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VIM VER E VI (Brasília)
Escrevo-lhes, hoje, de Brasília, capital do
Reino, onde cultivei amores, plantei muitas
árvores e escrevi história por 35 anos, de 1973
a 2003, quando voltei pra casa. Vim ver e vi
o que aqui está ocorrendo nestes conturbados dias: A luta pelo poder, do lado da escala
simbólica da cidade, nacional, como sede dos
Poderes da República, paralela â luta pela sobrevivência do lado da sua escala comunitária,
local, onde se aglomeram mais de 4 milhões
de corpos e almas em busca de um lugar de
fala. Dificilmente conseguem, apesar do fato
de que Brasília é a região metropolitana melhor informada internamente, não só pela
abundante oferta de educação, como pela miríade incalculável de veículos de comunicação:
tvs, rádios, jornais comerciais e corporativos,
sites, blogs etc. .
Aqui todo mundo estuda e se informa, desde
que, na inauguração de Brasília em 1960, organizou-se um sistema complexo e de alto nível de ensino público. Sobre ela sobrepôs-se,
com êxito, uma poderosa oferta de escolas e
universidades particulares. Brasília foi receptiva com os volumosos fluxos migratórios que
a preencheram e a fizeram como uma grande
extensão da Nação Nordestina. Claro que o fez
dentro dos parâmetros da modernidade autoritária e seletiva do Brasil: Colocando-os na
periferia do Poema, aqui chamado de Planto

Piloto ou Região Administrativa de Brasília –
RA 1 - , fruto do Memorial de Lucio Costa hoje
convertido em Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO. Aí moram, com grande
luxo ambiental, estético e pessoal, não só as
autoridades federais como o séquito de profissionais que os servem, seja no próprio Governo, como funcionários, seja como prestadores
de outros serviços, inclusive de comércio, uma
pequena parcela de cerca de 500 mil pessoas.
Ainda assim, os imigrantes foram acolhidos
com generosa oferta de terrenos devidamente urbanizados com altos níveis de saneamento, embora poucas áreas de lazer e recreação
saudável e adequado acesso a serviços sociais. Daí porque, até hoje, o Distrito Federal,
equivalente mas não juridicamente idêntico
aos Estados federados – não tem substância
federativa constitucional – seja a mais bem organizada unidade no contexto da União. Não
se houve falar aqui de zonas controlados pelo
tráfico ou milicianos. Ainda reina, mesmo com
a crise, o Estado.
Há, portanto dois campos de luta: Um, entre os interesses da comunidade local contra
a escala nacional da cidade, pouco visível aos
visitantes e mesmo estudiosos; outro no interior do Estado pelo controle do Poder. Este,
nem é novo no mundo, nem é inédito entre
nós. A pugna pelo domínio de uns sobre ou-

tros existe no mundo animal, atravessou todas as
civilizações e se revelou
criticamente no teatro
elisabetano de Shakespeare. É cruel, povoada
de segredos, traições,
assassinatos de gentes e
verdades. A melhor narrativa sobrevive como
História, à qual concorrem como principais protagonistas, no Brasil de
hoje, o Presidente x CPI.
Luta de morte... Hoje em
dia fala-se muito em votos e democracia e tem-se a impressão que o
Poder Central é uma cristalização da vontade
do povo. Nada mais irreal. Eleições são apenas
“acontecimentos” que emergem de um contínuo que se reproduz de tempos em tempos.
Mas lá no “deep state, subsiste a burocracia
fortemente enraizada nas variadas máquinas
que compõem o aparelho de Estado; lá estão
os Tribunais Superiores de lenta rotação em
sólidos assentos da Lei; lá estão as cúpulas das
forças armadas, concretadas sobre os sólidos
dogmas da Ordem. Nestes últimos meses,
mercê da eleição de Bolsonaro com discurso
anarquista de direita anti-stablishment, de
confronto permanente com Legislativo e Judiciário, em busca do seu próprio fortalecimento, as águas desta imensa lagoa institucional
se agitam como nunca. Salve-se quem puder
e tudo indica que Bolsonaro não se entregará
com facilidade. É , mais do que um político conciliador, como foram JK, Jango, Sarney e Lula,
um “cavalão”, como o chamavam na Academia
Militar, marcado para se impor com cotoveladas, coices e impropérios : -“Só Deus me tira
desta cadeira!” Resta-lhe, se a “saúde” permi-
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tir, um ano e meio para tentar uma reeleição
cada vez mais difícil.
Ontem, dia 14 (jul/2021) tivemos um dia crítico. O Presidente, depois de várias semanas de
voluntarismo físico à frente de vigorosos motoqueiros, cagando e andando para a CPI , preferindo-os ao compromisso de vigiar e punir seus
próprios Ministros, tropeçou em soluços, com
diagnóstico de obstrução de grave obstrução
intestinal. Ao fim do dia foi internado em São
Paulo para breve cirurgia. Tudo muito oportuno, numa hora em que seu prestígio despenca.
A CPI, enquanto isso, recebeu a Sra. Emanuela
Medrales, Diretora da Precisa Medicamentos,
um dos pivôs compra suspeita de vacina que,
apesar da eloquência nas convicções, afinadas com os interesses governamentais, incorreu em inúmeras contradições. Foi um dia de
bombardeio cerrado de notícias. Todo mundo
atento, mas ninguém sabe o que acontecerá,
nem quanto ao Presidente, nem quanto `a CPI.
Interrogações, mais do que certezas, se acumulam. Minha impressão: Ou Bolsonaro sai
revigorado como vítima, ou cai...
Volto amanhã às ovelhas, ao vento gelado de
inverno, à vastidão da solidão.
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Em primeiro lugar
a sua conﬁança

Pesquisa Rádio Maristela / ACISATT / CDL / Sindilojas

MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESCOLHERAM
O PIT STOP MAIS UMA VEZ COMO:

O Posto mais
querido de Torres
Av. Barão do Rio Branco, 617 | 51. 3664.1001
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Vereador Indica projeto de Lei para preparação
de menor aprendiz em Torres
Proposta seria para prefeitura contratar serviço específico para treinamento teórico e prático de grupos (de 20 adolescentes por vez)
Por Redação A FOLHA
__________________
Está tramitando na Câmara de Vereadores de Torres uma Indicação, de autoria do vereador Rafael Silveira (PSDB),
que sugere ao Poder Executivo (Prefeitura) que promova a criação de uma Lei
viabilizando o “Programa Menor Apren-

diz” na cidade. O vereador também sugere artigos que poderiam constar na
lei, já que este tipo de matéria pode não
ser reconhecido como de competência
de vereadores - por isso a indicação ao
invés de proposta de Projeto de Lei de
autoria legislativa.
O texto sugerido diz que o Programa
Menor Aprendiz busca preparar, enca-

minhar e acompanhar aprendizes para a
inserção no mercado de trabalho, bem
como a realização de cursos profissionalizantes. E que para isto, o município de
Torres ficaria autorizado a repassar auxílio financeiro a entidades qualificadas
em formação técnico-profissional metódica, de certa forma terceirizando uma
política pública.

Pagamento de curso profissionalizante para grupos de inscritos
A proposta define vinte vagas
para serem ocupadas no programa
para participantes de idades entre
14 completos a 18 anos incompletos;
que comprovem frequência escolar
ou conclusão de ensino médio e que
e comprovem residência no município de Torres.
Conforme sugere a indicação,
a prefeitura de Torres faria convênio para repassar mensalmente R$
344,00 por candidato inscrito pelo

prazo máximo de até dois anos, sendo de responsabilidade do Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente (COMDICA) a fiscalização e
empregabilidade dos recursos oriundos destes jovens beneficiados. Ou
seja, a lei terceiriza o trabalho de formação dos adolescentes para uma
empresa qualificada, que deverá
trabalhar em ambiente próprio com
os vinte inscritos durante no máximo
dois anos. O objetivo é que estes se-

jam preparados para o mercado de
trabalho, em troca de pagamento
mensal por aluno (executado pela
municipalidade).
"A duração do trabalho do aprendiz não excederia seis horas diárias,
sendo vedadas a prorrogação e a
compensação de jornada; ou de
oito horas diárias para os aprendizes
que já tiverem completado o ensino
fundamental, devendo ser computadas para fins deste limite as horas

Imagem divulgação TRT 6
destinadas à aprendizagem teórica", consta na indicação - que ainda
ressalta que a jornada do aprendiz
compreende as horas destinadas às
atividades teóricas e práticas, simultâneas ou não, cabendo à entidade

conveniada fixá-las no plano do curso. "E as aulas práticas podem ocorrer na própria entidade conveniada
ou no estabelecimento contratante
ou concedente da experiência prática do aprendiz".

lado, a possibilidade de lapidar um talento
cai bem para as empresas.
Mais informações sobre projeto com-

pleto podem ser obtidas no site da Câmara de Vereadores de Torres no endereço
eletrônico www.camaratorres.rs.gov.br .

Vantagens para o aprendiz e para as empresas locais
Na justificativa da Indicação de Projeto
de Lei, o vereador Rafael Silveira defende
que além do papel social, a lei também

atende a uma demanda econômica, ou
seja, a uma demanda que parte do próprio
mercado de trabalho. O vereador também

afirma que, considerando um cenário em
que a qualidade do profissional e a evolução tecnológica precisam andar lado a

Abastecimento de água potável para Águas Claras é encaminhado pela Prefeitura e Corsan
FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________
TORRES - O abastecimento de
água potável para a comunidade de
Águas Claras foi tema de reunião na
Prefeitura na terça-feira (13 de julho),
por meio da Secretaria Municipal de
Planejamento, Participação Cidadã e
Transparência. O assunto foi discutido entre o secretário Matheus Junges

e o gestor da Corsan em Torres, Tiago Borges Silva.Nesta reunião com a
Corsan para tratar do abastecimento
de água também estava presente o
secretário de Desenvolvimento Rural
e Pesca, José Vanderlei Brocca, que
executa projetos na localidade. Águas
Claras conta com cerca de 150 famílias, que utilizam água de ponteira,
poço artesiano e fonte natural.
Conforme o secretário Matheus,

ficou encaminhado que a Corsan fará
a rede até a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Nicolau Krás
Borges e a Prefeitura tratará com a
comunidade sobre a instalação de
um reservatório numa área ainda
não definida. Os recursos para a obra
serão da Corsan. Com um terreno
para o reservatório, toda a comunidade poderá ser atendida com água
tratada.

Prefeito Carlos recebe emenda parlamentar para a Área Rural
O prefeito de Torres, Carlos Souza recebeu nessa última quinta-feira (8 de julho), emenda parlamentar do deputado federal Afonso
Mota (PDT) no valor de R$ 150 mil
para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca. O deputado
esteve no Gabinete do Prefeito
acompanhado pelo vereador Silva-

no Borja que indicou a emenda.
O prefeito agradeceu, destacando a parceria com os vereadores e
deputados, comentando que desta
maneira esta área fica mais fortalecida para a população. “Este recurso é oriundo da boa relação com
deputados e vereadores”, disse.
Conforme o secretário da Pasta,

José Vanderlei Brocca, o montante
desta emenda - somado a outra,
do deputado federal Pompeo de
Mattos, da mesma legenda - será
adquirido um trator com triturador
de galhos. O total das emendas foi
de R$258mil. Explica que a máquina vai contribuir tanto para a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos como para a de
Desenvolvimento Rural. Será executada a
trituração dos galhos
recolhidos pela Obras
na cidade e a matéria
orgânica distribuída
nas lavouras do município.

Deputado Nereu Crispim destina
50 mil para a APAE de Torres
Na última semana, foi
confirmado o pagamento
de emenda parlamentar,
no valor de R $ 51.000,00
para custeio da APAE de
Torres. O parlamentar

destaca que “o dinheiro público deve
ser destinado para beneficiar as pessoas, não estamos fazendo nada além
de devolver o dinheiro proveniente dos
impostos arrecadados das atividades
econômicas das cidades, que são reco-

lhidos pelo governo federal”. O Deputado Nereu Crispim destinou mais de 3,5
milhões de reais, em 2021, em emendas parlamentares referentes à Saúde
de 20 municípios, beneficiando mais de
1,5 milhão de pessoas.
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Vereadora torrense apresenta projeto que busca
combater violência doméstica
Com Gabinete Vereadora
Carla Daitx
_______________________
A vereadora de Torres Carla Daitx (Progressistas) protocolou, nesta
quinta-feira(15), projeto de lei que
institui, em âmbito municipal, o
Programa de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de
Saúde da Família. A iniciativa tem
por intuito promover ações voltadas
à proteção demulheres em situação
de risco de violência, por meio da
atuação preventiva dos agentes co-

munitários de Saúde de Torres.
A autora do projeto ressalta que
a violência doméstica e familiar é
a principal causa de feminicídio no
Brasil e no mundo. “Apesar de o
tema estar sempre presente nas páginas dos jornais, informações importantes não chegam para todas as
pessoas. Muitas mulheres em nossa
cidade ainda sofrem diversos tipos
de agressão e não sabem como enfrentar essa forma covarde de violência”, alerta Carla.
De acordo com a proposição, as
ações serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência Social, ficando desde já
autorizada a realização de convênios com outros órgãos públicos e
privados.
O programa pretende prevenir

e combater a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres, conforme
legislação vigente; divulgar e promover os serviços que garantem a
proteção e a responsabilização dos
agressores; promover o acolhimento humanizado e a orientação de
mulheres em situação de violência
por agentes comunitários de Saúde
do município, especialmente capacitados, bem como o seu encaminhamento à rede de atendimento,
quando necessário.
No Brasil, estima-se que 5 mulheres são espancadas a cada 2
minutos. Nesses casos, o parceiro
(marido, namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos
reportados. Mas Carla observa que
a violência doméstica pode ser cometida por qualquer pessoa, inclu-

sive mulher, que tenha uma relação
familiar ou afetiva com a vítima –
podendo ser pai, mãe, tia, filho. “É
preciso esforço coletivo para coibir
esta prática, por meio de diferentes
medidas. Nesse sentido, entendo

que é necessário reunir e organizar
as iniciativas, que partam tanto do
Poder Público quanto da esfera privada”, avalia Carla, que está à frente
da Procuradoria da Mulher do Poder Legislativo de Torres.

Capacitação, visitas domiciliares e rede de atendimento

Vereadora Carla Daitx

O projeto de lei também prevê a capacitação permanente
dos agentes de Saúde de Torres; a divulgação de materiais
relacionados ao enfrentamento da violência doméstica, nos
domicílios abrangidos pelas
equipes; visitas domiciliares pe-

riódicas, visando à difusão de
informações sobre a Lei Maria
da Penha e os direitos por ela
assegurados; orientação sobre
o funcionamento da rede de
atendimento à mulher vítima
de violência doméstica no município; realização de estudos

e diagnóstico para o aperfeiçoamento das políticas que busquem a prevenção e o combate
à violência.
Se for aprovada a proposição, caberá ao Poder Executivo
sancionar e definir os órgãos
públicos que assumirão as fun-

ções voltadas à coordenação,
planejamento, implementação
e monitoramento do programa.
Nesse caso, a participação nas
instâncias de gestão será considerada prestação de serviço
público relevante, não remunerado.

