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Em Torres, motociclista morre após
acidente na marginal da BR-101 pag 20

Vereadores pedem reforma e interdição
Torres teve redução nos novos casos e
casos ativos de Covid-19 nesta semana pag 17 do 'Monumento ao Salva Vidas' pag 4
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Arroio do Sal é premiado como um dos municípios que
(proporcionalmente) mais vacinaram contra a Covid-19 no RS
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Ato marca o acendimento da
iluminação de LED na entrada de Torres

•

Foram instaladas 66 luminárias LED em 33 postes duplos da
rótula do bairro Centenário até a sinaleira da Estrada do Mar

MOTORISTA DE APLICATIVO
DE TORRES FOI ASSASSINADO EM
SÃO JOÃO DO SUL
Movimento do comércio de inverno
em Torres está maior do que o de
2019, diz Sindilojas
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OPINIÃO

Por Tommaso Mottironi
Torres tarda em participar de edital estadual
para concessão de auxílio emergencial para
profissionais da Cultura
O setor cultural ainda se encontra parcialmente paralisado, praticamente desde o início da pandemia, e em Torres a
emergência é ainda mais grave pelo fato
das recentes aberturas nos protocolos
sanitários ocorrerem num período tradicionalmente de baixa temporada para a
cidade.
O auxílio emergencial, pela Lei Aldir
Blanc, deu um alento, de forma um pouco tardia, nos finais de 2020, beneficiando dezenas de coletivos, empresas e profissionais da área da cultura que tiveram
suas rendas afetadas pelo perdurar da
pandemia e consequente paralização das
atividades. Mas foram valores reduzidos
considerando o largo período praticamente sem poder trabalhar no próprio
segmento.
A Secretaria de Estado da Cultura do
Rio Grande do Sul (Sedac) recentemente
lançou, no dia 30 de junho, uma Chamada Pública para a abertura de inscrições,
apresentação de propostas e habilitação

de municípios gaúchos interessados em
aderir ao regime de coinvestimento para
a concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.
Com um aporte valor total de dez milhões
de reais, provenientes do Fundo de Apoio
à Cultura (FAC) e a coparticipação financeira exigida aos municípios interessados,
o Estado conta poder atender até 18 mil
pessoas da área cultural com auxílio emergencial de R$ 800,00 (oitocentos reais). A
proporcionalidade entre o investimento
do município (contrapartida) e o aporte do
Edital é estabelecido por uma tabela anexa ao edital e pelo grau de implantação do
SMC - Sistema Municipal de Cultura.
Em Torres, apesar das reservas sobre
seu funcionamento (especialmente sobre a constituição do Concelho Municipal
de Cultura e sobre o Fundo Municipal de
Cultura), o Sistema se encontra ao menos
parcialmente implantado, o que significaria que caso seja aprovada a proposta,
o município de Torres, com um investi-

mento de 34 mil reais (valor
definido proporcionalmente ao
número de habitantes) receberia do fundo ´cerca de 70 mil
(proporção 2/1 da contrapartida) totalizado um montante total que ultrapassa um pouco os
100 mil reais, a distribuir entre
possíveis beneficiários locais.
Esse valor poderia auxiliar
cerca de 130 trabalhadores da
área da cultura com o montante previsto, de R$ 800,00, um
valor reduzido, mas importantíssimo nesse momento, considerando
que a maioria teve suas rendas fortemente prejudicadas e que, mesmo nessa fase
de retomas das atividades, a cidade ainda
não proporciona oportunidades significativas de trabalho e renda.
O cadastramento das propostas de coinvestimento dos municípios por esse edital
FAC nº 04/2021 estará aberto até 15 de
agosto, ou até terminarem os recursos
disponíveis, pelo qual seria urgente da
parte do Município de Torres, mediante
a Secretaria de Cultura e Esporte, tomar
a decisão e efetuar esta solicitação junto
da Secretaria de Estado da Cultura do Rio
Grande do Sul.
A disponibilidade do valor da contrapartida, que poderia ser uma das razões para
o Município não querer aderir ao programa, não deveria ser um problema, por ser
um valor diminuto face ao orçamento da
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pasta da Cultura e Esporte (que totaliza
em 2021 mais de 2 milhões de reais).
Ademais, a pandemia também cancelou
muitas das atividades culturais previstas,
deixando de beneficiar artistas e operadores da cultura locais, e que, atualmente,
na exata metade do ano fiscal, a execução
de despesas da pasta é somente de 13% o
valor total previsto, na sua maioria destinado a despesas com pessoal e relativos
encargos sociais.
A volta da Secretaria de Cultura e Esporte no início do ano como secretaria
autónoma, com Secretário e respectivos
diretores, a nosso ver não pode significar
somente o regresso de uma estrutura orgânica, mas deve se confrontar com a realidade da pasta e ter que operar políticas
culturais, inclusive as assistenciais, que
mesmo nesse momento de retoma são
necessários à sobrevivência de trabalhadores do setor.
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Aguardados quebra-molas são instalados nas
marginais da BR-101 da Vila São João
Conquista foi comemorada pelo vereador Igor Beretta, que encabeçou iniciativa da solicitação dos quebra-molas junto a CCR Via Sul ainda em
abril (contando com apoio dos demais vereadores torrenses e do prefeito Carlos Souza)
Em abril deste ano, o vereador Igor
Beretta esteve na Prefeitura de Torres
buscando o apoio do prefeito Carlos
Souza no propósito de oferecer maior
segurança no trânsito da Vila São João;
na ocasião o vereador anunciava o

encaminhamento à CCR Via Sul - concessionária responsável pelo trecho
da BR101 - de documento solicitando
a reorganização do trânsito nas marginas, compreendendo sinalização vertical, horizontal, colocação de tachões

e principalmente quebra-molas - uma
constante reivindicação dos moradores
da região, para dar maior segurança ao
trânsito. O documento era fortalecido
com o apoio do prefeito de Torres, Carlos Souza, e também a assinatura dos
13 vereadores da Câmara Municipal
E nesta terça-feira (20), foi apresentada a tão aguardada melhoria na Vila
São João: os quebra-molas na marginal da BR-101 - pontualmente na Rua
Domingos Manoel de Matos (na altura do número 1355), e outro na Rua
Valêncio Manoel Floriano (próximo ao
número 1060). "Queremos agradecer
ao Deputado Gabriel Souza, na pessoa
do assessor Leonardo Vargas Carvalho,
direção da CCRVia Sul, prefeito Carlos e
demais vereadores que apoiaram a iniciativa importante para a segurança da
comunidade na Vila São João" celebrou
o vereador Igor Beretta.
A Vila São João tem cerca de seis mil
habitantes e a rodovia tem grande fluxo

Vereador Igor Beretta comemorou a conquista dos quebra-molas
de trânsito e de pedestres, devido ali se
encontrar forte comércio local, escolas,

igrejas, além de fazer ligação com outros municípios do RS e de SC.

