). O idealizador da congra-
tulação encerra o texto de justificativa da 
Moção falando que o slogan de A FOLHA 
- ‘O jornal que valoriza sua inteligência’ 
- "busca enaltecer as notícias locais pre-
conizando a liberdade de imprensa e de 
expressão”.

Vereador Igor Beretta fez histórico da publicação de Torres e região, que completou 15 anos. O requerimento foi aprovado por unanimidade

Parabenizações também em tribuna
Os vereadores João Negrini (Rep), 

Rogerinho (PP), Carla Daitx (PP), Dilson 
Boaventura (MDB) e Carlos Jacques 
(PP), além do idealizador Igor Beretta 
(MDB), também parabenizaram o Jor-
nal A FOLHA Torres em seus espaços 

de tribuna, enaltecendo a importância 
da publicação na comunidade muni-
cipal e regional, principalmente pela 
atuação tanto  isenta quanto atenta. 
Lembraram-se da vocação familiar do 
jornal, elogiando o trabalho do trio 

(Pai, mãe e filho) na condução do dia a 
dia da empresa jornalística, enaltecen-
do o nome do atual editor Guilherme 
Rocha de Araujo Santos (Guile Rocha) 
que proporcionou visíveis melhoras 
no conteúdo do jornal e multimídia.  

O vereador Carlos Jacques em seu 
pronunciamento citou o slogan de A 
FOLHA “O Jornal que Valoriza sua Inte-
ligência” como um slogan verdadeiro, 
que estaria sendo demonstrado na ci-
dade e na região.

A FOLHA atua desde o ano de 2009 
também no formato online, distri-
buindo matérias diariamente através 
do site próprio (afolhatorres.com.br), 
com fórum público ativo  em suas re-
des sociais. 



A FOLHA 27Sexta-Feira, 11 de Junho de 2021

REMEMBRANÇAS DE TORRES   

A rica história da cidade contempla muitas visitas 
ilustres durante seus cento e quarenta e três 
anos.  
Por ser fronteira entre estados e passagem quase 
que obrigatória para os que vinham para o sul, 
Torres (de antigamente) recebeu vários explorado-
res, governantes, religiosos, heróis, alguns mais 
conhecidos, outros nem tanto, mas todos ilustres. 
Passaram, também, alguns menos famosos, ou de 
menor importância que não estão na nossa histó-
ria ou pelo menos não estão em nossos livros. 
Tem-se registro da passagem de um major inglês 
que se hospedou na fortificação que aqui existia. 
Seu nome era James George Semple Lisle. Na 
verdade, ele nasceu em Irvine na Escócia no ano 
de 1759. O aventureiro veio parar na costa brasi-
leira depois de sofrer um motim em seu navio e 
ser resgatado em alto mar. Ele e 28 outros passa-
geiros foram levados ao porto de Rio Grande onde 
permaneceram por alguns meses e depois ele par-
tiu para a ilha de Santa Catarina pernoitando, no 
caminho, em Torres.  
Este major não é uma figura muito conhecida em 
nossa história, mas o próximo personagem sim, é 
bem conhecido, tem até rua em sua homenagem 
além da sua famosa, e preservada, Casa número 
1. Outro personagem ilustre que destaco é o Alfe-
res Manoel Ferreira Porto. Ele não passou por 

aqui, ele veio para cá e ficou. Sua nomeação de 
Alferes da Legião do Rio Grande, comandante do 
Presídio das Torres ocorreu em 1814, e aqui ficou 
até a sua morte em 1828. 
O bispo Dom Cândido Coutinho, aquele que coro-
ou o imperador Dom Pedro I, passou por aqui um 
pouco depois da chegada do Alferes e, atendendo 
a um pedido dele, autorizou (sem liberar nenhum 
tostão) a construção da capela na vila. 
Saint-Hilaire, explorador francês, esteve aqui em 
1820 e descreveu com detalhes a pequena vila 
que se formava em torno da ainda inacabada igre-
ja São Domingos. Ele percorreu o sul do Brasil 
vindo desde a Bahia, registrando em detalhes a 
fauna, flora e a ocupação urbana. Foi Saint’Hilaire 
que indicou, através de seu diário que mais tarde 
virou livro, a participação de índios e prisioneiros 
na construção da capela. Descreveu, com deta-
lhes, a lagoa da vila, as formações rochosas, e 
principalmente o primeiro morador, Alferes Manoel 
Ferreira Porto. 
Outra figura destacada na vida brasileira 
(contemporâneo de Saint’Hilaire), foi Debret. Gran-
de artista francês, vindo para o Brasil na famosa 
missão francesa e um dos fundadores da primeira 
escola de Belas Artes do Brasil. 
Teria Debret também passado por Torres no mes-
mo período (1820 a 1825). Desta visita teriam re-

sultadas três belas aquarelas: A vila das Torres; 
Travessia do Mampituba e  
A visita mais ilustre de todas certamente foi a de 
Dom Pedro I. Mas afinal ele pernoitou ou não em 
Torres? Ora se ele passou e tomou um cafezinho 
com o Alferes já conta como visita. Consta que ele 
almoçou, então certamente “sesteou” na cama do 
Alferes. 
Bento Gonçalves foi outro que passou por aqui, 
em 1837, quando retornando, fugido, da prisão 
Forte do Mar, na Bahia. Não se sabe se ele per-
noitou, mas conversou com o Alferes em sua casa, 
com certeza. 
Quem não pernoitou foi Garibaldi, que passou em 
alto mar indo para Laguna no lanchão Seival no 
ano de 1839. Parece que na volta ele veio à cava-
lo, aí sim, até parou aqui e ficou alguns dias, dizi-
am os mais antigos. 
Em 1852 passou pela guarita o mercenário e artis-
ta plástico alemão Herrmann Rudolf Wendroth. Ele 
veio para o Brasil contratado para lutar na Guerra 
dos Rosas. Ficou perambulando pelo estado e fez 
um trabalho parecido com o de Debret, registrou e 
pintou os tipos humanos locais e a paisagem urba-
na e natural do RS. 
Continua... 
Fontes: Todos os livros de autores torrenses. 
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