Câmara de Torres é convidada para audiência Pública promovida
pela Assembléia Legislativa do RS
Segunda Sessão Representativa do recesso de inverno não teve pronunciamentos oficiais de vereadores. Sessões ordinárias voltam em agosto
Na segunda-feira, dia 12
de Julho, a Câmara Municipal de Torres realizou a segunda sessão representativa
do período de recesso parlamentar de inverno (que
ocorre durante todo o mês
de julho). Na pauta foram
lidas as correspondências
recebidas, com destaque
para o convite enviado pela

Comissão de Segurança e
Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para que a Câmara torrense participe de uma
Audiência Pública conjunta,
por teleconferência, informando a transferência da
data para o dia 04/08/2021,
às 19h.
Para as proposições foram

apresentados, moções de
pesar, indicações, requerimentos, pedidos de providência, já que projetos de Lei
só possam entrar em pauta
nas sessões ordinárias, que
voltam no mês de agosto,
com o fim do recesso.
Não houve pronunciamento dos vereadores nem
Ordem do Dia.

Torres adere ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento de
Infraestrutura Urbana e Rural

Prefeito Carlos Souza (e), de Torres e prefeito Flávio Lipert (d), de
Três Cachoeiras

O prefeito Carlos Souza assinou nessa última terça-feira (13
de julho), a adesão de Torres ao
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento de Infraestrutura
Urbana e Rural (Cidirur), consórcio que visa a busca de recursos
para desenvolver a área urbana
e rural dos municípios associados. A iniciativa foi concretizada
no Gabinete do Prefeito, com a
participação do prefeito de Três
Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert,

presidente do Cidirur.
Na ocasião, antes da assinatura da adesão, o prefeito Carlos exibiu a lei 5.179, de 1º de
julho deste ano que autoriza o
poder executivo a ingressar no
Cidirur. Entre os municípios que
integram o Consórcior estão
Morrinhos do Sul, Mampituba,
Itati e Cambará do Sul.
Para o prefeito Carlos, o Cidirur será de fundamental importância para o desenvolvimen-

to social e econômico de cada
município. O prefeito Flávio diz
que a , união dos municípios é
fundamental para o desenvolvimento da região. O subsídio
será conquistado junto a diferentes Ministérios. Cada município individualmente não conseguirá atender as demandas
de suas comunidades, pois, a
falta de recursos que os municípios enfrentam são enormes,
comentam os gestores.
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Na assinatura do “Cidade Empreendedora”, prefeito fala
da importância do engajamento para sucesso do projeto
FONTE: Prefeitura de Torres
______________________
TORRES - Nesta terça-feira (13 de julho), Prefeitura e Sebrae firmaram parceria para o Projeto Cidade Empreendedora, durante realização de live que
ocorreu às 11h, no Salão Principal do
De Rose Palace Hotel. No evento, o prefeito Carlos Souza assinou o contrato
com o superintendente do Sebrae, André Vanoni de Godoy, destacando que
o engajamento dos empresários em geral na causa é a receita para o sucesso
do Projeto. Obedecendo os protocolos
sanitários, o evento contou com uma
solenidade e presença de lideranças de
diversos segmentos da cidade, secretários municipais e vereadores.
Conforme o secretário do Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre
Porcatt, o próximo passo dentro da

iniciativa é reunir-se com as Secretarias para se readequarem ao plano
de trabalho com as datas previstas do
Projeto. A primeira atuação será com
o Eixo Turismo devido a proximidade
do verão. O propósito desta parceria é
a busca da melhoria do ambiente de
negócios locais, fomentar a cultura
empreendedora, enfrentar a crise gerada pela pandemia, enfim, desenvolver mais Torres. Serão dois anos com
muitas ações e soluções.
Segundo o prefeito Carlos Souza,
"estamos novamente na vanguarda",
sendo a primeira cidade do litoral e
região metropolitana a integrar o programa em 2021, acreditando na valorização do nosso potencial como cidade
empreendedora. "O Projeto Cidade
Empreendedora busca acelerar o desenvolvimento do município e transformar a realidade dos moradores,

com ações estratégicas que promovem a transformação local, fomentando o empreendedorismo e gerando
empregos, renda e oportunidades de
negócio".
Ainda de acordo com o secretário

Porcatt, o Projeto Cidade Empreendedora vem complementar o Programa Desenvolve Torres desenvolvido
pela Secretaria desde o ano passado
em meio a pandemia. “Cada vez mais
temos que disponibilizar aos empre-

sários iniciativas para se atualizarem,
se reinventarem, Temos que dar subsídios e incentivos à educação empreendedora como solução,, sem que envolvam compromissos financeiros por
parte deles”.

Prefeito Carlos recebe visita do
delegado de Polícia Civil de Torres
O prefeito Carlos Souza recebeu
em seu gabinete na tarde da última
quarta-feira, 8 de julho, a visita do
delegado de Polícia Civil de Torres,
Juliano Carvalho, acompanhado de
representante da Câmara Municipal, vereadora Carla Daitx.

No encontro, foram abordados
assuntos e troca de informações
de interesse conjunto entre a Prefeitura e a Delegacia de Polícia de
Torres. Na pauta, políticas públicas
de segurança, sendo reforçada a
parceria entre o órgão de Segurança

Pública e o Poder Executivo. O prefeito agradeceu a visita, destacou as
ações de apoio que a Prefeitura recebe na área da segurança pública,
principalmente com referência à fiscalização das medidas de combate à
Covid-19.
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Dois grupos de empreendedores competem
para implantar o Porto em Arroio do Sal
Prefeito e vice da cidade - que estão pessoalmente ligados ao processo - participaram de entrevista na Rádio Maristela nesta terça (13). Cidades do entorno também
deverão se articular para aproveitar os impactos econômicos do empreendimento
Com Redação A FOLHA*
__________________
Nesta terça-feira, dia 13
de julho, o prefeito de Arroio
do Sal Flávio Angst, o Bolão
(MDB), junto com o seu vice
José Diogo Pereira, o Zeca (PP)
estiveram participando de
uma entrevista na rádio Maristela, em Torres. Dentre alguns
assuntos tratados, a questão
dos avanços da implementação em Arroio do Sal do Terminal Portuário do Litoral Norte
foi tema principal da entrevis-

ta.
Inicialmente o prefeito Bolão mais uma vez disse que o
processo está sendo formalizado nas estâncias do Governo
Federal - através do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq), em Brasília. E que a
pandemia acabou atrasando
todos os movimentos, tanto
dos empreendedores quanto
o das autoridades - embora
atualmente os trâmites estejam acontecendo.

Ideia iniciou com prospecção do ex-prefeito Carrion
Na introdução ao assunto, o
vice-prefeito Zeca falou sobre a
importância do tema “porto” no
Litoral do RS, lembrando que o
movimento neste sentido vem
desde a ideia do ex-prefeito de
Passo Fundo, Fernando Carrion,
e do senador Luiz Carlos Heinze (à época deputado) em 2018.
Zeca também fez uma aborda-

gem histórica da questão “Porto
Marítimo” na região, se referindo
a eventos de quase 200 anos de
estudos sobre a possibilidade movimento que no passado teria
sido sondado pelo ex-presidente do Brasil Getúlio Vargas (com
ideias de um porto na Guarita),
mas que foi abandonado em meio
a declaração da 2ª Guerra Mun-

dial contra a Alemanha no século
passado.
Zeca também contextualizou a
situação do estado do Rio Grande do Sul na questão de Portos
disponíveis para movimentação
de mercadorias, citando o fato
do estado de Santa Catarina ter
metade do tamanho do litoral do
estado do RS, mas ter seis portos

disponíveis, enquanto o RS tem
somente um porto (em Rio Grande). Referiu-se ao perfil do Porto
de Rio Grande - citando que este
exigiu investimentos em dragagem que chegaram a R$ 400 milhões (vindos do governo federal)
em 2020 somente para realizar
este serviço por lá - o que não seria necessário no porto do nosso

Litoral Norte. “É como juntar a
fome com a vontade de comer”,
afirmou Zeca, ao se referir a um
encontro produtivo que teve em
Brasília na semana passada quando o grupo de empreendedores
liderados pelo senador Luiz Carlos
Heinze (também de seu PP) mostrou fortes avanços para encaminhar sua licença junto à Antaq.

Seco. Bolão, no entanto, disse
que esta espécie de concorrência para a região só serve para
dar mais garantias de que o terminal portuário será instalado,
independente do grupo econômico que conseguir vencer esta

espécie de 'corrida' para obter
as licenças do governo federal,
o que deverá qualificar mais ainda o projeto, justamente pela
concorrência. Bolão se referiu
inclusive ao fato de técnicos
públicos e privados já estarem

utilizando a instalação do porto
aqui no litoral em projeções de
crescimento econômico do Brasil e do RS em estudos de tendências - como prova de haver
certeza da instalação portuária
aqui no Litoral gaúcho.

cípios vizinhos. Ele informou
que já existe inclusive reunião
marcada da Associação dos
Municípios do Litoral Norte
(Amlinorte), onde a pauta terá
somente este tema, para que
o grupo de trabalho de técnicos e políticos dos municípios
do entorno o de Arroio do Sal
já possam avaliar os impactos
da chegada do porto, para que
este seja colocado em seus planejamentos estratégicos, principalmente no que concerne a
formatação dos Planos Diretores das cidades vizinhas (como
o caso de Torres, que ainda
aguarda novo documento atualizado), que poderão projetar
áreas para que empresas e atividades ligadas a um Terminal
Marítimo Comercial sejam instaladas, podendo estes prefeitos oferecer incentivos fiscais e
outras caracterizações em seus
projetos e planos de captação
destas novas empresas,

Inclusive, sobre esta preparação, o vice-prefeito Zeca comemorou que a questão no saneamento básico de Arroio do
Sal já estaria bem encaminhada, o que abre espaço para que
o Plano Diretor do município
possa ser adaptado à nova realidade. Ele lembrou que o porto
irá movimentar muita gente em
um espaço muito curto (quando da construção em si). Mas
que depois o terminal irá iniciar
a causar impactos progressistas
regionais, oportunidades para
todos os municípios da região.
O
mesmo
vice-prefeito
exemplificou, lembrando que
o Aeroporto Regional localizado em Torres será cada vez
mais útil com a chegada do
porto. Mas lembrou que o projeto apresentado pelo Senador
Heinze prevê também a construção de uma estrada de ferro para atender a logística do
terminal marítimo portuário,

quando projetou a forte tendência de haver obras ligadas a
isto na cidade de Três Cachoeiras.
O prefeito Bolão se referiu
a previsão de impactos da implantação do porto em todas
as áreas da prefeitura de Arroio
do Sal - inclusive áreas que tratam de questões sociais, como
Saúde, Educação, Ação Social,
dentre outras - porque as várias
visitas feitas por uma comitiva
da cidade à portos em outros
municípios ensinaram que os
aumentos da população e das
demandas sociais também são
forte, quando da construção
de um porto marítimo desta
envergadura. Tudo issoe exige
planejamento também nas áreas que não são diretamente ligadas ao projeto - como Obras,
Turismo e Meio Ambiente.

Prefeito Bolão lembra que ainda existem duas alternativas para o Porto
Ao ser perguntado sobre o
local que será instalado o porto marítimo em Arroio do Sal,
o prefeito Bolão reafirmou que
ainda existem dois projetos que
competem entre si para, somente um deles, protagonizar

a instalação do terminal portuário. Um dos grupos que está
prospectando a licença já possui área reservada no Balneário
Rondinha; outro já possui espaço reservado mais ao norte, na
localidade do Balneário Arroio

Cidade e região já se preparam
O prefeito Bolão também se
referiu à preparação do setor
público de Arroio do Sal para se
adaptar aos impactos - econô-

micos, urbanos e sociais - que
a implementação da implantação do porto exige, tanto para
a cidade quanto para os muni-

ESPORTE CLUBE ARROIO DO SAL - CONVOCAÇÃO
O Presidente do ECAS (Esporte Clube Arroio do Sal), no uso de
suas atribuições, convoca todos associados para Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 02 de Agosto de
2021, nas dependências do clube localizado na AV Assis Brasil
1400, Centro, iniciando os trabalhos às 19:15 horas, com a presença superior a 50% dos associados, e em segunda chamada às
19:30 horas com qualquer número de associados, com qualquer
número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia.
1. Implementação e regulamentação de plano de sócios.
2. Definição de valor e área para locação de espaço.
Arroio do Sal-RS 16 de Julho 2021
Fernando Gabriel Weber
Presidente Esporte Clube Arroio do Sal

*Com informações de Rádio
Maristela
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TORRES

Vereador do PT pede informação sobre projeto de reforma
do antigo prédio da prefeitura de Torres
Na justificativa do pedido formal, o vereador Moisés Trisch diz a obra conta com aporte financeiro do mandato da deputada federal Maria do Rosário (também do PT)
Por Redação A FOLHA
__________________
Entrou nos trâmites da Câmara
Municipal de Torres - deverá ser
votado na sessão representativa
que ocorre nesta segunda-feira, dia 19 de julho (por conta do
recesso de inverno das sessões
ordinárias) - o Pedido de Informação 138/2021, de autoria do
vereador Moisés Trisch (PT), que
solicita ao Poder Executivo informações quanto à reforma do an-

tigo prédio da Prefeitura de Torres, atual Museu Histórico, que
será transformado em multiespaço cultural ( conforme anunciou a
prefeitura de Torres).
O autor do pedido diz que “as
informações buscadas referem-se, mais especificamente, sobre
o planejamento de uso do local",
já que, segundo informações obtidas por ele, "o projeto e a futura
destinação não foram satisfatoriamente discutidos com a comunidade que promove a cultura

no município”. Moisés continua o
pedido, buscando ainda indagar
formalmente:
1 – Em quantos espaços físicos estará dividido o prédio,
além daqueles destinados ao
museu e à biblioteca?
2 –O prédio contará com espaço cênico - com sala de tamanho
apropriado - capaz de abrigar,
por exemplo, o funcionamento
de um Cineclube, para eventos
de pequeno ou médio porte?
Antiga Prefeitura, atual Museu Histórico de Torres

Deputada petista destinou recursos ao projeto
Na justificativa do Pedido de Informações, o autor defende que a
reforma do museu “conta com aporte financeiro da parlamentar Maria

do Rosário, do Partido dos Trabalhadores”, mesma sigla partidária do
vereador Moisés. E que os recursos
teriam sido pleiteados junto à depu-

tada para serem investidos em projetos de relevante interesse cultural,
capazes de trazer satisfatório retorno social.

A justificativa encerra afirmando
que o mandato do vereador entende que a destinação foi bem escolhida, já que tanto o museu como

a biblioteca comtemplam essa finalidade. Mas que, entretanto, há necessidade de conferir se os recursos
terão a maior eficiência possível.