Vereadores torrenses pedem reforma e interdição
do histórico 'Monumento ao Salva Vidas'
Abandono do local junto a Praia Grande é assunto recorrente em A FOLHA - já tendo sido abordado em matérias e crônicas
Está tramitando nos ritos da Câmara
Municipal de Torres, mesmo em época de
recesso parlamentar, o Pedido de Providências 476/2021, de autoria do vereador
João Negrini (Rep), que solicita ao Poder
Executivo (Prefeitura) que seja providenciado o isolamento da parte em baixo do
'Monumento ao Salva Vidas', assim como
sugere sua posterior reforma. O mesmo
pedido já havia sido feito pela vereadora
Carla Daitx (PP), no início do ano. O monumento se encontra junto ao Calçadão
da Praia Grande, entre os quiosques.
Na justificativa do Pedido formal, o

vereador Negrini cita o risco causado pelos pedaços grandes da parte estrutural e
reboco que estariam caindo da construção histórica, além de não constar no local nenhuma sinalização deste perigo. O
mesmo vereador diz que uma pessoa foi
atingida dia 13 de julho, na parte da tarde,
por um destes pedaços de material (mas
que não quis registrar ocorrência).
A Justificativa encerra lembrando que
o Monumento ao Salva Vidas se trata
de um ponto histórico e que, portanto,
merece toda atenção do poder público,
podendo ser usado como ponto turismo

Câmara Municipal de Vereadores
Município de Arroio do Sal
Estado do Rio Grande do Sul

(bastando restaurar e “marketizar” o local).
Assunto é recorrente em A FOLHA
O abandono do local junto a Praia
Grande é assunto recorrente em A FOLHA
- já tendo sido abordado em matérias e
crônicas. Há muitos anos os problemas
estruturais do Histórico Mirante de Salva
Vidas são evidentes. Em abril de 2018,
fizemos matéria relatando a deplorável
situação do monumento - um marco edificado histórico que remetia ao veranismo de Torres
nos anos 50
e pedia ajuda.
No mês
de dezembro
de 2019, o
cronista Roni

Sessão Extraordinária 15.07.2021
Ordem do Dia
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 60/2021, do Poder Executivo que Institui o calendário de
eventos para o segundo semestre do exercício de 2021.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 61/2021, do Poder Executivo que Abre crédito adicional
especial na vigente lei orçamentária. APROVADO.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 63/2021, do Poder Executivo que Abre crédito adicional
especial na especial na vigente lei orçamentária. APROVADO.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 64/2021, do Poder Executivo que Institui o Programa de
Recuperação Fiscal – Refis Municipal com a concessão de benefícios para pagamento de débitos tributários e
não tributários inscritos em dívida ativa, e dá outras providências. APROVADO.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 65/2021, do Poder Executivo que Concede remissão de
créditos tributários do importo sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, nos casos que especifica.
APROVADO.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 66/2021, do Poder Executivo que Autoriza a Prefeitura de
Arroio do Sal a firmar convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no Programa Avança, Eixo
Pavimenta. APROVADO.

Giovani da Silva dos Reis
Presidente da Câmara dos Vereadores de Arroio do Sal

Monumento fica junto à beira-mar da Praia Grande
Dalpiaz novamente se referiu ao assunto
do abandono do monumento. Se referindo ao Torreão localizado no Calçadão, o
articulista em sua coluna sugeria, inclusive, que o espaço passasse a ser ponto de

exposição de imagens antigas de Torres,
quando da utilização do mesmo equipamento de forma prática (onde salva-vidas
poderiam ficar de plantão para atender os
banhistas), dentre outras ideias.

A FOLHA

Sexta-Feira, 23 de JuLho de 2021 5

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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Movimento do comércio de inverno em Torres
está maior do que o de 2019, diz Sindilojas
Cresce o otimismo dos empresários do comércio gaúcho em geral. E Sindilojas de Torres projeta bom movimento para o
verão que se aproxima, por conta das compras represadas pela pandemia
Por Redação A FOLHA
___________________
O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC-RS), do
mês de julho, teve elevação do patamar de confiança no RS. Divulgado
pela Fecomércio-RS na quarta-feira
(dia 21), o índice teve alta de 12,0%
sobre o mês anterior e de 8,9% em
relação ao patamar pré-pandemia
(considerado a edição de março de
2020).
De acordo com o Índice de Expectativas do Empresário do Comércio
(IEEC), que teve aumento de 5,2%
na passagem do mês e se encontra

7,3% abaixo do nível de março do
ano passado (edição da pesquisa
que é considerada como pré-crise),
o avanço da vacinação projeta as
perspectivas das vendas no final do
ano em um cenário mais positivo e
também impulsionam esta componente.
O índice de Investimento do Empresário do Comércio também cresceu. Dessa forma, além de retornar
ao patamar considerado de otimismo, o índice supera o nível pré-crise
pela primeira vez desde o início da
pandemia. A ordem desse aumento
é de 0,3% e o destaque vai para o
forte movimento do componente

que capta o espaço para novas contratações, estampado que 75,3%
dos empresários relatam intenção
de aumentar as contratações.
“Ainda que os desafios sejam
grandes, a segunda alta consecutiva
na confiança traz otimismo e reforça
nossa esperança para a continuidade da retomada nesse segundo semestre. Acreditamos que este será
o momento em que a pandemia
será controlada com o avanço da
cobertura vacinal, o que deve permitir abertura maior da economia
e pessoas circulando com menos
receio”, comentou o presidente da
Fecomércio-Rs, Luiz Carlos Bohn.

Em Torres crescimento no inverno já é 15% acima de 2019, antes da crise.
A FOLHA também conversou
com o presidente do Sindicato
de Lojistas de Torres(Sindilojas), Nasser Samhan, sobre esta
questão projetada para a cidade de Torres e região, onde o
Sindilojas local atua. Para o em-

presário, dá para apostar que o
movimento do INVERNO deste
ano de 2021 já está em torno
de 15% acima do mesmo inverno do ano de 2019 - ano anterior ao da crise sanitária pela
pandemia de Covid-19 (que já

atinge mais de um ano e quatro
meses , iniciada em março de
2020).
Nasser também projeta muita melhoria para o verão, estação que historicamente possui
mais movimento no Litoral Nor-

te - por conta da alta temporada. Para o presidente do sindicato, a vacinação e a segurança
ocasionada pela imunização devem gerar compras represadas
dos consumidores nos anos de
2020 e nesta metade de 2021,

tanto no varejo local quanto no
turismo, o que acabará aumentando o movimento e a circulação de dinheiro em Torres e no
Litoral Norte. Portanto o otimismo é bem grande também
na região.