Visita da FGTAS fortalece parceria com a Prefeitura
TORRES- Na tarde dessa última
quinta-feira, 8 de julho, a diretoria
da Fundação Gaúcha do Trabalho e
Ação Social (FGTAS), acompanhados
da coordenadora da agência FGTAS/
Sine em Torres, Dione Andréia dos
Santos, visitaram a Prefeitura sendo
recebidos pelo secretário do Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre
Porcatt e componentes do Conselho
Municipal da área. No encontro foi
reforçada a parceria entre a Fundação e a Prefeitura, com o propósito
de gerar mais emprego, renda e qualificação da mão de obra em Torres.
Na reunião, o titular da Pasta fez
um relato da atuação da Secretaria

no município ao diretor-presidente Rogério Grade, apresentando os
programas realizados junto a comunidade. Uma das concretizações do
trabalho foi constatada pelo grupo
durante a visita à Casa da Terra e Artesanato. Acompanhavam Grade, os
técnicos da Fundação, Carlos Maccavani, Leonardo Andrade, Acienei de
Jesus e Rogério Amori.
Foram tratados termos de cooperação técnica e projetos que fortalecerão o desenvolvimento das ações
executadas pela Fundação com o
objetivo de qualificar o atendimento
aos trabalhadores do município. Para
o secretário, esta parceria é funda-

mental para o desenvolvimento de
Torres. “As iniciativas vão gerar mais
emprego e renda para as famílias torrenses.”
Em breve, novo contato será promovido entre a Secretaria e FGTAS/
Sine com a finalidade de viabilizar as
ações debatidas nesta quinta. Na visita institucional, Grade ressaltou a importância do trabalho da Prefeitura,
principalmente nesse momento de
pandemia. Destacou que as políticas
públicas do emprego são de grande
valia, e que em tempo de Covid-19
devemos ser criativos e nos reinventarmos.
(FONTE: Prefeitura de Torres)

Lions Clube de Torres anuncia troca de presidência
Nesta semana, o Lions Clube de
Torres formalizou a posse dos novos
dirigentes do clube para o Ano Leonístico 2021 - 2022 que encerra em
junho do ano que vem. A ex - presidente, Rita de Cassia Machado, passou o cargo de presidente para Joelci
de Souza Alianiello, que vai conduzir
o clube de serviços torrense nessa

gestão.
A nova nominata inicia com o Secretário Adilson Rios e o Tesoureiro
Francisco Pereira.
Lions tem 103 anos
Lions Club de Torres faz parte de
Lions Clube internacional, uma or-

ganização de clubes de serviço espalhada por todo o Planeta Terra, cujo
objetivo é promover o entendimento
entre as pessoas em uma escala internacional para que ajudem a atender
as causas humanitárias e promover
trabalhos voltados a comunidades
locais. Fundada em 10 de outubro de
1917, possui 103 anos.

Em Torres, moradores do bairro Centenário se queixam da falta de segurança e estrutura
FONTE: Rádio Maristela
Em Torres, no bairro Centenário,
a falta de segurança e estrutura vêm
causando queixas e insatisfação entre
moradores. Segundo moradores da localidade, não se vê viaturas realizando
policiamento ostensivo nas ruas em
nenhum turno, e é comum ouvir tiros
constantemente nas proximidades.
Outro problema destacado por moradores, é o aumento de pessoas em
situação de rua na região, que acabam
pedindo alimento nas residências.
O presidente da Associação do Bairro Centenário, Daniel Silvano Silveira

pontua que não basta apenas a intensificação do policiamento no local: “É
mais um ponto crítico da cidade, precisa de uma atenção, de um projeto de
revitalização que vá além da segurança
ostensiva, algo que traga segurança
aos moradores. São exemplos disso
iluminação, limpeza, circulação de
pessoas, comércio em pleno funcionamento, enfim, o desenvolvimento do
bairro como um todo”.
O assunto vêm sendo tema recorrente de pedidos de providências,
por parte de vereadores nas sessões
plenárias da Câmara Municipal. O vereador Jacó Miguel realizou (no dia 28

de junho), pedido de patrulhamento
por parte da Brigada Militar no bairro,
além de um pedido de patrolamento
em ruas não pavimentadas.
Segundo o comandante da Brigada
Militar-2° Batalhão de Policiamento
em Áreas Turísticas de Torres, João César Verde Selva (Capitão Selva), serão
enviados esforços para atender todas
demandas da comunidade com mais
brevidade possível, mas ainda sem
data prevista.
Moradores também se queixam
de problemas estruturais no bairro,
principalmente na rua Inácio Felisberto Magnus, que é paralela à Avenida

Castelo Branco (via pela qual se acessa
o município). Em conversa com estes
moradores, a redação da Rádio Maristela levantou diversas reclamações,
entre elas o mau cheiro de um esgoto
a céu aberto durante o verão e a falta
de pavimentação na rua, já que o serviço de patrolagem, que segundo os
moradores é realizado pela prefeitura
de tempo em tempo, causa acúmulo
de lama nos cantos da via.
Posição da municipalidade
De acordo com o secretário de planejamento de Torres, Matheus Jun-

ges, esta rede não é de esgoto, e sim
de drenagem pluvial (água da chuva).
O secretário ainda pontua que: “Essa
rua, como tantas outras da cidade
demandam ainda de pavimentação, e
para ampliar o alcance da prefeitura
estamos propondo em muitas ruas a
parceria público privada com os moradores, como estamos executando nas
ruas Padre Réus e Osvaldo Aranha na
Itapeva”.
Sendo assim, ainda de acordo com
o secretário, o diretor de participação
cidadã vai procurar os representantes
desta rua, para tratar da possibilidade
de parceria.
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ESPAÇO DE MÍDIA COMPRADO?
As TVs cabeadas (não abertas) do
Brasil só podem estar recebendo
remuneração do Senado e de senadores para transmitir ao vivo - e em
tempo quase integral - a CPI da Covid
promovida no Congresso Nacional.
Não fica de pé nenhuma explicação

(que não seja a compra de espaço)
para todas as TV's de notícias (e os
grupos econômicos que as possuem)
estarem deixando de transmitir fatos
importantes que acontecem pelo
Brasil e pelo mundo em troca de
manter as Câmaras na CPI (origina-

das pela TV Senado), mostrando peculiaridades - que na minha opinião
chegam ao ridículo - como a data de
um email entre o governo do Brasil
e um laboratório de produção de vacinas. Isto é legal, embora eu pense
que está ficando quase que imoral

pelo artificialidade dos aos fatos, em
minha opinião sem critérios jornalísticos.
Infelizmente o jornalismo das
grandes redes está tendo de se abrir
para propagandas diversas para
manter o salário de seus figurões,

pois as verbas de publicidade privadas estão sendo diluídas pelas redes
sociais e outras formas de comunicação fornecidas pelo avanço da
tecnologia de informação no Brasil e
no mundo... o que pode acabar causando mazelas como estas, creio eu.

mão sei lá o que, como os Irmãos
Rocha da Corrida Maluca (desenho de TV).
Um dia antes, em Cuba, outras manifestações aconteciam.
Cubanos pediram liberdade ao
governo ditador da Ilha quando
reclamavam de fome, falta de
vacina, além da falta de liberdade. E nas TV do Brasil isto só

apareceu em pequenas matérias
gravadas e editadas, à noite, nas
redes abertas.
A imprensa privada publica o
que quiser, isto é bom, pois liberdade de expressão é o âmago
da democracia. Inclusive a liberdade é boa para críticos fazerem
(como o titular desta coluna
está fazendo) criticas às gran-

des emissoras quando o foco
das publicações fica mais para
propaganda política do que para
noticiar fatos de importância
mundial - como os que ocorrem
na África e em Cuba. Emissoras
que se dizem pautar o mundo e
suas prioridades.... mas a política
também pode engolir o jornalismo isento...

ESPAÇO DE MÍDIA COMPRADO? II
Na quarta-feira, dia 14/7, por
exemplo, a África do Sul recebeu
manifestações violentas contra o
governo e as emissoras de notícias no Brasil - que existem para
dar a informação quase ao vivo
de fatos como estes - estavam
ouvindo uma funcionária do ministério da Saúde sobre “se ouve
ou não ouve uma proposta de

uma empresa para vender vacina
para o ministério”...como se isso
fosse crime. Somente à noite o
movimento da África apareceu,
quando a BBC Internacional dava
quase ao vivo as manifestações
durante o dia inteiro (mas só
para quem entende inglês). Nem
a CNN deu o material ao vivo, se
manteve a CPI e as fofocas dor ir-

EX-DEPUTADA PROCURA MPRS EM RAZÃO DE AMEAÇAS RECEBIDAS
O procurador-geral de Justiça,
Marcelo Dornelles, recebeu, na
tarde desta quarta-feira, 14, a ex-deputada federal Manuela d’Ávila. As coordenadoras dos Centros
de Apoio Operacional de Direitos
Humanos, Gisele Monteiro, e Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões, Luciana Casarotto

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

também estiveram presentes.
Manuela d’Ávila procurou o Ministério Público do RS em razão
das graves ameaças que vem recebendo, e que se estendem a seus
familiares, incluindo a filha de cinco anos. A ex-deputada pede a instituição atue para a cessação das
ameaças e na identificação e responsabilização dos autores ( fonte
site do MP – RS).
Provavelmente a deputada se
lembrou da facada que o presidente Bolsonaro levou na campanha à presidência, em 2018. E
lembrou também outros adventos que acontecem por conta de

criminosos que têm interesses
de vida envolvidos em ideologias
antagônicas, como o da morte da
ex-vereadora Marielle Franco, no
Rio de Janeiro. Inclusive o presidente Bolsonaro está tendo mais
problemas de saúde por conta do
atentado na campanha. Hoje, em
julho de 2021, ele está hospitalizado para tratar possíveis sequelas
da “já antiga” facada.
Que violência! Que parem estes
radicalismos, de ambos os lados.
O antagonismo respeitador (sem
ofensas e ameaças) só melhora a
vida de todos, dos aliados de nossas ideias ( sejam lá quais forem)

Manoela d´Ávila (e) quer proteção individual do Estado
e dos opositores de nossas ideias
(sejam lá quais forem também).
Funciona como a concorrência de
produtos e serviços no mercado,

só faz com que se melhorem as
propostas e que incautos troquem
de opinião... às vezes. Que venham debates, mas saudáveis.

CONTRATO ENTRE CORSAN E PREFEITURAS EM GERAL DEVE SER REVISTO
O vereador João Negrini (Republicanos) requereu formalmente
a mesa diretora da Câmara Municipal de Torres o pedido para
que seja organizada uma forma
de a Comissão de Infraestrutura,
Meio ambiente e Agricultura da

Casa Legislativa fiscalize as obras
e reparos realizados pela CORSAN, no Município de Torres.
O vereador justifica sua atitude afirmando que ela foi tomada
após várias reclamações idas ao
seu gabinete sobre o tema. Defendeu, então, que se faz necessário uma fiscalização por parte
da Câmara para que as partes envolvidas no contrato de concessão entre a prefeitura de Torres
e a Estatal gaúcha tomem as devidas providências a respeito dos
buracos e dos reparos mal feitos

e sem sinalização reclamados
pela população.
Concordo que esta atitude seja
colocada de forma “afirmativa”
como propõe o vereador torrense. Os contratos entre órgãos
públicos no Brasil são feitos com
excessiva “camaradagem” entre
as partes, praticamente com requintes sindicais, onde a instituição pública e o seu funcionamento são de certa forma blindados
de ataques de ambas as partes.
Esta mazela causada por uma
questão cultural pode ser miti-

gada ou eliminada somente com
atitudes fortes, como a formação
de um foco crítico.
Se a comissão chegar à conclusão que a sustentabilidade
contratual entre as partes está
prejudicada, cabe também às
partes revisar o contrato. Mas
manter os problemas escondidos
por empurra-empurra de responsabilidade não resolve nada.
Só permite que haja mais relaxamentos de ambas as partes. A
vida é assim. Olho no lance... e
na comissão!
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Prefeitura promove live “Despertando talentos nas empresas:
a importância dos colaboradores na cultura organizacional”
TORRES - No próximo dia 22
de julho, às 20 h, a Prefeitura de
Torrres vai promover a live “Despertando talentos nas empresas:
a importância dos colaboradores
na cultura organizacional”. A realização é da Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio dirigida
aos empresários de todos os segmentos, com suas peculiaridades
no mercado. É mais uma oportunidade para os empresários usufruírem de técnicas inovadoras a
fim de aplicar nos seus negócios
e buscarem cada vez mais o aperfeiçoamento e desenvolvimento
de suas empresas. Entre os temas que serão abordados destacamos “lideranças de equipe,
retenção de talentos, feedback,
cultura organizacional e também
a relação disso com o mercado”.

Com esta atividade, a SMTIC
dá continuidade ao cronograma
de lives na área empresarial. Esta
ação é de suma importância para
o programa Desenvolve+Torres”
que já conta com a realização das
lives “Como continuar crescendo
em meio à pandemia” e “Como
lidar com as finanças do seu negócio em meio à pandemia”.
Agora será a vez de “Despertando talentos nas empresas: a importância dos colaboradores na
cultura organizacional”.
Conforme o prefeito Carlos
Souza, a iniciativa é importante e
a expectativa é que os empresários possam rever sua cultura organizacional e aplicar os conhecimentos adquiridos na live.
Uma cultura organizacional
eficiente transforma o ambiente

de uma empresa com mais objetividade, produtividade e sinergia
entre todos os envolvidos. Normalmente, a cultura organizacional de uma empresa nasce de
forma muito natural, já que ela
é composta pela rotina diária da
companhia. Para ser forte é imprescindível que seus objetivos
estejam bem delineados. Não
só para os líderes, mas também
para os colaboradores e clientes
de forma geral. Um dos principais
desafios enfrentados pelas empresas atualmente é criar um negócio com uma imagem positiva
tanto internamente, quanto externamente. A gestão de pessoas
é a função na organização que
está relacionada com provisão,
treinamento, desenvolvimento,
motivação e manutenção dos co-

laboradores.
A live será conduzida pelo secretário da SMTIC, Alexandre
Porcatt, com a participação de
Adriana Peccin, especialista em
Despertar Talentos e Geração de

Valor, e Matheus Sartori, Líder
de Inteligência Imobiliária. Será
transmitida pelo Facebook e Instagram da Prefeitura de Torres,
Rádio Maristela e Rádio Atlântico
Sul.

Iniciam trabalhos para a ampliação da EMEI João XXIII
TORRES - Com a demolição
de um imóvel localizado na Rua
Firmino Paim com Pedro Cincinato Borges, desapropriado pela
Prefeitura, foi dado o início dos
trabalhos para a ampliação da
EMEI João XXXIII na manhã desta quinta-feira, 15 de julho.Este
é mais um investimento na área
da Educação, após recentemente
concretizadas as ampliações da
EMEI STAN e Escola Fundamental
Almirante Tamandaré, na Paraíso.
A atividade contou com a pre-

sença do prefeito Carlos Souza,
da secretária de Educação, Sílvia
Teixeira Pereira e dos secretários
Mauro Dias, da Obras e Serviços
Públicos, a Pasta que ficou responsável pela demolição e Júlio
Agápio, do Meio Ambiente e Urbanismo. Conforme a secretária
de Educação, a demolição é o primeiro passo para a construção de
uma nova EMEI João XXIII. Hoje, a
Escola compreende cinco turmas
de 0 a 5 anos, em torno de 60
crianças.

Silvia explica que a Prefeitura
pretende fazer uma EMEI entre
dez e 14 salas de aula e acolher
crianças de zero ao pré-escolar.
Diz ainda que a iniciativa está em
fase de projeto e logo após, será
realizada a licitação da obra. E que
a Secretaria Municipal de Educação também está em tratativas de
compra com a Associação que é
proprietária do espaço onde hoje
funciona a EMEI Turma do Barulho, onde terão mais terrenos à
disposição para a João XXXIII.