Sessão extraordinária da Câmara de Torres
aprova convênio com Estado do RS
Proposta da prefeitura - que ainda será analisada pelo governo gaúcho - é para asfaltamento de estrada entre a Vila São João
e Barro Cortado, através de "Programa Pavimenta RS"
Por Redação A FOLHA
___________________
Na tarde de quinta-feira, dia 22
de julho, a Câmara de Vereadores
de Torres realizou uma sessão extraordinária para apreciação e votação
do projeto de lei 38/2021, que dispõe sobre convênio com o Estado
do Rio Grande do Sul. O convênio
trata sobre a captação de recursos e formato para o asfaltamento

da continuação da Avenida José
Amâncio da Rosa, em Vila São João,
no sentido oeste, seguindo pela
Estrada Geral até a Igreja do Barro
Cortado, que será realizado caso a
prefeitura seja escolhida para participar do “Programa Pavimenta RS”.
O convênio é feito por intermédio
da Secretaria de Articulação e Apoio
aos Municípios do Estado do RS, no
âmbito do governo do RS.
Todos os vereadores votaram a

favor do convênio. Ocuparam a tribuna da sessão extraordinária os vereadores Rogerinho (PP), Igor Beretta (MDB), Dilson Boaventura (MDB),
Silvano Borja (PDT) e João Negrini
(Rep). Todos lembraram a importância da pavimentação da estrada
que ainda é de saibro e provoca poeira no tempo de seca e barro nos
tempos de chuvas, prejudicando os
moradores e agricultores que vivem
no entorno da via.

do governo gaúcho, já que possui a
população prevista no escopo escolhido pelo governo estadual (entre
20 mil e 40 mil pessoas). A partir
daí, a cidade estará participando de
um leilão das melhores parcerias
que serão definidas pelo Estado do

RS, o que pode ou não progredir
para uma parceria efetiva e, consequentemente, haver então o início
das obras do sonhado asfaltamento
de mais um trecho da estrada que
liga a Vila São João ao município de
Mampituba - desta vez trecho entre

a Vila e o Barro Cortado. A projeção
da prefeitura de Torres é que seja
de aproximadamente R$ 700 mil
a contrapartida municipal, que seriam somados a mais R$ 2 milhões
dos recursos captados pelo governo
do RS para o trecho específico.

Programa prevê investimentos maiores
O investimento previsto no programa pelo governo Leite é de R$
170 milhões. De acordo com o governo, haverá o investimento de R$
60 milhões do Tesouro estadual,
além da abertura de duas linhas
de crédito: R$ 60 milhões do Ban-

co Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) e R$ 50 milhões
da Badesul.
O prefeito de Torres, Carlos Souza, deve fazer uma espécie de proposta de contrapartida de participação no programa de pavimentação

Prefeitura de Torres anunciou liberação de exames laboratoriais reprimidos
A Secretaria de Saúde anunciou na sexta-feira passada (16
de julho), que foi liberada a realização de exames laboratoriais
com demanda reprimida dos
meses de maio e junho. O objetivo é manter a realização dos exames no máximo dentro do mês

que foi solicitado. Conforme o
secretário Cláudio Paranhos, a
média de espera destes exames
era de três meses. Agora, com
uma maior dinâmica, a Secretaria espera agilizar esta demanda.
Paranhos destaca a importância da agilidade para a po-

pulação. “É importante para o
diagnóstico ser o mais rápido
possível e indicar o melhor tratamento o quanto antes a doença avance, auxiliando nos cuidados com a saúde”. Reforça que a
administração vem tomando as
medidas necessárias no sentido

de garantir a continuidade deste
importante serviço.
Conforme a secretaria de Saúde, das ESFs são mais de 3000
exames de demanda reprimida
e da UBS central são mais de
5500 exames. Cerca de 300 exames de cada uma das sete ESFs

são solicitados mensalmente e
mais de 2000 exames são encaminhados para agendamento da
UBS Central, que compreende
também a demanda das áreas
cobertas por agentes de saúde
na região central e nas Praias do
Sul.
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Conselho Municipal de Assistência Social
elege novos representantes em Torres
A nova mesa diretiva é composta pela Presidente do Conselho: Nitiana Tolfo Falcão; Vice Presidente Edvilson Silva da Rocha e Secretária Marivânia Rodrigues de
Oliveira (na foto, acompanhados do secretário de Assistência Social)
Na última semana foi realizada
reunião com os novos membros
do Conselho Municipal de Assistência Social-COMUNAS, conforme estabelecido na Lei Municipal
nº 4860/2016, o COMUNAS é vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos, órgão
de composição paritária, deliberativo, fiscalizador de caráter permanente da Política Municipal de
Assistência Social.

Durante a reunião os conselheiros realizaram a escolha
da mesa diretiva, composta de:
Presidente do Conselho: Nitiana
Tolfo Falcão; Vice Presidente: Edvilson Silva da Rocha; Secretária:
Marivânia Rodrigues de Oliveira.
O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fábio
da Rosa, participou desta primeira reunião desejando a todos
um bom trabalho e se colocou a
disposição deste colegiado para

todos os esclarecimentos que se
fizerem necessários..
Os princípios norteadores deste Conselho, é poder acompanhar, definir, zelar, estabelecer,
implantar, atuar, avaliar e fiscalizar os serviços da assistência social, prestados à população pelos
órgãos, entidades públicas e privadas no Município, envolvendo
toda a comunidade, garantindo
dessa forma a eficácia da Política
Municipal de Assistência Social.

Nova constituição do Conselho
Nova constituição do Conselho
Presidente do Conselho: Nitiana Tolfo Falcão;
Vice Presidente: Edvilson Silva da Rocha;
Secretária: Marivânia Rodrigues de Oliveira
I – REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
- Representante da Politica de Assistência Social: Titular:
Marivânia Rodrigues de Oliveira; Suplente: Juciani Martins
Pereira
- Representante da Politica de Educação: Titular: Nitiana

Tolfo Falcão; Suplente: Fernanda Clezar de Mattos Libio
- Representante da Politica de Saúde:Titular: Marcelo
Boff Dimer; Suplente: Andrea Magnus da Silva
- Representante da Politica de Cultura e Esporte: Titular:
Aleide Maria Scarpari Pereira; Suplente: José Mauri Rodrigues
-Representante da Politica Orçamentária: Titular: Helvia
Mano; Suplente: John Lennon Ramos Rodrigues
II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
- Representante de usuários e organizações de usuários:

Titular: Nilton Policena; Suplente: Alessandra Gonçalves dos
Santos
-Representantes das Entidades e Organizações de assistência social de Atendimento: Titular: Edvilson Silva da Rocha; Suplente: Ciberen Quadros Ouriques
- De assessoramento: Titular: Elisa Saraiva; Suplente: Jânio Rodrigues Pinto
- De Defesa e Garantia de Direitos - Titular: Cátia Mota da
Rocha; Suplente: Antonio Cosme da Silva
- Representantes dos Trabalhadores da área - Titular: Maria Zea Silveira Pires; Suplente: Maria Leni Schardosim

Por meio do Projeto “Somos Aldeia”, EMEI Salina doa
alimentos e agasalhos para a Aldeia Nhu-Porã
TORRES - Cerca de 100 quilos de alimentos e grande quantidade de roupas,
calçados e cobertores foram entregues
pela Emei Salina aos indígenas da Aldeia Nhu-Porá no dia 1º julho, através
de sua liderança, o cacique. A iniciativa
integra o Projeto “Somos Aldeia” que
surgiu como estratégia pedagógica para
a comunidade ultrapassas os muros da
Escola. Com o intuito de envolver a comunidade numa proposta de cidadania

e de encontro de culturas, a diretoria da
Emei buscou a parceria com o povo da
Nhu-Porã.
A iniciada foi criada em 2019 para
fomentar ações concretas envolvendo
a Educação Infantil. A etapa inicial foi
distribuir caixas coletoras em pontos
estratégicos da cidade para recolher alimentos e cobertores, divulgar o projeto
nas redes sociais e compartilhar a arrecadação com a aldeia indígena guarani..

A direção da Escola reforça que acolher os anseios da Aldeia e socializar
experiências culturais e de cidadania
foram os objetivos principais deste projeto da Emei Salina e sua comunidade.
Durante os meses de maio e junho, pais
e professores junto com a população
entorno estiveram envolvidos neste
tear de solidariedade. A faixa etária
atendida pela Emei Salina são de crianças de 0 a 4 anos.

Defesa Civil do Estado entrega 10 cestas básica através da
campanha “Ventos de Solidariedade”
Cestas básicas que serão destinadas aos artistas locais em vulnerabilidade devido a pandemia.
O prefeito de Torres, Carlos
Souza recepcionou na tarde desta segunda-feira (13 de julho), as
cestas básicas que foram entregues pela Defesa Civil do Estado
através da campanha de arrecadação “Ventos de Solidariedade”.
Na oportunidade o secretário
de Cultura e do Esporte, Mauri
Rodrigues, recebeu o Soldado
Moura e informou que a Secretaria Estadual de Cultura-SEDAC
através da ação “Ventos da Solidariedade” entregou 10 cestas
básicas que serão destinadas aos
artistas locais em vulnerabilidade
devido a pandemia.
Os artistas locais contemplados fizeram sua inscrição pela se-

cretaria de Cultura e do Esporte
que coordenou a ação. A secretaria informa que já fez contato
com os artistas locais contem-

plados e esses podem retirar sua
cesta básica a partir de hoje na
sede da Prefeitura Municipal no
3º andar.
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Comando da BM do litoral participa de reunião
com executivo e empresários de Torres
Na manhã desta quarta-feira
(21/7), na sede da companhia de
Torres, foi realizada uma reunião
com representantes do executivo
municipal e empresários da cidade.
Na ocasião, foram tratados assuntos
referentes a reforma estrutural do
prédio da BM de Torres além da revitalização do local.
Estavam presentes na reunião o
comandante do CRPO Litoral, coronel Leandro Oliveira da Luz; o comandante do 2° BPAT, tenente-coronel Aurélio da Rosa; o comandante
da companhia de Torres, capitão
João César Verde Selva; o presidente
da Câmara de Vereadores de Torres,

Gibraltar Pedro Cipriano Vidal; o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Rafael da Silveira Elias; presidente da OAB/Torres, Carlos Maruel;
o presidente do Sindilojas, Nasser
Samhan; o presidente do CDL, Paulo
Cesar; o presidente do fórum empresarial, Eric Eraclides Maggi; presidente da Associação Hotéis, bares
e restaurantes, Valdinei Silveira; Gestor da Multipecas, Willians Pinho e o
empresário Reni Pinheiro.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DO 2º BPAT
TEXTO: Soldado Eline
FOTOS: Divulgação BM

ESF do bairro São Francisco tem
nova dentista
TORRES - A Unidade de Saúde
do São Francisco tem nova dentista. A profissional que ingressa
na rede pública municipal é Marileide Gonçalves e ficará à disposição da comunidade usuária
do bairro São Francisco.
O Prefeito Carlos Souza falou
sobre a importância de contar
com uma equipe completa e

qualificada nos ESFs de Torres.
Quem ganha é a população, ressaltou.
Marileide foi apresentada ao
secretário Cláudio Paranhos na
última sexta-feira, 16 de julho
que ficou satisfeito com a notícia. Nos últimos 15 dias, a Unidade de Saúde do São Francisco
recebeu novo médico clínico ge-

ral 40 horas e agora ganha também nova dentista.
Os pacientes devem dirigir-se à recepção da Unidade para
saberem do procedimento para
marcarem consulta. Atualmente, o ESF São Francisco também
acolhe os usuários do ESF Curtume, em virtude desta Unidade
encontrar-se em reforma.

10 sexta-Feira, 23 de JuLho de 2021

A FOLHA

OPINIÃO

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.

POLARIZAÇÃO E PODER
Estamos passando por um período
onde está sendo estampada a polarização de opiniões sobre ideologias
de vida, principalmente no Brasil,
mas também em todo o mundo. A
eleição de alguns políticos conservadores no mundo - como Donald
Trump nos EUA, e Jair Bolsonaro no
Brasil - são exemplos. Estão sendo

confrontadas as diferenças principalmente de valores nos COSTUMES,
embora as diferenças na Economia
e valores da administração pública
também entrem, obviamente.
Os Conservadores são tradicionais
nos conceitos ocidentais de moralidade, sexualidade, família, dentre
outros - o que confronta com os va-

lores progressistas (nos costumes),
que questionam o conceito de família, questionam o absolutismo na sexualidade e questionam os dogmas
da Igreja Cristã. E como costumes se
tratam de SENTIMENTOS, sentimentos que são os geradores do AMOR
e do ÓDIO, a coisa fica mais pesada.
Na economia, os progressistas

defendem a melhor distribuição de
renda através da intervenção na vida
de quem ganha mais - retirando
impostos e vantagens dos empreendedores capitalistas para distribuir
para quem não ganha o suficiente
para ter uma vida “digna”. Mas qual
o conceito de digna?
Já os conservadores são liberais

defendem a liberdade maior possível para os empreendedores, acreditando que os empregos e a renda
distribuída por uma economia forte
e competitiva gerada pelos empreendimentos livres são melhor forma
de distribuição de renda para uma
vida “digna”. Mas, novamente qual o
conceito de digna?

local DEVE o trabalho para a sociedade em troca do “bem estar” propiciado pelo Estado de forma igualitária,
uma coerção eterna de ambos os lados. O regime já foi forte na União
Soviética que liderou parcerias com
vários outros países da Europa antes
de sucumbir aos poucos, encerrando o ciclo com a queda do mudo de

Berlin, em 1989. A China e a Coreia
do Norte são exceções. No caso da
Coreia, o comunismo completo e ditatorial é puro. Já na China, o sistema
ainda dá o poder para o Estado, que
abriu a liberdade de empreender por
lá, inclusive de estrangeiros, desde
que o Estado da China faça parte do
sistema de ganhos e de poder.