Prefeitura busca aprimorar o fluxo da Diretoria de Compras e Licitações
TORRES - Na manhã desta
quinta-feira (15 de julho), a secretária municipal da Fazenda,
Hélvia Sanae Mano, e o assessor
da Pasta, John Rodrigues, visitaram o Centro Administrativo da

Prefeitura Municipal de Caxias
do Sul, com o propósito de conhecerem o funcionamento da
Central de Compras, em Caxias
do Sul.
O intuito de Hélvia é trazer

ideias inovadoras para a Secretaria da Fazenda, criando uma padronização com mais qualidade
e maior dinâmica nas rotinas de
aquisição de materiais e serviços. Estão previstas consultas em

outros municípios para agregar
melhorias no fluxo administrativo e de atendimento em Torres.
Na Prefeitura de Caxias, acompanharam o processo da Central
de Compras realizados na Secre-

taria de Recursos Humanos e
Logística. Fomos atendidos pelos
servidores Leonardo Corrêa e Nicolas Gomes, da Diretoria Financeira, de Compras e Licitações,
de Caxias.

Confira informações e cronograma sobre a coleta seletiva em Torres
A coleta seletiva é um processo
fundamental nos dias atuais, pois
busca o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Ela consiste
na separação dos resíduos secos
que podem ser reaproveitados
dos resíduos orgânicos. Estudos
apontam que o ritmo acelerado
de consumo e produção de lixo
das pessoas não é compatível
com a vida na Terra, todavia pode
ser melhor administrado com a
adesão da coleta seletiva. Quem
recicla ajuda o meio ambiente e
torna a sua vida e a dos demais
mais saudável.
Em Torres funciona a Cooperativa de Reciclagem, Recolhimento,
Beneficiamento e Industrialização
de Material Reciclável (Corbim),
que realiza a coleta seletiva em

todo o município por meio de
um contrato com a Prefeitura de
Torres. Conforme a presidente da
Corbim, Carmem Parecida Vargas,
a cooperativa possui 25 colaboradores que trabalham de segunda
a sábado, recolhendo os materiais
recicláveis pelos bairros.
O secretário de Meio Ambiente de Torres, Júlio Agápio, explica
que o contrato com a cooperativa
abrange o trabalho da coleta seletiva, desde o recolhimento dos
materiais até a destinação para a
triagem.
Confira o cronograma da coleta seletiva em Torres
• Predial: no turno da manhã,
quartas, sextas e sábados;

• Praia Grande: nos turnos da
tarde e noite, todos os dias (exceto domingo);
• Centro: manhã, tarde e noite,
todos os dias da semana;
• Praia da Cal, São Francisco e
Guarita: no turno da tarde, segundas e quartas-feiras;
• Porto Alegre: manhã e tarde,
segundas e quartas-feiras;
• Curtume e Igra Sul: manhã,
segundas e quartas-feiras;
• Igra Norte, Getúlio Vargas e
Engenho Velho: manhã, nas quintas-feiras;
• São Jorge e Centenário: tarde, terças e quintas-feiras;
• Stan: manhã, segundas e
quarta-feiras;
• Vila São João, Campo Bonito
e São Brás: manhã, terças e quin-

tas-feiras;
• Itapeva, Lagoa Jardim, Praia
Gaúcha, Praia Yara, Praia Recreio,
Praia Paraíso, Praia Webber,
Praia Santa Helena, Praia Estrela
do Mar e Praia Real: manhã, nas
segundas e sextas-feiras;
• Águas Claras: manhã, nas terças e quintas-feiras.
Quais materiais fazem parte
da coleta seletiva?
• Plástico e isopor: copos, garrafas, sacos/sacolas, frascos de
produtos, embalagens pet (refrigerantes, óleo, vinagre, etc), canos e tubos de PVC, caneta (sem
a tinta), tampas, embalagens tipo
Tupperware e embalagens de produtos de limpeza;

• Papel: jornais e revistas, listas telefônicas, papel sulfite/
rascunho, papel de fax, folhas de
caderno, formulários de computador, caixas em geral (ondulado),
aparas de papel, fotocópias, envelopes, rascunhos, cartazes velhos,
caixa de pizza, cartolinas e papel
cartão, embalagens longa vida,
tipo Tetrapak;
• Vidro: potes de conservas,
embalagens, frascos de remédios
vazios, copos, cacos dos produtos
citados, vidros, especiais (tampa
de forno e microondas) e garrafas;
• Metal: tampinhas de garrafas, latas, enlatados, panelas sem
cabo, ferragens, arames, chapas,
canos, pregos, cobre, embalagem
de marmitex, papel alumínio limpo e aerossóis.
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Minifeira de Artesanato Local ao ar livre superou
as expectativas em Torres
FONTE: Prefeitura de Torres
Realizada nesse último sábado,
10 de julho, a Minifeira de Artesanato Local, na rua situada atrás do
prédio da Casa da Terra e Artesanato, foi um sucesso. Contou com
a participação de 15 artesãos das
9h às 17h, que saíram de lá satisfeitos com as vendas e presença
de grande público, entre moradores e visitantes. Os comerciantes
da redondeza foram bastante
receptivos com a iniciativa. O prefeito Carlos Souza também visitou
o local. A próximo edição da Minifeira vai ocorrer dia 7 de agosto,
sábado que antecede ao “Dia dos
Pais”, com a previsão de êxito ainda maior.
Antiga demanda dos artesãos
de Torres, o evento ao ar livre,

agradou aos participantes e ao
público. Todos muito satisfeitos
com a Minifeira. Ressaltaram que
o local é excelente, organização e
suporte muito bom e principalmente em relação às vendas, superou as expectativas. Foi muita a
variedade de opções em artesanato para todos os gostos e bolsos. A iniciativa acontece através
das Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio em parceria com
a Secretaria da Cultura e Esporte
que organizam o evento. A ideia
da Prefeitura é fazer a feira mensalmente, no segundo sábado do
mês.
De acordo com a artesã Naira
Ferreira, “Ficamos muito satisfeitos com a Minifeira de Artesanato. Tanto as Costurices da Naira
como a Oficina de Jóias, do meu

marido, fizeram as vendas esperadas. Todos os participantes
ficaram satisfeitos com a localização, recepção do comércio local,
apoio das Secretarias envolvidas
e da população que compareceu
e fez boas compras.
Para ingressar na iniciativa, o
participante precisou possuir a
Carteira de Artesão, constar no
Cadastro dos Artistas Locais organizado pela Secretaria da Cultura
e Esporte e também contar com
a certificação do Selo “Feito em
Torres” administrado pela Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio. Para a próxima edição da
Minifeira Local serão novamente
abertas as inscrições. Durante a
realização do evento, a Casa da
Terra e Artesanato fica atendendo no mesmo horário, das 9h às

17h.
O FGTAS/Sine Torres esteve
presente na Minifeira. Das 9h às
12h, a coordenadora do Sine local, Dione Andréa dos Santos e
a servidora/técnica, Rosane Sou-

za, estiveram no local prestando
orientação aos artesãos interessados sobre o procedimentos
para a renovação de Carteira do
Artesão e respondendo outras indagações da área.

Enquanto aprovação de projeto é aguardado,
reparos são realizados na Estrada do Jacaré
A Prefeitura de Torres através da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos e da Secretaria de Desenvolvimento Rural
e Pesca, está desenvolvendo
melhorias em três vias da Estrada do Jacaré, em Torres.

Em uma reinvindicação antiga
dos moradores, a assessoria da
Prefeitura esclareceu que, toda a
Estrada do Jacaré foi patrolada e
em três ruas foram colocadas base
graduada, permitindo maior infraestrutura ao bairro.

Um projeto já havia sido apresentado para o secretário Estadual de Articulação e Apoio aos
municípios, Luiz Carlos Busato, em
Porto Alegre. O projeto trata-se da
revitalização da estrada que liga a
Vila São João, até o Barro Cortado

e estrada do Jacaré, em Torres. A
obra irá beneficiar grande parte da
população que utiliza todos os dias
esta via, assim como servirá de
rota de escoamento da produção
rural e o turismo, unindo a serra
ao mar.

Obras do ESF do Curtume são
acompanhadas pelo Gabinete do Prefeito
TORRES - Em breve, os usuários do ESF do Curtume vão contar com uma Unidade de Saúde
mais dinâmica e confortável.
Na manhã dessa última quarta-feira, 7 de julho, o secretário
municipal de Saúde, Cláudio Paranhos acompanhou as obras,
seguindo orientação do prefeito
Carlos Souza, informando ao Ga-

binete que o trabalho está obedecendo o cronograma.
A Unidade está recebendo
uma reforma geral, de elétrica,
hidráulica, troca de azulejos,
pintura, entre outras melhorias. O prédio necessitava de
uma manutenção completa.
Enquanto a reforma não
for concluída, os usuários do

ESF Curtume são atendidos
no ESF São Francisco. O Curtume conta com 3.500 usuários
registrados. De acordo com a
diretoria de Atenção Básica da
Secretaria Municipal de Saúde,
a princípio, no turno da tarde
são atendidos os pacientes do
Curtume, e pela manhã, os do
São Francisco.

Com pagamento da metade do décimo terceiro, Prefeitura reforça
campanha de incentivo ao comércio local
Ação conjunta da Prefeitura
com o Sindicato dos Servidores
Municipais e Centro dos Professores Municipais incentiva os servidores a consumirem no comércio local, o montante da primeira
parcela do décimo terceiro que
já será recebido na quinta-feira
(dia 15 de julho). A iniciativa da
Prefeitura é aquecer o mercado
local, após um período de crise
provocado por regras mais rígidas
de combate à pandemia. Deverão
ser injetados cerca de R$ 4 mi-

lhões na cidade.
Conforme o prefeito Carlos
Souza, ele solicitou à Secretaria
da Fazenda, a concretização do
pagamento da primeira parcela
do décimo terceiro, projeto que
foi realizado em conjunto com
a Secretaria da Administração e
Atendimento ao Cidadão e Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio.
Através da iniciativa deste pagamento antecipado para ativos,
inativos e pensionistas, a Prefei-

tura estimula a economia geral do
município e contribui com o grupo
de servidores que também sofreu
com a crise gerada pela pandemia
em sua família. O adiantamento
vai impulsionar os empreendimentos em diferentes áreas do
mercado, seja de bens, serviços
ou outros, com destaque para as
negociações através do Simto/Cepemto com quem a Prefeitura já
tem uma parceria consolidada.
FONTE: Prefeitura de Torres
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA
Atendendo pedido de prefeituras, as quais vem enfrentando problemas com
pessoas em situação de vulnerabilidade e através de programas específicos buscam apoio do governo federal para o tratamento desta camada da sociedade (e precisam de tratamentos para dependências), são quase 2.000 vagas exclusivas para
esse público em entidades de todo o país que serão financiadas pelo Ministério
da Cidadania. Nos alegra em saber que somos lidos em nossa coluna semanal no
Jornal A FOLHA, temos também o dever de informar, pois a pandemia evidenciou
a vulnerabilidade de quem vive em situação de rua e convive com as drogas. A
realidade da rua é dura e não tem como se proteger de um vírus cujo potencial de
contágio é alto, bom saber que temos administrações interessadas em investir em
vidas, esta é a maior obra de qualquer governo, investir em pessoas.
A Nota Técnica nº 74 de junho de 2020, traz informações para as prefeituras
sobre População em situação de rua em tempos de pandemia. Ações de prevenção
e combate às drogas, reinserção social de usuários e cuidados com pessoas em
situação de vulnerabilidade são pilares. Por isso, o Ministério da Cidadania, por
meio das Secretarias Nacionais de Assistência Social (SNAS) e de Cuidados e
Prevenção às Drogas (SENAPRED), lançou o projeto “Acolhimento em Comunidades Terapêuticas de dependentes químicos que se encontram em situação de
rua". A ação conta com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.
São vagas financiadas em entidades de todo o país. Para isso, o Governo Federal liberou R$ 10.206.007,14 – recurso oriundo de crédito extraordinário disponibilizado pela Medida Provisória 953, de 15 de abril de 2020. Os acolhimentos devem observar as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus estabelecidas

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

na Portaria 340, de 30 de março de 2020.
Sérgio Queiroz, secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério
da Cidadania, classificou a parceria entre as duas secretarias e o MMFDH como
uma “partilha de corações” e afirmou que as comunidades terapêuticas são imprescindíveis dentro da assistência social para o cuidado das pessoas em situação
de rua. “Essas entidades não são essenciais apenas para a saúde”, disse. “Comunidade terapêutica, na verdade, é fábrica de novas vidas, é lugar novos começos,
de ressignificações”.
O objetivo principal do projeto é oferecer proteção social adequada à população
de rua que possui dependência química, que constitui um segmento altamente vulnerável à pandemia de Covid-19, destaca-se o trabalho articulado com o Sistema
Único de Saúde (SUS) e com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
que fortalece a parceria entre a assistência social e a política sobre drogas, é uma
oportunidade que se dá para mudança de vida. (Fonte: Ministério da Cidadania)
CENTENARIO – População do Centenário pede providências para que seja feita
melhorias de prevenção no acesso da Estrada do Mar a Avenida Castelo Branco.
Querem à instalação rótula amenizaria o risco e traria maior segurança para motoristas que vem pela Estrada do Mar e ingressa na Avenida Castelo Branco; pedem
patrolamento e melhorias nas ruas ainda em chão batido e roçada das laterais destas
ruas; instalação da iluminação pública no canteiro central da Av. Castelo Branco.
SÃO JORGE - Moradores do São Jorge solicitam à poda de uma árvore localizada na Rua Santo Antônio e recuperação e encaibramento desta rua, assim como
da rua São Jorge; melhorias e recuperação das ruas Hipólito Rolim, Vista Nobre
e Santo André; Limpeza geral com a retirada de podas e entulhos; manutenção,
recuperação e colocação de brinquedos nas praças do bairro.
VILA SÃO JOÃO - melhorias no entorno dos brinquedos na Praça Alberto
Teixeira da Rosa são uma das reivindicações dos moradores da Vila, bem como
colocação de base graduada nas Ruas da parte baixa e recuperação da pavimentação em pedras irregulares nas ruas da parte alta do bairro; providências quanto à
colocação de material e melhorias na Estrada Geral do Barro cortado.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Caroline Westphalen
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
Vou começar o texto de hoje me gabando de ter tomado a vacina
da Janssen. Queria dividir com vocês a sensação de ter me vacinado.
Não sei vocês, mas senti um peso enorme saindo de cima de mim no
dia que me vacinei. Só de saber que se eu tiver covid eu não vou morrer, já fiquei feliz. Agora vem a parte louca! Dias depois de tomar essa
vacina fui pesquisar quais seriam os efeitos colaterais. A cada 12,5
milhões de pessoas vacinadas com a Janssen, 100 pessoas desenvolveram a Síndrome de Guillain-Barré, distúrbio em que o sistema
imunológico ataca as células nervosas provocando fraqueza muscular
e, em casos mais graves, paralisia, sendo que 95 pessoas foram internadas. A margem é muito baixa, mas o c* fica na mão por mais
ou menos um mês e meio. Depois de uns 45 dias se você não sentiu
fraqueza muscular então essa síndrome não te pegou. Algumas vacinas são assim. Você se safa de uma coisa e corre um risco, apesar de
pequeno, de encontrar outra doença. A mesma coisa acontece com
os remédios químicos. Se você é dependente de algum medicamento,
você precisa de sorte pra não desenvolver algum efeito colateral porque isso significa que você estaria indo pra um segundo medicamento
por causa do primeiro. Sinto muito mas é verdade esse ‘bilete’!
Vamos falar de amenidades, né? Faz tempo que não falo sobre o
que a gente anda fazendo lá no Instagram. A gente está terminando
dois livros nos próximos 15 dias em lives diárias. “Chefes de M****”