Já a demonstração mais Liberal
dos sistemas, o Liberalismo, que cresceu batizado de “Conservador” está
implantado na Oceania. Na Nova Zelândia e na Austrália o Liberalismo é
digno de espelhamento de exemplo.
Nos EUA e na Inglaterra (berços do
Liberalismo) o sistema já sofre pressão da democracia para se inclinar

um pouco mais para o Progressismo,
levando junto às intervenções do Estado principalmente na Economia,
embora os costumes também sejam
fortemente pressionados por campanhas a favor da liberdade de modo de
vida dos cidadãos, não muito defendida pelos Conservadores Liberais na
Economia.

fendida pela Esquerda. São verdadeiros
progressistas gerais, que acreditam que
a liberdade humana e o deixar livre seus
pares leva a vida para a AUTONOMIA
PESSOAL, o que dá para os que “chegam
lá” inclusive uma visão de alta dignidade
em vidas pobres de dinheiro, como vê
dignidade em vidas ricas, o que sugere
igualdade inclusive de valores, deixando
afinal a decisão dos seres de optarem
por ter uma vida de muito dinheiro e
muito trabalho, ou de terem uma vida de

pouco dinheiro, mas pouca responsabilidade e stress. Ônus e Bônus... , mas com
liberdade de escolha.
No meio também tem os que são uma
espécie de “interventores por DNA”.
Acreditam que sistemas ideológicos só
funcionam com intervenção individual na
vida das pessoas, portanto acreditam na
economia planificada e inclusive acham
que as pessoas devem sofrer pressão
para OBEDECER a comportamentos exigidos pelo sistema nos Costumes, caso

seja necessário. E acreditam nisto de forma quase que científica. Acham, na prática, que os SERES HUMANOS NÃO TÊM
CAPACIDADE de ter liberdade em nada.
Tudo DEVE SER PLANIFICADO na vida.
Estes atualmente estão misturados
nos dois sistemas radicais: Conservadores e Progressistas. Se estiverem no
poder, são ditadores de direita (como
em muitos países da África e da Ásia) ou
ditadores de Esquerda, como nos países
Comunistas ou Socialistas radicais.

decisões. Isto só se consegue com liberdade. Portanto, governos e sistemas
ideológicos que interfiram em nossas
vidas são obstáculos. E as interferências
podem ser uma porta para tentações
de buscar a liberdade através do recebimento constante de favores materiais
e psicológicos, o que não existe, pois

a liberdade não permite dependência,
de nada e de ninguém. Portanto esta
tentação coloca o caminho saudável da
liberdade no lixo. Liberdade é um valor
SAGRADO no sentido amplo da palavra,
algo que acontece pela ausência de interferência e da ausência de autoria.
Ausência de interferência, o êxtase.

res para os indivíduos e empresas)
deverão ser retiradas justamente
pelo atingimento da SAÚDE naquele problema que foi protegido pela
lei. Um passo rumo à liberdade coletiva total, a utopia saudável. Sistemas que optaram por caminhar
para o OUTRO LADO - o da INTERFERÊNCIA - sucumbiram e ainda

sucumbem.
Por tudo isto eu acredito que
propostas de ideologias políticas
saudáveis para votarmos deveriam
exibir a liberdade como fim, além
de existir também como meio de
trabalho. Quando a intervenção é o
fim, acho que o caminho é para um
abismo.

POLARIZAÇÃO E PODER II
O radicalismo do projeto progressista está no COMUNISMO, atualmente só em andamento em Cuba em seu
conceito completo, onde os meios de
produção passam a ser geridos pelo
estado (após estatização) e a liberdade civil sofre, quando cidadãos são
proibidos inclusive de sair de seu país,
pois o regime sugere que a existência

POLARIZAÇÃO E PODER III
No Brasil esta luta está plena atualmente. Defensores radicais do presidente Bolsonaro, conceituados como DE
DIREITA, lutam para manter conceitos
conservadores defendidos principalmente por famílias cristãs, evangélicas
e Católicas. Mas os que defendem menos interferência na economia e na vida
do empreendedorismo e são ateus ou
agnósticos, como alguns empresários

e empreendedores, também acabam
defendendo o atual presidente quando
confrontados com os defensores do socialismo de estado liderados pelo grupo
chamado DE ESQUERDA. Preferem este
risco.
No meio disto estão pessoas que ficam num dilema. São liberais em geral,
na economia e nos costumes, portanto
não defendem os conceitos Conservadores nos Costumes da Direita, nem defendem a interferência na Economia de-

LIBERDADE É VALOR SAGRADO
NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

Em minha opinião o sistema que seria o mais promitente é o da LIBERDADE
DOS DOIS LADOS. A Liberdade é, talvez,
o objetivo de vida dos seres humanos.
Pode ser que o propósito da vida seja
a busca da liberdade dos seres em sua
vida. A busca de Liberdade através da
conquista de autonomia individual, psi-

cológica ou material. Conseguir fazer o
que quer na hora que quer é o êxtase,
êxtase que dificilmente alguém consiga
antes de alta idade (mais de 80 anos).
Esta liberdade é conseguida pela
vivência do dia a dia e pela conquista
de segurança em si e da segurança de
saber que outros confiam em nossas

LIBERDADE É VALOR SAGRADO II
Em minha Opinião, os sistemas
de governo e ideológicos que ca-

minharão para o sucesso das populações deveria SEMPRE estar
caminhando para a DIMINUIÇÃO da
INTERFERENCIA do Estado e das leis
na vida das pessoas. Leis deveriam
ser feitas somente para proteção de
algo que ainda está sem controle,
mas projetando que, lá na frente,
estas mesmas leis (que dão deve-
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Prefeitura alerta o trade turístico para o cumprimento das regras do
‘Viagens Seguras: Protocolos Globais e Selo para o Novo Normal”
Seguir orientações básicas sobre os regramentos sanitários é o caminho para Torres receber o certificado como destino turístico
seguro no que se refere à prevenção da Covid-19.
TORRES - O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a maior
flexibilidade para a realização
de eventos sociais refletem aos
poucos a retomada do turismo
na cidade. Devido este novo quadro, positivo para moradores e
visitantes, a Prefeitura de Torres
alerta que, além das orientações
básicas como evitar aglomeração, usar máscara, higienizar as
mãos e manter o distanciamento
social, todos os regramentos sanitários podem ser encontrados
na página de Informações sobre o
Coronavírus e na página de informações da Safe Travels. Este é o
caminho para a cidade receber o
certificado como destino turístico
seguro no que se refere à prevenção da Covid-19. O turista é o fiscal, alertam os turismólogos.

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo- WTTC introduziu
um selo global de segurança e
higiene para inspirar a confiança
dos viajantes e acelerar a recuperação do setor em consequência
da Covid-19. O selo turístico internacional “Safe Travels” reconhecerá governos e empresas
que adotam os protocolos do
WTTC conhecidos como “Viagens Seguras” apoiados pela Organização Mundial de Turismo
das Nações Unidas – OMT. No
link são divulgados cerca de 20
protocolos do ‘Viagens Seguras’:
Protocolos Globais e Selo para o
Novo Normal” para todos os tipos
de ramos, como aeroportos, shoppings, lojas, hotéis, restaurantes, aluguel de carros etc. É um
protocolo de boas práticas para

prevenção do Coronavírus.
Mesmo após receber as duas
doses da vacina, é necessário o
cumprimento dos protocolos de
segurança sanitária para fortalecer o turismo em nossa cidade.
Temos que oferecer um destino
seguro e confiante com todo o
seu trade turístico adotando e
cumprindo os regramentos sanitários. A pandemia afetou o setor
em todo o mundo, mas a partir
de um planejamento, estamos
conseguindo esta recuperação,
garantem os técnicos da Secretaria Municipal de Turismo. O “Safe
Travels” foi criado para os viajantes reconhecerem destinos e
empresas em todo o mundo que
adotaram os protocolos padronizados globais de saúde e higiene.
Na recuperação das atividades

turísticas em nosso município,
a Prefeitura orienta que todos
sigam as determinações fixadas
para a obtenção do Selo Internacional. De uma maneira geral, os
empresários locais de diferentes
segmentos já se mostraram alinhados no combate à disseminação da Covid-19, divulgando os
regramentos sanitários em placas

bem visíveis para moradores e
turistas na entrada dos recintos
e mantendo um funcionário na
recepção com álcool gel e medindo a temperatura dos clientes. O
selo ‘Safe Travels’ vai reforçar a
confiança entre o turista e o destino, pois garante que a cidade
cumpre os protocolos de saúde e
higiene com relação à pandemia.