da Vick Oliver e “Resolva a p**** dos seus problemas” da Laura Jane
Willians. Fora os livros tem as lives dos textos da coluna Filosofando
Sem Filtro de 2016 e os textos da coluna Ohmygod, Carol!. Assim
que a gente terminar os livros a gente vai ler um capítulo do livro
“A tumba da família de Jesus” que foi escrito a quatro mãos pelo
jornalista investigativo ganhador de três Emmys Simcha Jacobovici e
pelo cientista Charles Pellegrino. E pra dar uma chacoalhada no feed
do Instagram @filosofandosemfiltrooo gostaria de convidar vocês pra
fazer uma live comigo. A gente pode falar sobre qualquer assunto
na medida do possível. Quem quiser fazer esse bate-papo comigo ao
vivo pode mandar uma mensagem pra mim ali na DM do Instagram.
A gente combina um dia e faz essa conexão!
Que mais a gente tem pra coluna de hoje? Pra quem gosta de
assuntos relacionados à ufologia, ets e ovnis, depois de ter lançado
em 2020 o streaming “A vida em outros planetas”, em agosto estreia
a série tipo documentário “Top Secret: Ovni” na Netflix. A série traz
informações recentes sobre projetos secretos relacionados a contatos
com extraterrestres, mostra evidências e provas de sua existência e
faz um relato de tudo o que vem sendo feito nos bastidores do governo sobre o assunto nas últimas décadas. Gosto bastante desse assunto porque já vi naves, seres intramarinhos e já atendi pacientes que
também já tiveram alguma experiência nesse sentido. Me interessei
pela ufologia há alguns anos, já li alguns autores e acredito que nosso DNA é extraterrestre. Leiam sobre os Anunnakis ou Nephilins, os
gigantes que viveram na Terra. Aliás, tem algumas lives no Instagram
sobre eles. Fiz a leitura de um capítulo do livro “A Terra Oca” do Raymond Bernard que fala sobre os ets gigantes que habitaram a Terra
e “casaram” com as fêmeas do homo sapiens. A Bíblia também fala
sobre eles, mas procurem ler os Apócrifos, principalmente, o Livro
de Enoque. E sobre o soluço e a internação do presidente... desejo
que se recupere, se aposente e vá pescar lá no Alasca. Boa semana,
fiquem bem e até!
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Menina torrense com raro caso de má-formação
óssea segue em busca de recursos para cirurgias
Isadora Selau Santos da Silva, de 10
anos, nasceu com má formação congênita
nas duas pernas e em um braço, já tendo
realizado 7 cirurgias de correções. Após
anos de ações judiciais contra o Estado e o

município de Torres e algumas operações
efetuadas com sucesso, mãe e filha seguem
em busca de recursos para a realização de
cirurgias. A cirurgia necessária agora, é um
procedimento de alongamento ósseo da
perna esquerda.
A operação deverá ocorrer em
São Paulo e, segundo o médico
ortopedista
Dr
José Carlos Bongiovanni, deveria
ser realizada no
máximo na segun-

da semana de julho, o que causa mais uma
nova corrida contra o tempo. Além disso, a
menor e sua mãe deverão permanecer em
São Paulo de 3 a 4 semanas após o procedimento, para realização de acompanhamento pós operatório.
Além do custo da cirurgia, será necessário arcar com gastos de moradia, alimentação e transporte, tanto na viagem aérea
de ida e volta, como transporte de carro
dentro da cidade para se locomover ao
hospital e ambulatório, em seus retornos
pós operatórios. O custo total calculado
pela mãe de Isadora é em média de 500
mil reais.

Vakinha online, PIX e Brique para ajudar
De acordo com
a mãe Zeli da Silva
Selau, sem tempo
para aguardar fundos do governo
do Estado e município, que estão
sendo pleiteados

através de processos judiciais, Isadora segue em busca de recursos financeiros. Estão realizando uma campanha de arrecadação, chamada “Todos por Isadora”, que
aceita doações por PIX e vakinha online.
Além disso, também está sendo realizado um Brique de arrecadação na casa
da família (que fica na Rua Inácio Santos

Matos, n°217, na Praia da Cal, em Torres).
Também é possível contribuir fazendo
doações de eletrodomésticos e outros
objetos, para que os mesmos sejam vendidos.

Dois jovens torrenses são campeões gaúchos de atletismo em suas modalidades
A Equipe do Projeto Brincar de
Correr de Atletismo - vinculado a
Associação dos Corredores de Torres (ASCORT) - disputou o Campeonato Estadual sub-18 no dia 10
de Julho, nas dependências da
Sogipa (Porto Alegre). A competição reuniu as principais equipes
de atletismo do Rio Grande do Sul
e teve um nível fortíssimo - tendo
sido realizada respeitando todos
os protocolos de segurança diante da Covid-19, primando pela
saúde de todos. A organização do
evento seguiu as orientações da
Federação de Atletismo do Estado
do Rio Grande do Sul (FAERGS) e
do Centro de Operações de Emergência (COE) Municipal. Não foi
permitida presença de público,
com acesso restrito aos atletas,
arbitragem e profissionais envolvidos diretamente na organização
do evento.
Nas pistas, os torrenses fizeram
bonito: "Orientados pela equipe
técnica do Projeto, o grupo teve

grande desempenho, conquistando 3 medalhas de ouro e uma de
bronze", destacou o Presidente da
Ascort Marcos André.
Brenda Brum e Pedro Henrique
de Freitas fazem dobradinha e trazem para Torres os títulos de campeões gaúchos de atletismo sub
18 na modalidade 2000m c/ obstáculos - valendo destacar também que Brenda foi Tricampeã
estadual da modalidade 3000 m
rasos. Já na categoria 100m rasos
sub-16, Thalles foi finalista; e Pedro Henrique Melo foi 5° colocado
na prova 2000mc/obstáculos.
Patrocínio: Torres Calçados /
CFC Torres RS / Construtora Monte Bello / Nossa Casa Imobiliária /
RMS Telecom / Laboratório Da Rocha / Novo Lar Imobiliária / Klein
Bicicletas / SOSSEG / VCA MAGGI Construtora e Incorporadora Ltda
Equipe Técnica: JB Clínica Quiropraxia / Welle Fisioterapia /

Academia Kirra Capesca / Clinica
Praia Grande / Massoterapeuta
Dirlene Girelli / Proforma Fisioterapia / Psicólogo Vitor Luiz Job
dos Santos / JP Soluções Tecno-

lógicas / Nutricionista Diandra
Valentini / Fisioterapeuta Gustavo
Pozzi
Apoios: Águia Contabilidade /

Clezar Junior Engenharia e Construções / Protelim Piscinas Torres
/ Co2 Grupo de Corrida / Grupo
Bem Estar de Corrida / ATP Fitwear / Jornal A FOLHA Torres

Jovem de Torres sagra-se Campeão
Catarinense de Boxe em sua categoria
No último final de semana 9(10
e 11 de julho) dois atletas torrenses disputaram o Campeonato Catarinense de Base de Boxe - que
ocorreu em Joinville (SC). E ambos
os atletas voltaram com medalha
no peito para Torres.
João Vitor Dos Santos conquis-

tou a medalha de Bronze na categoria Cadete até 60kg. Já Hiago
Machado sagrou-se Campeão Catarinense na categoria Cadete até
75kg.
Os dois atletas são oriundos da
ONG Construindo Gigantes, sendo
treinados pelo professor Diona-

tan Pacheco. "A equipe agradece
a todos que de alguma forma nos
ajudaram e torceram por nós e
agradece o apoio para os custeios
da viagem da Imobiliária Infinity,
Estofaria Bearte, Mecânica RPM,
Hannalu Modas", ressalta o treinador Dionatan.
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CORONAVÍRUS

Torres teve redução nos novos casos e casos ativos de
Covid-19 nesta semana
Foi registrado um óbito relacionado a doença em Torres nos últimos sete dias. Arroio do Sal registrou novo óbito relacionado à Covid-19 na semana.
Sobre a situação do Covid-19
em Torres na semana entre 09/07
e 15/07, constata-se com pesar
que um novo óbito pela doença
ocorreu no período. O óbito foi
registradas na terça-feira (13):
Trata-se de uma senhora de 77
anos que se encontrava hospitalizada em Porto Alegre.
Além disso, Torres teve diminuição no número de casos ativos
de Covid-19. O número de casos
ativos para a doença na cidade
era de 64 nesta quinta (15) - enquanto que no dia 08/07 eram
71. A média no número de casos
ativos vem sendo relativamente
baixa em comparação com outros períodos - levando em conta
que eram 424 casos ativos no dia
11/03, os quais já haviam diminuído para 253 no dia 25/03.
Diminuição de novos casos
em Torres
Nesta quinta-feira, 15 de julho,
o Boletim epidemiológico de Torres registrava, contando desde o

início da pandemia, 5.969 casos
confirmados, com 5.795 recuperados, 57 pacientes em isolamento domiciliar e 110 óbitos. "De
Torres, estávamos um paciente
hospitalizado na UTI do Hospital
Nossa Senhora do Navegantes e
três pacientes em leito comum.
Estamos com três pacientes de
Torres internados fora do município. De outros municípios, temos
dois pacientes hospitalizados, dois
na UTI e nenhum paciente em leito comum. Não temos nenhum
paciente na espera por leito hospitalar", indica a comunicação da
Prefeitura de Torres, ressaltando
ainda que havia, até quinta (15),
38 casos suspeitos, aguardando
resultados de exames (Todos estes pacientes encontravam-se em
isolamento domiciliar).
Desta forma, além dos últimos
7 terem o registro de um óbito,
temos computados um total de
42 novos casos por Covid-19 na
semana entre 09 e 15 de julho
em Torres - o que representa diminuição em comparação com a

semana anterior (entre 02/07 e
08/07), quando 67 casos novos
do coronavírus haviam sido computados.
Arroio do Sal registrou
novo óbito
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras,
até quarta-feira (14/07) o município estava com 1381 casos
confirmados para Covid-19 (com
um paciente internado), sendo
1364 recuperados e 12 suspeitos
(aguardando resultados). Além,
disso, Três Cachoeiras estava com
27 óbitos relacionados ao coronavírus desde o princípio da pandemia (nenhum novo óbito em relação a semana passada).
Já Arroio do Sal nesta terça-feira (13) registrava 1180 casos
registrados de Covid-19 (com um
paciente internado), sendo 1127
recuperados, um caso suspeito
e 38 óbitos desde o princípio da
pandemia (um novo óbito em relação a semana anterior).

Extremo-sul catarinense teve redução nos óbitos, novos casos e
casos ativos por Covid-19 na última semana
Na manhã desta quinta-feira (15 de julho) 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). Região já ultrapassou os 30 mil casos
Na manhã desta quinta-feira
(15 de julho) saiu mais um boletim informativo sobre a situação
epidemiológica relacionada ao
novo coronavírus nos 15 municípios que compõem a Associação
dos Municípios do Extremo Sul
Catarinense (AMESC). O número
de casos da região passou para
30.057 com um total de 617 mortes pela Covid-19 desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período
de uma semana (comparativo com o dia 8 de julho) foram
registrados 396 novos casos de
Covid-19 no extremo-sul catarinense (número menor que os
458 registrados na semana anterior, e ainda expressivamente menor que os 1470 novos
casos registrados entre 19/03 e
25/03, por exemplo). Em 7 dias
foram registrados 8 novos óbi-

tos na região (triste número que
é menor do que na semana anterior, quando foram computados 12 óbitos pelo coronavírus
na AMESC). Além disso até esta
quinta (15/07), a região estava
com 426 casos ativos registrados - número consideravelmente menor do que o boletim da
quinta-feira passada (8 de julho), quando havia 521 casos
ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e
Passo de Torres
Conforme dados da AMESC consolidados na manhã desta quinta-feira (15/07), Araranguá é disparado o
município da região com maior número de casos - tendo chegado aos
10465 confirmados e 238 mortes
relacionadas ao novo Coronavírus
na cidade (sendo que nos últimos
7 dias foram registrados 95 novos

casos e dois óbitos pela doença na
cidade). Em seguida vêm Sombrio,
com 3681 registros de Covid-19 no
total e 78 óbitos no total (72 novos
casos e um óbito nos últimos 7 dias).
Passo de Torres, até quarta-feira
(14/07) totalizava 1343 casos positivos do novo Coronavírus, com 22
óbitos desde o princípio da pandemia (33 novos casos de Covid-19 e
nenhum óbito registrado no Passo
nos últimos 7 dias).

sido um erro o governo retirar a
maioria das restrições para contenção da pandemia de covid-19.A recente alta nas infecções é atribuída
pelas autoridades aos jovens, com

focos registrados em festivais, discotecas e bares. O governo reagiu
e ordenou o fechamento de algumas discotecas, bem como regras
mais rígidas para bares e cafés.

Centenas se infectam em festival de música
que dizia 'respeitar protocolos' na Holanda
Cerca de mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus
num festival de música na cidade
de Utrecht, na Holanda, disseram
autoridades locais de saúde pública nesta quarta-feira (14/07). Elas
acrescentaram que o número pode
aumentar, pois 20 mil pessoas assistiram aos dois dias de shows em
espaço aberto do Festival Verknipt,
em 3 e 4 de julho. Ao menos 448
pessoas se infectaram no primeiro
dia do evento, e outras 516 no se-

gundo dia.
Organizadores se mostraram
chocados com o elevado número
de infecções e disseram que seguiram todas as regras de higiene. Os
visitantes tiveram de apresentar
provas de vacinação ou testes negativos de coronavírus. O ingresso
foi controlado para evitar aglomerações, disseram os organizadores.
A Holanda aboliu quase todas as
medidas de combate à pandemia
em 26 de junho e voltou a permi-

tir grandes eventos, desde que os
visitantes apresentassem um teste
negativo ou comprovem que foram vacinados. Mas, desde então,
o número diário de infecções subiu
500% no país e está agora em torno de 8 mil por dia. Pesquisas mostram que a maioria dos holandeses
considera que o governo agiu de
forma irresponsável ao abolir as
restrições.
Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Mark Rutte admitiu ter
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Fiscalização de motocicletas 'barulhentas'
será intensificada pela BM no Litoral Gaúcho
A Comunicação Social do 2º BPAT - batalhão da Brigada Militar (BM) atuante em
Torres e no Litoral Norte Gaúcho - fez um
alerta de que irá intensificar fiscalização as
motocicletas que circulam na região.
Em sua justificativa, ressaltam que o
Art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro
prescreve que 'conduzir veículo sem equi-

pamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante, ou com descarga
livre ou silenciador de motor de explosão
defeituoso, deficiente ou inoperante, é
considerado uma infração de trânsito de
natureza grave, passível de multa e retenção do veículo'.
"O 2º BPAT orienta os motociclistas,

e os estabelecimentos que fazem uso de
'Motoboys', que mantenham seus veículos
em consonância com a legislação vigente.
Serão realizadas diariamente fiscalizações
com o objetivo de coibir ocorrências de
perturbação da tranquilidade e a incidência de veículos com adulteração das características, sendo adotadas as medidas

cabíveis", concluí a comunicação da do 2°
BPAT.
O cidadão que tiver uma denúncia referente ao barulho das moticicletas (relacionadas com descarga livre ou silenciador
de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante), pode sempre ligar para
o tridígito 190 e fazer uma denúncia.