Live da Casa da Terra e do Artesanato em comemoração ao Dia dos Pais
Em comemoração ao
“Dia dos Pais”, será realizado dia 5 de agosto, a
partir das 20h, a live especial da Casa da Terra e
Artesanato em homenagem aos pais. Além de
marcar a data, a live tem
como objetivo incentivar
a compra no comércio
local, em especial as diversas artes manuais de
diferentes
segmentos
presentes na Casa da
Terra e do Artesanato. O

evento é promovido pela Prefeitura de
Torres, por meio da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio. Durante a
apresentação, a audiência será incentivada a conhecer o espaço, promovendo o artesanato e as possibilidades
de aquisição online, como alternativa
para o período atual. Você participa da
ação pelo Instagram @casadaterratorres e Facebook da prefeitura de Torres.
A live terá como atrações os trabalhos que encontram-se no espaço da
Casa. Além de oferecer uma excelente
opção de presente para seu pai, você
também estará fortalecendo o mer-

cado do artesão local. O evento tem
como previsão, a duração de cerca de
uma hora. A live contará com a presença do artista JB Batista, que tocará
algumas musicas em homenagem aos
pais. Batista é o vencedor do primeiro
Festival Torrense da Canção de Torres
com a música “Amazônia”, em 1985.
O secretário Alexandre Porcatt ressalta a infinidade de produtos relacionados para a data que estão expostos
na Casa, envolvendo artesãos torrenses. O espaço fica localizado na Avenida Barão do Rio Branco nº 315, com
atendimento presencial de segunda a

sábado, das 9h às 18h, sem fechar ao
meio-dia. E via on-line, para facilitar
a procura das lembranças, feitas com
carinho e a mão. Você pode adquirir
presentes pelos seguintes caminhos:
por meio do fone e whats (51) 99510
1016, via Instagram @casadaterratorres e ainda pelo site casadaterra.torres.rs.gov.br .
Para o prefeito Carlos Souza, a ação
da live valoriza o artesanato local, e a
Casa da Terra e do Artesanato engloba
e oferece aos torrenses e turistas uma
gama de opções que vinculam a imagem da cidade aos produtos turísticos.

Para identificar a qualidade da oferta local, Prefeitura disponibiliza
relação dos produtos e serviços com o Selo “Feito em Torres”
Com Prefeitura de Torres
____________________
A Prefeitura de Torres, por meio da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio,
criou mais uma prestação de serviço no
site municipal no espaço reservado para a
Pasta. Além de oferecer o cadastro para o
selo “Feito em Torres” aos produtores lo-

cais, desde o dia 12 de julho, disponibiliza
também um link com a relação dos aprovados com o selo, para a consulta da população em geral, como meio de valorizar o
comércio torrense.
"Com a iniciativa de possibilitar a consulta no site da Prefeitura é disponibilizada
maior segurança na qualidade da contratação de algum serviço e durante as com-

pras também. A medida ainda incentiva a
cadeia produtiva do município", ressalta a
comunicação da Prefeitura de Torres.
O site que disponibiliza a relação de
produtos e serviços com o selo "Feito em
Torres" está disponível em: https://torres.
rs.gov.br/selo-feito-em-torres/ . A concessão do selo será para a empresa que possuir alvará municipal de Torres ou produto

e principalmente passar por aprovação e
acompanhamento do Conselho Gestor de
Desenvolvimento Econômico. Atualmente, muitos artesãos e produtores rurais de
Torres já contam com o “Feito em Torres”.
O Conselho terá prazo de 30 dias para avaliar a solicitação e emitir resolução. O selo
consta do decreto 174 de 13 de setembro
de 2018, que instituiu sua criação.

Prefeitura recebe comissão de
moradores do Barro Cortado
TORRES - Na manhã dessa terça-feira (20 de julho), a Prefeitura
municipal recebeu a comissão de
moradores da localidade do Barro
Cortado para falar sobre a situação do trecho não pavimentado
da via. A comissão foi recepcionada pelo secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Júlio Agápio
e o secretário de Planejamento e

Participação Cidadã, Matheus Junges.
Entre os assuntos pautados, foi relatado pelos os moradores, que já vem
acompanhando a pauta junto aos secretários, foi expressada a angústia de
conviver com a poeira pelo fluxo intenso de caminhões na região.
O secretário de Planejamento e
Participação Cidadã, Matheus Junges,
falou do projeto já elaborado para o as-

faltamento do trecho e que a prefeitura pleiteará o recurso junto ao Governo
do Estado no programa Pavimenta RS.
Pelo secretário do Meio Ambiente e
Urbanismo, Júlio Agápio, foi dada a garantia da aprovação e o licenciamento
ambiental da obra, que nesta semana
será encaminhada ao Estado para cadastramento. (FONTE: Prefeitura de
Torres)
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ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Caroline Guedes e Jaisa Justin
(acadêmicas do Curso de Administração ULBRA Torres)

Gestão de tempo: organização,
produtividade e estratégias
Já percebeu como algumas pessoas parecem ser muito mais produtivas
do que outras? Não importa sua classe social, idade, gênero ou religião,
seu dia tem as mesmas vinte e quatro horas que qualquer outra pessoa.
Então por quê existem pessoas que conseguem realizar muito em pouco
tempo e outras não? A verdade é que não é sobre quanto tempo você tem
e sim como você administra esse tempo. É impossível parar, retroceder ou
avançar o tempo, mas é possível aproveitá-lo da melhor maneira possível.
Quem consegue fazer isso, não são somente grandes estudiosos, pessoas
renomadas ou algo do tipo, qualquer um pode fazer o mesmo. Mas afinal, o
que é a gestão do tempo? A gestão de tempo é um processo de priorização
e organização das atividades específicas que você precisa executar durante
o dia, na semana, no mês...
A gestão de tempo, quando bem-feita, permite que você trabalhe de maneira inteligente e faça mais em menos tempo, o que resulta em maior
produtividade e eficiência. “Gerenciar seu tempo” nada mais é do que a
habilidade de fazer escolhas. A todo momento você faz escolhas entre o que
é importante, o que é urgente e o que é circunstancial", afirma Christian
Barbosa em seu Best-seller "A tríade do tempo". O princípio básico é saber
quais tarefas você terá diariamente, quais são semanalmente, mensalmente
e anualmente. Vamos começar com o mais simples: aniversários são somente uma vez por ano, e para não esquecer o dia de dar parabéns para aquela
pessoa especial para você, marque em um calendário ou uma agenda a
A FOLHA
data.
E marque alguns dias antes um lembrete para preparar uma surpresa

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.