Pelotão da BM em Arroio do Sal recebe armas com recurso da prefeitura
Na Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Sal, na
tarde desta sexta-feira (09/7),
ocorreu a entrega simbólica de
duas armas de fogo para o Pelotão da Brigada Militar no município.
As armas foram adquiridas
pela Brigada Militar com repasse de R$ 15 mil feito pela
prefeitura de Arroio do Sal, após
aprovação do Poder Legislativo
local. Tratam-se de uma espingarda de repetição calibre .12,

com coronha retrátil e sistema de
funcionamento por ação simples,
e uma carabina T4 semiautomática, calibre .5,56.Além das armas,
o recurso foi aplicado na aquisição de sistema de GPS para duas
viaturas, em bandoleiras para as
armas e em algumas outras melhorias para o Pelotão de Arroio
do Sal.
O comandante do 2º BPAT,
tenente-coronel Aurélio da Rosa,
salienta que as tratativas para
este recurso foram iniciadas no

ano de 2020 em um projeto encabeçado pelo major Jair Francisco de Oliveira, que, na ocasião,
era o subcomandante do Batalhão. Pelo empenho do major
Jair e comprometimento com a
comunidade de Arroio do Sal foi
possível a concretização do pleito. O major Jair faleceu em março
deste ano (vítima de complicações da Covid-19).
Estavam presentes na entrega
do armamento o comandante do
2º BPAT, tenente-coronel Aurélio

da Rosa; o subcomandante desse
Batalhão, major Eduardo Moura
Mendes; o comandante do Pelotão de Arroio do Sal, 1º tenente
Vitor José Coimbra; o prefeito do
município, Affonso Flavio Angst;
o diretor do departamento de
segurança pública, Rodrigo dos
Santos Silva; o presidente do
GASP, Edson Brun; o presidente
do Poder Legislativo, Giovani dos
Reis; o presidente o Poder Legislativo do ano de 2020, Marcos
Cunha e demais vereadores.

Receita Federal realiza apreensão de vinhos argentinos contrabandeados em Torres
Mais de mil garrafas de vinho argentino foram aprendidas pela equipe de repressão ao contrabando da Receita Federal em Torres/RS.
Nesta segunda-feira, 12 de
julho, mais de mil garrafas de
vinho argentino foram aprendidas pela equipe de repressão
ao contrabando da Receita Federal, em Torres/RS. A ação iniciou com a fiscalização do Fisco estadual do Rio Grande do
Sul que realizando a cobrança
do ICMS nas mercadorias que
ingressavam em nosso estado,
parou o veículo após ele não
ter obedecido a ordem para
apresentação dos documentos

fiscais.
A Receita Federal foi informada e enviou uma equipe
para o local e verificou que as
mercadorias valoradas em duzentos e trinta mil reais eram
contrabandeadas. Os tributos
que não foram recolhidos no
crime superam os cem mil reais ademais de representar
inúmeros danos a economia
nacional como perda de potencial turístico e empregos na
área vitivinícola.

Os vinhos foram apreendidos e o caminhão transportador também. O condutor fugiu
da fiscalização e não foi localizada.
A fiscalização seguirá com
os procedimentos visando
identificar todos os responsáveis pelo negócio ilegal e representará criminalmente todos os contribuintes infratores.
FONTE: Comunicação
Institucional RFB

Dupla é presa por tráfico de drogas em Torres
Nesta terça-feira (13/07), no
bairro São Jorge em Torres, a Brigada Militar (BM) prendeu dois ho-

mens por tráfico de drogas. Após informações sobre venda de drogas,
uma guarnição da Brigada Militar

realizou averiguações, sendo possível avistar dois homens em atitude
suspeita.

"Foram abordados e identificados dois indivíduos, de 20 e 19
anos, e com a dupla foram localiza-

das 102 porções de cocaína e cinco
pedras de crack", indica a comunicação da BM.

O planeta Marte
Por Juliana Mesquita Inácio
No mapa astral, cada planeta tem seu significado. O planeta Marte está relacionado às decisões, à assertividade,
à agressividade e também à sexualidade. Pela Mitologia,
Marte era o deus da guerra, um guerreiro violento, o qual
foi expulso do olimpo pela sua conduta agressiva.
Ao planeta Marte se relacionam às brigas e as disputas.
Para algumas pessoas brigar e disputar é muito natural,
enquanto para outras, brigar é é um grande desconforto
e até uma falta de inteligência. Em um mapa astral em
que Marte esteja fortalecido, a pessoa tende a ser mais
dinâmica, aventureira e corajosa. No entanto, se o planeta
estiver muito evidenciado, a pessoa tende a ser agressiva,
irresponsável e inconsequente.

Quando fazemos nosso mapa astral, identificamos nossos comportamentos e descobrimos se eles nos ajudam a
crescer ou não. Um planeta Marte enfraquecido no mapa
astral traz dificuldades em se impor ou defender seu espaço, a qual acata situações desagradáveis por medo de se
indispor com os demais.
O signo onde está o planeta Marte também indica o porquê a pessoa vai se posicionar ou brigar. As pessoas com
Marte em Aquário tendem a se posicionar por questões coletivas e sociais. Já as pessoas com Marte em virgem dificilmente brigam por questões coletivas, pelo contrário, se
posicionam apenas por questões bem práticas e objetivas,
as quais irão fazer alguma diferença em sua própria vida. As

pessoas com Marte no signo de Peixes, tendem a ter uma
dificuldade em brigar e se afastam de situações de conflito,
a briga para marte em peixes é vista como um erro.
Enfim, Marte trata entre outros assuntos das brigas e
disputas. Brigar e divergir é natural na vida e sempre teremos situações de adversidade na vida por diferentes motivos. Mas realmente, a energia marciana pode ser melhor
aproveitada em situações construtivas, para crescimento e
concretização e não por buscas irresponsáveis e sem resultados positivos.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 13/07 e 19/07)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana pede flexibilidade e
maior senso de justiça. Tome cuidado
com erros de julgamento e falta de imparcialidade. Você poderá se sentir sobrecarregado e, mesmo com os descansos,
a sensação pode ser de que ainda precisa de mais. Saiba
cuidar bem da sua saúde. Tome cuidado com divergências
entre as pessoas da família.
TOURO - A semana pode te levar a
um nível grande de preocupação com
o trabalho, trazendo muito cansaço.
Vale a pena saber dar pausas e fazer
atividades que tragam prazer e bem-estar. Conte com o seu talento criativo para achar saídas inteligentes. Tome cuidado com desentendimentos com superiores ou com colegas de trabalho.
GÊMEOS - É uma semana que faz
você tomar decisões e te leva a
avançar rumo ao que você decidiu
fazer. Tome cuidado, porém, com o
excesso de energia e de vontade,
que pode acabar fazendo você atropelar as coisas ou as pessoas, não respeitando o
tempo delas e exigindo que tudo seja mais rápido
do que realmente é.
CÂNCER - Tome cuidado, nesta semana, com

a dificuldade de se harmonizar com outras
pessoas, mantendo-se muito na defensiva,
apegado aos seus valores e não conseguindo ver nada além de si mesmo. É importante
manter os limites, mas também não se fechar
em uma teimosia ferrenha. A semana pode trazer bons acordos
e ganhos, mas apenas se conseguir ter mais flexibilidade, senão
pode acabar deixando de ver oportunidades.

LEÃO - É uma boa semana para se colocar em
ação para realizar aquilo que você deseja. É uma
semana de materialização. Não perder tempo
e abandonar dúvidas são ações indicadas. É
um período em que você pode conquistar boas
parcerias ou bons negócios. É importante ter em mente aquilo que
você realmente dá conta de fazer e não tentar abraçar o mundo.
VIRGEM - Boa semana para resolver problemas com bastante estratégia, sem perder a
força. Tome cuidado com a irritabilidade excessiva, que pode ser o grande desafio. É importante saber onde investir sua energia para ter
mais produtividade. Muitas tarefas nesta semana, mas o positivo
é que, com uma boa dose de foco e organização, você consegue
ter força para produzir bastante e avançar.
LIBRA - A semana começa pesada e cheia
de responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, se conseguir se manter equilibrado, você
conseguirá muita ajuda das pessoas à sua
volta para solucionar os problemas. É importante deixar fluir e não querer controlar tudo.
Vale a pena se permitir receber ajuda, sem orgulho. É preciso
manter-se humilde.
ESCORPIÃO - A semana traz problemas inesperados que exigem sabedoria e olhar desapegado. Pode ser preciso contar com a ajuda
de um profissional especializado no assunto.
Saiba pedir ajuda, caso seja necessário. Não
adianta ficar inflexível diante das situações. É
preciso buscar mais flexibilidade nas opiniões, até para evitar
discussões.
SAGITÁRIO - A semana traz uma sensação de urgência, o que pode causar ansiedade. Será preciso ter discernimento e boa
capacidade de adaptação, o que pode ser
desafiador. O melhor será manter-se aberto ao novo! Amores podem chegar de forma fulminante.
Mas saiba que tudo o que é muito intenso pode durar
pouco.

CAPRICÓRNIO -Pode acontecer um grande movimento de
pessoas em sua vida nesta semana. Os relacionamentos estão em foco. Ao mesmo tempo
que isso pode ser incrível, é também cansativo,
pois será preciso exercitar mais a diplomacia e
a sua capacidade de não julgar, o que pode ser
bem desafiador.
AQUÁRIO - Por mais que seja uma semana de Lua Crescente, a energia não estará
tão favorável justamente porque essa Lua
em Libra se desentende com o Sol em
Câncer. A sensação, portanto, será de dar
atenção a coisas que geralmente não estão no seu foco. É
uma semana em que é preciso ficar atento aos detalhes, buscando se organizar mais e aceitando as ajudas que podem
surgir e que, inclusive, serão bem importantes.
PEIXES - A semana promete ser
agitada e demandará de você muita iniciativa e uma boa dose de
desapego das expectativas: fazer
sem esperar nada e sem pressa
trará os melhores resultados.O
trabalho precisa da sua força para ser organizado.
Trabalhar em equipe pode ajudar a liderá-los. Os namoros podem sofrer abalos se as expectativas não
estiverem bem alinhadas.
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Arroio do Sal entrega novos uniformes para
servidores da Secretaria de Obras e Transportes
A Prefeitura de Arroio do Sal,
por meio da Secretaria de Obras
e Transportes, realizou nesta terça-feira, 13 de julho, a entrega
de novos uniformes identificados
e com faixa reflexiva, botinas e
máscaras, itens que fazem parte
dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) a servidores da

pasta.
A Secretaria possui cerca de 54
servidores municipais, atuando
em várias frentes de trabalhos,
como: roçadas, capinas, limpeza
diária das ruas, além dos trabalhos de limpeza de valos, açudes,
entradas de propriedades, preparo de lavouras, condução de veí-

culos e máquinas.
Para o prefeito Affonso Flávio
Angst (Bolão), os uniformes e os
demais itens são fundamentais
para a realização do trabalho dos
servidores. Os uniformes são sinônimo de segurança, conforto e
economia para os servidores em
suas atividades diárias.

UCS inaugura maior planta de produção de grafeno da América Latina
Desde a última sexta-feira
(9) a região Sul passa a contar com UCSGraphene, a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala
industrial da América Latina
sediada em Caxias do Sul (RS).
Vinculada à Universidade de
Caxias do Sul, a fábrica entrou
em operação em março de
2020 em caráter provisório.
A solenidade contou com a
presença do presidente da
República, Jair Bolsonaro.
Ele estava acompanhado pe-

los ministros Marcos Pontes,
da Ciência, Tecnologia e Inovações, e Milton Ribeiro, da
Educação.
A unidade atua na prestação de serviços tecnológicos
inovadores voltados a produção, caracterização e aplicação de grafeno e seus derivados. A planta da UCSGaphene
é resultado de 17 anos de
pesquisas avançadas na área
de nanomaterais. Por sua experiência em atuar em projetos de inovação com a indús-

tria, o grupo de pesquisa da
UCS passou a integrar a Rede
MCTI/EMBRAPII de Inovação
em Grafeno e a ter disponível recursos não reembolsáveis para desenvolver novas
aplicações industriais para o
grafeno em parceria com empresas nacionais.
O grafeno é um nanomaterial com estrutura hexagonal
de átomos de carbono, considerado um dos materiais
mais fortes e leves do mundo, tido como 200 vezes mais

resistente que o aço, que é o
material mais fino que existe, entre outras propriedades. Possui alta resistência
mecânica, maleabilidade a
alta condutividade térmica e
elétrica. A combinação única
de propriedades superlativas do grafeno, o torna uma
plataforma tecnológica que
impacta dezenas de setores
industriais. O Brasil tem a
segunda maior reserva mundial da grafita, matéria-prima
do grafeno, e é atualmente

o terceiro maior fornecedor
mundial do produto. O Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações estima que, nos
próximos cinco anos, o grafeno deve movimentar mais de
US$ 3 bilhões.
E termina nesta sexta-feira
(16) a primeira edição da Feira Brasileira do Grafeno, promovida pela UCS. O evento
contou com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI) e de empresas privadas.

Roupas de inverno são bem-vindas na Campanha do Agasalho de Três Cachoeiras
Com a chegada do frio, aumentou muito a procura por
roupas quentes, cobertores, casacos e roupas infantis na Secretaria de Assistência Social de Três
Cachoeiras. Em virtude disso, a

Secretaria, o Clube de Mães e o
Conselho de Assistência Social,
estão intensificando a Campanha do Agasalho no município e
pedindo doações de roupas de
inverno. “Toda doação é muito

importante, mas neste momento estamos precisando de roupas
quentes, pois a procura é grande”, disse a secretária Luciane.
A Secretaria tem um espaço
reservado, que atende às exi-

Associação Torrense de
Proteção aos Animais
PETS: cuidados com os seus velhotes
Assim como acontece conosco, os nossos animais também envelhecem mas graças aos avanços
na medicina veterinária, conseguimos tê-los ao nosso lado durante muito mais tempo.
Sabemos bem que os nossos cães velhotes são absolutamente valiosos e que merecem ser recompensados com todo o conforto, carinho e felicidade. Por isso, vamos dar-lhes nada menos que o
nosso melhor, começando pelos cuidados essenciais para esta fase tão especial!
Mas a partir de que idade o cão é considerado sénior?
Talvez uma das dúvidas mais comuns, mas para a qual não existe uma resposta totalmente absoluta. A sua inclusão na “terceira idade” não obedece a um único critério, variando de acordo com o
tamanho, o peso e/ou a condição corporal. Para além disso, alguns cães tendem a envelhecer mais
rapidamente que outros, pelo que há que ter em conta também fatores como a sua base genética
e o seu estado de saúde global.
De uma forma geral, um animal sénior é aquele cuja esperança média de vida se aproxima dos
25%. O que na prática significa que os cães de raças grandes ou gigantes tendem a viver menos,
pelo que normalmente são considerados seniores a partir dos 5-6 anos de idade. Para os de raças
médias, assumem-se os 8-9 anos de idade. Já os de raças miniaturas e pequenas têm longevidades
superiores, tomando os 10 anos como idade de transição.
Uma das alterações mais significativas nesta fase e notória para a grande maioria dos tutores é
a diminuição da atividade geral. É comum percebermos que os nossos cães velhotes têm cada vez
menos resistência ao exercício físico, maior dificuldade em levantar-se da cama, alguma relutância
em subir/descer escadas e menor entusiasmo com jogos, brinquedos e/ou comida.
Muitos deles começam também a demonstrar menor paciência perante certas situações, como
estar perto de crianças mais ativas e pessoas barulhentas, além de outros cães mais agitados. Por
vezes, até os notamos mesmo confusos, desorientados ou menos responsivos que outrora. E não
tão raramente, podem surgir os primeiros “acidentes” em casa, associados à incontinência urinária
e/ou fecal.
Alguns apresentam ainda, inclusivamente, mudanças substanciais nos padrões de sono e vocalizações excessivas, que podem facilmente tornar-se menos agradáveis não só para nós, tutores,
devido à sua frequência e hora de ocorrência, como também para familiares e vizinhos.

ê

gências de prevenção ao novo
coronavírus (Covid-19), para receber e distribuir as doações.
Para acessar o local é permitida
uma pessoa por vez, a obrigatoriedade do uso de máscara e é

fornecido álcool gel para a higienização das mãos.
O local está aberto de segunda
à quinta-feira, das 8h às 11h30 e
das 13h30 às 17h, e nas sextas-feiras, das 8h às 11h30.

Muitas destas alterações fazem parte do normal processo de envelhecimento, mas em certos casos podem estar associadas a patologias específicas, sendo por isso absolutamente fundamental mantermos um
acompanhamento constante junto ao nosso veterinário de confiança.
E um dia descobrimos que o nosso cão sénior já não está tão envolvido na vida familiar como antes. Seja
porque o cão que antigamente adorava longas caminhadas já não está capaz de nos acompanhar devido
a problemas articulares ou neurológicos, ou porque outras condições de saúde o impossibilitam de passar
tanto tempo perto de nós, dos seus humanos.
Muitas vezes, acreditamos que a companhia de um novo cachorro será suficiente para fazer a diferença,
mas acaba apenas por nos consumir ainda mais tempo, sem que isso traga qualquer benefício para o nosso
velhote.
Por isso, para que se mantenham elementos ativos da nossa família, pelo máximo de tempo possível, é
fundamental promover o seu enriquecimento ambiental – envolvê-los em atividades regulares que preservem um bom desempenho cognitivo e lhes proporcionem simultaneamente novas experiências sociais.
Qualquer que seja a atividade praticada devem ser consideradas as condições médicas ou comportamentais pré-existentes, tentando sempre reduzir a dor, o desconforto e o risco de um eventual trauma. Devemos
lembrar-nos também que o que funciona para um animal pode não funcionar para outro.
Posto isto, ficam aqui alguns exemplos do que devemos fazer pelos nossos velhotes: - Brincar; - Ensinar
novos truques (afinal, nunca é tarde para lhes ensinarmos coisas novas); - Desenvolver atividades sensoriais
(introduzir estímulos olfativos e táteis, como novos odores ou diferentes comandos de toque); - Promover
a interação com outros cães; - optar por passeios mais curtos e frequentes; - usar rampas ou pequenas
plataformas para que consigam subir/descer mais facilmente, colocar tapetes ou passadeiras em zonas
de piso escorregadio; - fazer refeições mais vezes ao dia (mas em menores quantidades); - visitar mais frequentemente o veterinário (pelo menos a cada seis meses, e sempre que haja qualquer alteração no seu
comportamento ou necessidade de reajustar alguma medicação).
Também já existem, no mercado, diversas rações perfeitamente ajustadas às suas novas necessidades
e que, de uma forma geral, tendem a serem mais adequadas (Contudo, a nutrição dos nossos animais é
sempre uma questão de considerável complexidade).
Os cães mais velhotes continuam a serem os nossos fiéis e dedicados companheiros de uma vida, ainda
cheios de amor e de possibilidades. Eles precisam apenas que nós, como tutores, abracemos também a
responsabilidade de enriquecer esta fase, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para torná-la, efetivamente, a idade de “ouro”.
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandonados, encaminha para
esterilização e adoção e também alimenta animais que foram muitas vezes deixados por veranistas ou
abandonados por moradores, entre eles muitos idosos e doentes, em diversos pontos da cidade. Nosso
telefone de contato é (51) 98111-6834.
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Arroio do Sal entrega alimentos para 120 famílias pelo Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA)
Cesta repletas de alimentos saudáveis, com diversidade de cores,
cheiros e sabores têm auxiliado
muitas famílias em Arroio do Sal.
As cestas de alimentos de hortifruti entregues nesta quarta-feira,
14 de julho, às 120 famílias acompanhadas pela Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio do Programa
de Aquisição de Alimentos (PPA),
contam com itens como, cenoura,
tempero verde, beterraba, brócolis, batata doce, alface, couve,
rabanete, repolho, aipim, tomate,
polpa de morango, laranja, banana, bergamota, maracujá. Além de
todos esses itens, a cesta também

contém peixes, melado e mel.
Os alimentos fornecidos quinzenalmente pelo PAA são oriundos de produtores e pescadores
artesanais do Município e da região, fortalecendo a agricultura
familiar, pescadores artesanais e
a economia regional, além de incentivar o consumo de produtos
saudáveis.
Um dos beneficiados, Getúlio
Sortica Rodrigues, 66 anos, pedreiro e carpinteiro, conta que
veio de Caxias do Sul há cerca de
três anos, quando tinha dificuldade de comprar seus medicamentos para diabetes. Já em Arroio do
Sal encontrou todo o auxílio que

precisava e reconquistou a qualidade de vida. “Aqui em Arroio
do Sal não preciso comprar mais
nada. Recebo meus medicamentos do Município. Fiz também
uma cirurgia de cataratas, quase
não enxergava mais. Além disso,
poder receber essa cesta variada
a cada quinze dias, é o melhor
que já tive na vida”, conta feliz
com a sua bicicleta carregada de
saúde e sorriso nos olhos.
Nesta edição, além da entrega
das cestas, a Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento
Social, realizou o Varal Solidário,
na Praça da Emancipação. Varais
foram estendidos com roupas

para doação, além da exposição
de calçados e cobertores para às
famílias atendidas pelo PAA ou
qualquer outra família que visitasse o local.
O Programa de Aquisição de
Alimentos (PPA) é uma realização

da Prefeitura Municipal de Arroio
do Sal, por meio da Secretaria da
Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, em parceria com
a EMATER/RS – Ascar e diversas
entidades sociais e religiosas de
Arroio do Sal.

Secretaria de Obras segue trabalhando na manutenção do Passo de Torres
Através da Secretaria de Obras
(chefiada pelo secretário Amélio) a
administração municipal do prefeito
Valmir Rodrigues, no Passo de Torres,
segue trabalhando na manutenção da
cidade. "No centro foram restauradas
várias ruas, entre elas no bairro Estaleiro entre outras, limpeza, drenagem
e obstrução de bocas de lobo, nas

praias Xangrilá dos Mares, Mira Torres, Rosa do Mar e outras, foram realizados limpeza de valos, drenagem
e patrolagem das ruas com material.
Registramos a finalização dos trabalhos na ciclovia entre o Alto Feliz e
Barra Velha, drenagem com finalização de bocas de lobo nos calçamentos
do bairro Alto Feliz, foram iniciados

nesta semana a recuperação na beira
mar em Rosa do Mar e Bellatorres",
ressalta a comunicação do Passo de
Torres.
Através da Grameira Colina continuam os trabalhos de roçada, limpeza e
recolhimento de entulhos realizados no
loteamento Novo Passo, centro, bairros
e praias. “Como havia previsto, e com

apoio do prefeito Valmir, as melhorias em todas as frentes de
trabalho estão avançando em
ritmo acelerado, chegando às
praias e outras localidades, se
ainda não estamos na sua rua
ou localidade, aguarde porque
estamos chegando...” disse o
secretário Amelio

Governo de Três Cachoeiras incentiva novos agricultores
A Administração
Municipal de Três Cachoeiras, por meio da
Secretaria de Agricultura, tem incentivado
também novos agricultores. Na última
semana, o secretário
Eliseu Santos (Tigri-

nho) atendeu uma solicitação de preparação do solo, para plantio de maracujá, de um jovem agricultor, o que
estimula a permanência desses jovens
na lavoura.
O secretário também tem trabalhado muito na manutenção e abertura
de estradas nas propriedades, visando
contribuir com os agricultores, já que

muitos deles estão se modernizando
e adquirindo novos equipamentos,
como tratores.
O prefeito municipal, Flávio Raupp Lipert, afirmou que fará o possível
para que os agricultores tenham um
atendimento de qualidade. “Lutarei
para buscar novas máquinas para poder dar condições ao secretário Eliseu

de atender bem nosso colono”, assegurou ele.
Eliseu disse estar muito alegre e satisfeito por poder atender os agricultores e agradeceu o apoio e confiança
do prefeito em seu trabalho. A Secretaria de Agricultura tem um cronograma de trabalho e seguirá nas próximas
semanas em outras localidades.

Prefeito e vereadores de Três Cachoeiras
avaliam primeiros meses de governo
O prefeito de Três Cachoeiras,
Flávio Raupp Lipert, se reuniu
com os vereadores municipais da
base do Governo, antes do recesso da Câmara, para avaliar os primeiros seis meses de Governo.

“Quero agradecer a parceria de
todos e dizer que, para termos
uma Três Cachoeiras cada vez
melhor, precisamos trabalhar
unidos”, destacou Flávio durante
a reunião.

O prefeito tem se reunido todas às segundas-feiras com os
vereadores para receber as reivindicações e apresentar o que
está sendo feito pela Administração Municipal.

Prefeitura de Passo de Torres está com inscrições
abertas para Processo Seletivo
A Prefeitura Municipal de
Passo de Torres, no Extremo
Sul catarinense, está com as
inscrições abertas para processo seletivo destinado a
provimento de vagas em caráter temporário no âmbito
da Administração Pública e do
Fundo Municipal de Saúde.
As inscrições são na modalidade on-line e seguem
abertas até às 23h59min de

03 de agosto. A taxa de inscrição varia conforme o nível
de escolaridade. Para cargos
de ensino superior, a taxa é
de R$ 100,00; ensino médio,
R$ 80,00 e para ensino fundamental, R$ 60,00.
As provas escritas objetivas
e práticas estão previstas para
o dia 15 de agosto, com homologação final do Processo
no dia 24 de agosto. O paga-

mento da taxa de inscrição só
poderá ser realizado mediante a utilização do boleto de
pagamento disponível no site
www.iobv.org.br, até a data
de vencimento constante no
mesmo.
O Edital na íntegra e a relação de cargos pode ser conferida pelo site da Prefeitura do
Passo de Torres: https://www.
passodetorres.sc.gov.br/

Três Cachoeiras assina termo de
parceria para atendimentos de
saúde em Torres
O prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, assinou
nesta semana, o termo de parceria com o prefeito de Torres,
Carlos Souza, para atendimentos na área da saúde.
A Administração Municipal de
Três Cachoeiras repassará todo
mês, R$ 27 mil reais ao município de Torres, para que seja permitido o acesso dos munícipes

de Três Cachoeiras no Pronto
Atendimento (PA) de Torres durante o turno da noite e nos finais de semana e feriados.
O prefeito Flávio agradeceu
pela parceria e afirmou que a
Administração Municipal tem
trabalhado muito para buscar
outras alternativas para melhorar cada vez mais o atendimento
na área da saúde.
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Município de Arroio do Sal passa a executar seu Plano
de Manejo das Dunas Frontais
O manejo de dunas é uma prática
internacional recomendada no controle dos problemas de erosão, de preservação das características naturais
da paisagem, de conservação da biodiversidade, além de proteger a vida e
as propriedades dos perigos naturais,
como, os ciclones extratropicais. Já a
falta de manejo e controle de Dunas
pode ocasionar, por exemplo, problemas cíclicos de manutenção das vias
públicas e residências devido à invasão
de areia ou por destruição de ressacas,
principalmente, nas áreas desprovidas
de dunas próximas a canais pluviais.
Como lembra o secretário de Meio
Ambiente, Agropecuária e Pesca de
Arroio do Sal, Luiz Carlos Schmitt, foi
firmado um Termo de Cooperação celebrado entre a Prefeitura de Arroio
do Sal e a Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS), em meados de
2010, por meio do Instituto de Geociências e do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO), com a
finalidade de buscar soluções adequadas à degradação das dunas frontais
frente os impactos de natureza física e
antrópica.
Nesse sentido, a equipe técnica da
Secretaria de Meio Ambiente de Arroio
do Sal com a apreciação da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), atualizou o
Plano de Manejo do Município em novembro de 2019.
O Município recebeu a Licença Única n°480/2020 referente ao Manejo
de Conflitos de Urbanização, Campos
arenosos e Dunas proposto por meio
do Plano de Manejo de Dunas Frontais,
em toda a orla do território do municí-

pio de Arroio do Sal, em pontos previamente identificados.
De acordo com a bióloga especialista em Ecologia, Michele Machado
Godinho, a elaboração do plano de manejo de dunas do Município possui a
localização dos pontos de intervenção,
propondo estratégias e técnicas de manejo de dunas a serem usadas na solução dos problemas de erosão, conflitos
de uso, manutenção de sangradouros e
na melhoria dos acessos à praia.
“As dunas costeiras são feições naturais encontradas em praias arenosas
e sua formação é devida a interação de
três elementos: vento, areia e vegetação. São consideradas um patrimônio
ambiental de extrema importância
para a biodiversidade costeira e marinha e para a sociedade”, explica a Bióloga.

Remoção de algumas casuarinas
No Plano de Manejo de Arroio
do Sal também prevê a remoção
das casuarinas em alguns trechos
de praias, por se tratar de espécie exótica, não originária do am-

biente local, que prejudica a composição ecossistêmica nativa. É
importante a população compreender esse tipo de manejo pelos
problemas que essa espécie pro-

voca para o meio ambiente.
“A casuarina é considerada
uma planta invasora e uma espécie classificada como tendo
alto potencial de proliferação.

Suas sementes são rapidamente
espalhadas pelo vento e acabam
germinando por todo lado. É uma
árvore que não dá flores e nem
frutos. Cresce muito rápido e

nada mais brota em seu entorno.
No entanto, para espaços sombreados, há várias espécies nativas que as substituem”, conclui a
bióloga Michele.