A FOLHA
para essa pessoa. Super simples.
Agora vamos mais a fundo com estes 6 passos: 1- Liste as prioridades:
Comece pelo mais importante e com o prazo mais curto, assim terá mais
tempo para tarefas menores e com prazos maiores. Não adianta fazer tudo
ao mesmo tempo, faça cada coisa em seu tempo. 2- Delegue tarefas: mesmo
que queira e consiga fazer tudo sozinho, isso só irá lhe sobrecarregar e causar dor de cabeça. Delegue funções, mesmos as mais simples já irão ajudar.
Seja em casa ou no trabalho, é necessário dividir as responsabilidades e
contribuir para que todas as tarefas sejam concluídas. 3- Organize a agenda:
é essencial ter um mínimo de organização para não perder prazos de datas
importantes. É o mesmo princípio do aniversário: anotar numa agenda ou
num calendário as datas dessas atividades para não ter nenhum imprevisto.
Caso não consiga usar o famoso papel, utilize aplicativos diretamente no seu
celular, notebook ou qualquer outro dispositivo. Existem milhares de aplicativos que irão ajudar na sua organização diária, inclusive com lembretes
antes das atividades agendadas. Basta procurar o que melhor encaixa no
seu dia a dia. 4- Fuja da procrastinação: nada de deixar para amanhã o que
se pode fazer hoje. O famoso deixa para depois não combina com empresas
e pessoas organizadas. Primeiro a obrigação e depois a diversão. 5- Faça
uma pausa: Seja para tomar um café, ouvir uma boa música ou meditar, tire
esse momento para respirar e ganhar mais fôlego para encarar o dia a dia.
6- Aprenda a dizer não: ser solidários aos nossos colegas é uma boa atitude, mas acabamos pegando mais atividades do que conseguimos dar conta.
Quando isso acontece, é quase certo que não será possível fazer nenhuma
das obrigações do dia, o que prejudica ambos os lados.
Caso não se considere uma pessoa organizada, o primeiro passo é mudar
a atitude: repense sobre sua rotina, o que sempre falta tempo, o que você
realmente gostaria de ter feito e o mais importante: quais são os ladrões de
tempo. Rede sociais e televisão (incluindo serviços de streaming de vídeo)
são os grandes vilões. Não que seja errado apreciar um filme ou navegar
na rede, o problema é o quanto de tempo é gasto nesses serviços. Procure
sempre acessar a rede quando não tiver nenhuma tarefa a ser cumprida ou
sem ninguém por perto, não podemos nos aproximar de quem está longe e
distanciar quem está perto. Deixei suas series para um momento de lazer,
como em um fim de semana, não ultrapassando mais de três horas. Parece
clichê, mas é um fato: aproveite melhor seu tempo com as pessoas, com
Sexta-Feira,
de JUlHo
de 2019 15
amigos, família, seus bichos de estimação.
Não perca12tempo,
aproveite-o.
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

EDUCAÇÃO BÁSICA
O presidente Jair Bolsonaro desrespeita a legislação brasileira ao ser contra a obrigação
de oferecer conexão à internet aos alunos e professores da educação básica pública. Isso
é “extremamente ilegal e inconstitucional”. Atitude do governo é “repugnante”, e viola os
direitos fundamentais e garantias constitucionais dos princípios do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Recorre no Supremo Tribunal Federal (STF)
contra a Lei 14.172 de 2021, que prevê o repasse de R$ 3,5 bilhões da União para financiar
o acesso à internet e a equipamentos a estudantes de baixa renda para fins educacionais.
O texto da lei de autoria da Câmara, determina que recursos venham do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que é composto do montante
oriundo de 1% da receita bruta de todas as empresas do setor que são obrigadas a destinar
o percentual para a expansão dos serviços digitais no Brasil. Apenas 1,2% é investido para
atenuar o abismo digital que isola uma parcela da população brasileira. Um “desrespeito
aos princípios da universalização e das garantias que temos na Constituição Federal”,
Em tempos de pandemia a Situação se agrava, porque tornou a internet um meio essencial para permitir o ensino remoto muitos são os entraves que precisam mobilizar opiniões
e posições dos governos em todas as esferas, a fim de minimizar esses problemas e traçar
novas perspectivas. Com a educação básica, entendida como direito público subjetivo e
assegurada pela Constituição Federal de 1988, não pode ser diferente, pois se aprende pelo
afeto, que vai além do seu aspecto emocional. Afetar é tirar o aluno de um lugar confortável, dando-lhe possibilidades para conhecer outros modos de vida.
Levantamentos e notícias claras mostrando que esse não-acesso à internet, ou esse acesso restrito, desigual, um fosso digital entre os consumidores de alta e baixa renda, tem
significado. Ele tem causado uma evasão escolar enorme, e isso impacta o futuro do país
porque, à medida que tem uma parcela enorme da sociedade que não se educa, não vai
para a escola, não consegue acessar os conteúdos educacionais, isso tem um efeito para o
futuro muito negativo. Não é à toa que o Marco Civil da Internet estabelece que o serviço

ê

de internet é essencial para o exercício da cidadania.
Insubordinação as leis - O Presidente Bolsonaro afronta o parlamento brasileiro, que
endossou a legislação garantindo o acesso à internet, aprovando-a e derrubando o veto
presidencial. Sabemos que a maioria dos acessos à internet, são de dispositivos móveis
e por planos pré-pagos. Toda essa população tem acesso extremamente restrito. E a pandemia veio revelar e demonstrar isso de uma forma muito clara. É uma perversidade não
usar esses recursos com a finalidade na qual ele foi instituído e é recolhido por todos os
brasileiros. (Fonte: Informações da Rede Brasil Atual – RBA)
FAXINAL – Continua os pedidos de providências para ser feita à colocação de um
redutor de velocidades na Rua Travessa Faxinal; Moradores do Faxinal pedem melhorias
e reparos na rede de iluminação pública em todo o bairro; a comunidade do Loteamento
Nova Esperança pede que as promessas de campanha seja concluídas - como a construção
de uma Creche e do Centro Comunitário, para melhorar a integração dos oradores e melhorar o vínculo social; Solicitam também o patrolamento e ensaibramento da Estrada do lixão.
IGRA – Moradores que vivem no entorno do Parque do Balonismo reclamam do descaso da prefeitura em tomar alguma providencias, pois todo tipo de materiais recolhidos pela
cidade por pessoas que vivem da prestação de serviços (fretes) são depositados naquele
local. Lá constantemente é ateado fogo, transformando a convivência com o mesmo em um
verdadeiro inferno. "Não podemos estender roupas no varal, não podemos manter a casa
aberta para arejar e estamos correndo risco de saúde, devido a fumaça e fuligem das queimadas, durante a semana informamos alguns vereadores e Conselho do Meio Ambiente foi
informado, aguardamos solução o mais breve, ou levaremos o caso ao Ministério Público,
que também só funciona com denuncia, então vamos formalizar". Relatam os moradores
da região.
PRAIA SANTA HELENA – Moradores desta praia do sul de Torres pedem a capina e
limpeza das ruas; recuperação e manutenção das pavimentações nas ruas da comunidade;
solicitam colocação de saibro na rua de acesso a praia, assim como capina e limpeza em
toda sua extensão; pedem ainda a abertura em linha horizontal da Rua Ruthe Machado
Ferreira, para dar maior escoamento das águas pluviais, melhorando a drenagem no local.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua Coronel Pacheco, 985.