Gestores de empresas concluem curso
gratuito de Capacitação Gerencial em Arroio do Sal
Imagina um curso reunindo temas,
como: gestão da mudança e liderança,
gestão de processos, clientes, gestão
de pessoas, gestão financeira, gestão
de custos e planejamento estratégico?
Agora imagina isso tudo, gratuitamente, no total de 30h/aula, com ministrante qualificado e, durante a pandemia, à distância, de forma virtual. Essa

é a proposta da Capacitação Gerencial,
a qual já está no quarto ano de realização.
A iniciativa faz parte do Programa
de Desenvolvimento do Município,
Acelera Arroio do Sal, em parceria com
a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Arroio do Sal e a Nito Consultoria
e Assessoria Empresarial - contratada
pelo Município para
conduzir o processo de
capacitação. O público
participante que recebe sua certificação é
formado especialmente
por gestores, pequenos, médios e grandes
empresários,
assim
como autônomos, que
encontram na capacitação oportunidade de
qualificação da gestão
de suas empresas e/ou

negócios. A capacitação vem sendo
um sucesso: prova disso que as duas
turmas que iniciam em agosto já estão
lotadas.
O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), comemora o
sucesso da iniciativa, implantada no
início do seu primeiro mandato e que
segue apostando como um caminho
para o fortalecimento da renda e emprego no Município.
De acordo com o presidente da CDL
Arroio do Sal, Alexandre Boaventura
Trajano, a Capacitação é uma contribuição fundamental para o desenvolvimento econômico do Município.
“Tenho convicção que a Capacitação
contribuiu para se manter empresas e
negócios no período de enfretamento
da pandemia”, destaca Alexandre.
Dentre os 30 formandos da turma
do primeiro semestre de 2021, a advogada na Braga Advocacia e sócia-pro-

prietária da Praiano Imóveis, Maura
Gonçalves Braga, afirma que a Capacitação Gerencial é indicada a todos os
empresários de Arroio do Sal, pequenos, médios e grandes, pois o conteúdo abordado é de suma importância
para a saúde da empresa/comércio.
“Aprendi a liderar, fazer gestão de pessoas, de processos, de clientes e cuidar
do financeiro. O consultor empresarial
Valdonir (Nito) é um excelente profissional, sempre disposto a nos atender
e solucionar nossas mais variadas dúvidas e sempre pronto para nos dar uma
injeção de ânimo quando necessário”,
conta Maura.
Para o consultor Nito, apoiar as micro e pequenas empresas é uma das
principais estratégias de desenvolvimento municipal. “Esta ação faz parte do programa de desenvolvimento
econômico do município e desde seu
início em 2018 já capacitou 196 em-

presas representadas por 257 pessoas
e oportunizou 1.992 horas de consultoria individual”, explica Nito.

gressistas do Município junto aos
deputados estaduais, federais e
senador.
O recurso será repassado do

Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde para o Fundo
Municipal de Saúde para custear
os serviços de saúde no Município.

Lista de espera para próximas
turmas
Para 2021/2, por conta da pandemia haverá restrição do número de
pessoas, podendo ser apenas um representante por empresa para as duas
turmas de 10 vagas, as quais serão presenciais e já estão preenchidas. As aulas terão início nos dias 2 e 3 de agosto,
quinzenalmente.
Além disso, os participantes recebem consultoria individual em horário
pré-agendado para dar conta das especificidades da sua empresa/negócio.
Para aguardar por novas turmas, pode
contatar a CDL no (51) 3687-2626 e
manifestar interesse para a lista de espera.

Arroio do Sal recebe recurso
de R$ 200 mil para custeio da
Saúde no Município
O Município de Arroio do Sal recebe o repasse de R$ 200 mil do
deputado federal Jerônimo Goergen (Progressistas) para incremento do custeio da Saúde da cidade.
O anúncio se deu no último dia
07 de julho, por meio de ofício recebido pelo vice-prefeito de Arroio

do Sal, José Diogo Martins Pereira, Zéca Martins, acompanhado
do presidente dos Progressistas,
Antônio Augusto, vereador Marco Antônio Cunha (Mazinho) e o
assessor do deputado federal, Leopoldo Bueno.
De acordo com o vice-prefeito,

os Progressistas de Arroio do Sal
agradecem ao deputado federal
Jerônimo pela atenção e cuidado
para com o povo de Arroio do Sal.
Além disso, Zéca reconhece que
a escolha do destino do recurso
é fruto do trabalho que vem sido
construído com a equipe do Pro-
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Escola em Três Cachoeiras incentiva compostagem e
produção de alimentos para enfrentar insegurança alimentar
Contribuir para que a comunidade mantenha uma alimentação de qualidade durante a pandemia foi a expectativa que a oficina de
compostagem do Centro Ecológico, na quinta-feira, 8, plantou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom José Baréa
Por Centro Ecológico
_________________
Contribuir para que a comunidade mantenha uma alimentação de qualidade durante a
pandemia foi a expectativa que
a oficina de compostagem do
Centro Ecológico, na quinta-feira, 8, plantou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom
José Baréa. Localizada em Santo
Anjo da Guarda, no município
de Três Cachoeiras, a escola
atende alunos e alunas de 90
famílias. No entanto, numa pesquisa recente, ficou constatado que para colocar comida na
mesa, 60% dessas famílias estão
dependendo de algum tipo de
ação solidária.
“A gente está percebendo
que com o empobrecimento das

famílias essa questão está mais
complicada ainda. Quantas ainda conseguem escolher o que
vão comer? ”, questionou a professora Julci Cardoso. Junto com
toda a equipe da Baréa, Julci
participou da atividade onde o
tecnólogo em Gestão Ambiental Nelson Bellé e o agrônomo
Joaquim Martins esclareceram
dúvidas e incentivaram a produção de alimentos, tanto na
escola quanto nas casas dos participantes.
A oficina faz parte do Projeto
Compostagem nas Escolas. O
mote, segundo o relato da diretora Maura Monteiro, é o “tratamento adequado de resíduos
sólidos orgânicos por meio da
compostagem e a utilização do
composto na produção de alimentos saudáveis”.

Ampliar e avançar
A ideia agora é usar toda a lateral sul do prédio para produzir
alimentos, restaurar a estufa e

plantar frutíferas. “O máximo que
a gente puder produzir em casa,
além de estar consumindo um pro-

duto de qualidade, a gente vai estar
economizando”, avaliou a professora Julci, destacando que a água virá

da chuva coletada na cisterna, e o
adubo, da decomposição dos resíduos. “Tudo isso é um laboratório

também, de aprendizagem, que
a gente vai poder utilizar com as
crianças e com os adolescentes”.

“A morte de peixes na Lagoa do Violão pode indicar
um desequilíbrio do ecossistema local”, afirma Biólogo
FONTE: Rádio Maristela
___________________
Um pôr do sol esplêndido. Um
local no coração da cidade perfeito para uma caminhada ou corrida. Até mesmo para uma pausa
no dia, um “chima”, um momento de descanso. Mas a Lagoa do
Violão não é só um cartão-postal
de Torres, é tamém um ecossistema complexo e que tenta sobreviver a Torres cada vez mais
urbana.
Um cenário assim não combina com inúmeros peixes mortos
boiando em seu espelho d’água.
Assunto que ganhou força nas redes sociais nas últimas semanas.
O Biólogo Roger Maciel - que
foi secretário do Meio Ambiente
de Torres alguns anos atrás (durante a gestão da prefeita Nílvia
Pereira) - publicou em suas redes
sociais a preocupação sobre o
que se passa com a Lagoa do Violão. Será mesmo uma questão
apenas de temperatura da água?
E as Tilápias que por não serem
nativas podem ser ameaça às demais espécies nativas?
Em entrevista para a Rádio
Maristela nesta segunda-feira

(12 de julho), o Biólogo defendeu
que algo mais acontece. Segundo
Roger, “uma soma de muitos fatores são sintomas de um desequilíbrio. As baixas temperaturas
são sim um fator de mortandade
das Tilápias, que são consideradas invasoras desse habitat, não
possuem resistência ao frio.”.
Mas alerta para outros fatores
que indicam um desarranjo em
todo o ecossistema.
“O frio é sim um fator importante, porém existem outros
fatores, pois no último verão
também houve episódio de
mortandade de peixes na Lagoa
do Violão. Devemos considerar
outros pontos, como a alta proliferação de algas, favorecendo
o desenvolvimento de fungos e
outros microrganismos que afetam a saúde e a imunidade das
espécies, as deixando ainda mais
suscetíveis, por exemplo”, explica
Roger.
O Biólogo recorda que o empreendimento Vesta, no Centro
de Torres, direciona via tubulação da Corsan (água límpida de
uma nascente encontrada no início das obras). O volume direcionado à Lagoa do Violão tem a ca-

pacidade de renovar toda a água
da Lagoa quatro vezes no ano, o
que é importantíssimo para as
espécies. “Porém, não tem sido o
suficiente”, afirma o Biólogo.
“Como Biólogo ouso sugerir alguns caminhos, afinal de contas,
minha relação com a Lagoa não
se dá apenas pela minha área
profissional, mas como alguém
que cresceu, pescou, brincou na
Lagoa do Violão. É um local que
faz parte da nossa vida e de nossas memórias afetivas”, recorda
Roger.
Em contato com a Secretaria
do Meio Ambiente, o secretário
Júlio Agápio, afirmou que existe todo um esforço para com a
Lagoa, inclusive em sua equipe
técnica já existem estudos sobre
a presença da Tilápia, o peixe que
tem aparecido morto nas águas
da Lagoa.
Sugestões pela Busca de
equilíbrio
Dentre as sugestões para a
busca do equilíbrio da Lagoa do
Violão, Roger aponta:
– Realizar uma análise na La-

goa para verificar a presença de
esgoto clandestino e controlar
a proliferação de algas e outros
microrganismos;
– Realizar teste nas Tilápias
para verificar se é possível o consumo humano. Em um segundo
momento realizar parcerias com
proprietários de açudes controlados para a total captura dessa
espécie que não é nativa do local,
se multiplica rapidamente e não
possui predador, colocando em

risco as demais espécie nativas;
– Realizar a manutenção nas
caixas separadoras que coletam
a água da chuva e dos esgotos
pluviais filtrando a água para
evitar o assoreamento por areia
e detritos;
– Controlar o assoreamento
da Lagoa, pois isso interfere na
temperatura da água. A Lagoa
do Violão precisa ficar mais profunda.
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Sobrevoo de monitoramento
avista 29 baleias entre o sul de SC e Torres
Ação é desenvolvida pelo Programa de Monitoramento de Cetáceos, do Porto de Imbituba.
O primeiro monitoramento
aéreo da temporada 2021 de baleias-francas em Santa Catarina
foi realizado na última quinta-feira
(dia 8), e registrou a presença de
29 baleias: 21 francas (Eubalaena
australis) e 8 jubartes (Megaptera
novaeangliae). A observação aérea ocorreu ao longo da costa que
compreende a Área de Proteção
Ambiental (APA) da Baleia Franca,
desde o sul de Florianópolis até
Balneário Rincão, estendendo-se
até Torres (RS). A ação é desenvolvida pelo Programa de Monitoramento de Cetáceos da SCPAR Porto de Imbituba e executada pela
Acquaplan.
Dentre as francas avistadas, 9
eram pares de fêmeas com filhote
e 3 adultos. O sobrevoo também

registrou uma toninha (Pontoporia blainvillei). “A quantidade de
indivíduos avistados é muito positiva, visto que ainda estamos no
início da temporada das baleias-francas em Santa Catarina”, explica Gilberto Ougo, coordenador
técnico do Programa de Monitoramento do Porto.
A quantidade de jubartes na região também chamou a atenção
da equipe. “As jubartes são mais
comuns entre os estados do Espírito Santo e da Bahia, onde encontram águas quentes e protegidas
para a criação dos seus filhotes.
No entanto, nas últimas temporadas foram registradas avistagens
dessa espécie em outros estados,
como São Paulo, Paraná e aqui em

Santa Catarina”, explica Gilberto.
As principais áreas de concentração das baleias-francas foram
nas praias da Ribanceira e Itapirubá, ambas em Imbituba, região
onde historicamente tem sido observada a maior presença desses
cetáceos dentro da APA.
A equipe de monitoramento
aéreo, formada por três biólogos
e um oceanógrafo, faz o censo e
o registro da localização das baleias-francas, além de fotografá-las. As fotos serão utilizadas
na identificação dos indivíduos
adultos, somente possível através de calosidades que as francas
possuem sobre a cabeça, únicas
em cada indivíduo, como se fosse
uma impressão digital.

O próximo sobrevoo do Porto
de Imbituba ocorrerá em setembro, período em que deve ser
observado um maior número de

baleias-francas no litoral sul catarinense. O último monitoramento
aéreo de 2021 está previsto para
novembro, no fim da temporada.

Porto de Imbituba.
Durante a temporada, também é realizado o Procedimento Interno de Boas Práticas, que
busca informar e conscientizar os
comandantes e tripulações das
embarcações que utilizam o Porto neste período sobre a possível
presença das baleias-francas na

região. A iniciativa é feita por meio
de vídeo educativo, entrega de folhetos e cartazes nos navios, além
da emissão de avisos para cuidados redobrados durante a navegação, caso constatada a presença
de baleias.

O Programa de Monitoramento do Porto de Imbituba
O monitoramento realizado
anualmente pelo Porto de Imbituba integra o Plano de Controle
Ambiental (PCA) da SCPAR Porto
de Imbituba, Autoridade Portuária. Em sua 13ª edição, o trabalho
abrange duas metodologias: monitoramento aéreo e terrestre. Por
terra, a observação ocorre em pon-

tos fixos nas enseadas das praias
do Porto e da Ribanceira, entre os
meses de julho e novembro.
O monitoramento da frequência
dos cetáceos na região possibilita
que o Porto estabeleça controles
operacionais voltados à conservação da espécie. “O monitoramento
de cetáceos realizado pela SCPAR

Porto de Imbituba desde 2013
mostra aos portos do mundo que é
possível haver o desenvolvimento
das atividades portuárias de forma
harmônica, cuidadosa e respeitosa
com as espécies marinhas locais",
explica Camila Amorim, oceanógrafa e gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da SCPAR

Fonte: Portal Engeplus

Cerca de 80 leões e lobos-marinhos
avistados na Ilha dos Lobos
Durante o mais recente
monitoramento embarcado
na Ilha dos Lobos - distante
cerca de 1,8km da csta de
Torres - a equipe do ICMBio
Revis Ilha dos Lobos avistou
cerca de 80 leões-marinhos
e lobo-marinhos. "Mas entre todos esses grandes e
corpulentos animais, quem
se destacou foi esse peque-

no lobinho (da foto), provavelmente recém-chegado de
sua primeira viagem!", ressalta a equipe do ICMBio.
Nessa época do ano, é comum também aumentar a
incidência de animais marinhos na orla torrense. Lobos
e leões marinhos (ambos
são pinípedes), que se 'hospedam' durante alguns me-

ses na Ilha dos Lobos, vêm
até a orla torrense para descansar. Apesar de suas colônias reprodutivas mais próximas estarem no Uruguai
e Argentina, a região sul do
Brasil é uma importante rota
para alimentação desses indivíduos após o período de
reprodução, que ocorre no
verão.
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