16 sexta-Feira, 23 de JuLho de 2021

A FOLHA

SAÚDE

Inverno e virada brusca de tempo pedem
cuidados extras com a saúde também em Torres
Estação costuma registrar aumento na procura de emergência em razão de doenças respiratórias; Diretor médico do Hospital Nossa Senhora dos
Navegantes, de Torres, fala sobre o assunto
FONTE - Comunicação AESC
______________________

Se o inverno já traz algumas preocupações de saúde – principalmente para
pessoas com doenças respiratórias crônicas –, o alerta é
ainda maior em
viradas bruscas
de tempo, como
a que ocorreu
nesta semana.
A
estação
normalmente já
é de aumento
na procura pelos serviços de
atendimento de
Gustavo Raupp Hoffmann, diretor médico do HNSN emergência em

saúde por acometimentos respiratórios. Com a pandemia de coronavírus,
é preciso mais atenção ainda, principalmente porque as pessoas ficam em
ambientes menos ventilados e mais
propensas à contaminação.
“A retomada de algumas atividades, como as aulas, por exemplo, pedem que as pessoas tomem cuidados
redobrados no inverno. Temos a volta
de pessoas em um mesmo ambiente,
que precisa ter circulação de ar. Nesse
período, as pessoas costumam ficar
mais reclusas, e aumentam as chances
de transmissão de doenças virais como
a covid-19 e a gripe”, explica Gustavo

Raupp Hoffmann, diretor médico do
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, de Torres.
Hoffmann ressalta que as pessoas mais atingidas pelas temperaturas
mais baixas são aquelas que têm doenças respiratórias crônicas, como rinite, bronquite e asma. Também estão
mais vulneráveis idosos e crianças. Três
ações são consideradas essenciais pelo
médico neste período: não descuidar
de higiene com as mãos, tomar a vacina da covid-19 e se imunizar contra
a gripe:
“É muito importante se vacinar contra a covid-19, com qualquer uma das

vacinas disponíveis na rede pública de
saúde. Todas são altamente eficazes
contra as formas graves da doença.
Com isso, evitamos as hospitalizações,
principalmente em uma estação onde
a procura pelos hospitais é maior.”

Dicas para passar o inverno com mais tranquilidade
- Se você já está na faixa etária que pode tomar a vacina
contra a covid-19, não deixe
para depois. Com a chegada
de novas variantes, é cada vez
mais importante acelerar a vacinação do maior número de
brasileiros
- Marque na agenda a data
para tomar a segunda dose das

vacinas que pedem duas aplicações (hoje apenas a Janssen
é de dose única). Somente a
vacinação completa garante a
imunização prevista
- Mesmo vacinado, é muito
importante manter cuidados
como higiene das mãos, uso
de máscaras, distanciamento

social e evitar contatos com
olhos, mãos e bocas. Só assim
preservamos também a saúde
de todos
- Tome a vacina da gripe. Evitando complicações por Influenza, você também está reduzindo
a chance de ida às emergências,
que vivem um momento delicado de ocupação.

- Não se esqueça de que o
intervalo entre uma dose de vacina contra o coronavírus e a da
gripe precisa ser de duas semanas. Se você não tiver tomado
nenhuma das duas ainda, priorize a que for contra a covid-19,
caso esteja perto de sua vez na
fila.
- Mantenha os ambientes

arejados sempre que possível
- Ao sair na rua, agasalhe-se
bem nos dias mais frios
- Hidrate-se e mantenha uma
alimentação balanceada para
que o sistema imunológico esteja reforçado
- Não se automedique. Procure um médico em caso de
sintomas mais graves
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Torres teve importante 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 também registrou novo óbito relacionado à Covid-19 na semana.
Sobre a situação do Covid-19
em Torres na semana entre
16/07 e 22/07, constata-se
com pesar que um novo óbito
pela doença ocorreu no período. O óbito foi registradas na
sexta-feira (16) - sendo que
não foi revelada idade e sexo
da pessoa falecida. Assim, houve estabilidade no número de
mortes pelo coronavírus em relação a semana anterior (09/07
e 15/07), quando também um
óbito havia sido registrado.
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 37 nesta quinta (22)
- enquanto que no dia 15/07
eram 64. A média no número de
casos ativos está bastante 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, 22 de ju-

lho, o Boletim epidemiológico
de Torres registrava, contando
desde o início da pandemia,
5.996 casos confirmados, com
5.848 recuperados, 30 pacientes em isolamento domiciliar e
111 óbitos. "De Torres, temos
um paciente hospitalizado em
leito comum e um em UTI no
Hospital Nossa Senhora do Navegantes, além de dois outros
que estão internados fora do
município. De outros municípios, temos um paciente hospitalizado em UTI. Até esta quinta
(22) em Torres, não temos nenhum paciente na espera por
leito hospitalar", indica a comunicação da Prefeitura de Torres,
ressaltando ainda que havia,
até quinta (22) 30 casos suspeitos, aguardando resultados de
exames (todos em isolamento
domiciliar).
Desta forma, além dos últimos 7 terem o registro de um
óbito, temos computados um
total de 27 novos casos por Covid-19 na semana entre 16 e 22
de julho em Torres - o que representa diminuição em com-

paração com a semana anterior
(entre 09/07 e 15/07), quando
42 novos casos do coronavírus
haviam sido computados.
Arroio do Sal registrou novo
óbito
Em relação a situação do
novo coronavírus em Três
Cachoeiras, até quarta-feira
(21/07) o município estava com
1399 casos confirmados para
Covid-19 (sem nenhum paciente internado), sendo 1373 recuperados e 6 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 1189 casos
registrados de Covid-19 (com
dois pacientes internados),
sendo 1140 recuperados, um
caso suspeito e 39 óbitos desde
o princípio da pandemia (um
novo óbito em relação a semana anterior).

Extremo-sul catarinense teve considerável redução nos casos
ativos por Covid-19 na última semana
Na manhã desta quinta-feira (22 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).
Na manhã desta quinta-feira
(22 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 30371 com um total de 625
mortes pela Covid-19 desde o
princípio da pandemia.
Dessa forma, no período
de uma semana (comparativo

com o dia 15 de julho) foram
registrados 314 novos casos de
Covid-19 no extremo-sul catarinense (número menor que os
396 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 óbitos na região (triste número que
é igual ao da semana anterior,
quando também foram computados 8 óbitos pelo coronavírus

na AMESC). Além disso até esta
quinta (22/07), a região estava
com 302 casos ativos registrados - número bastante menor
do que o boletim da quinta-feira
passada (8 de julho), quando havia 426 casos ativos de Covid-19.
Passo de Torres registrou
novo óbito na semana
Conforme dados da AMESC
consolidados na manhã desta
quinta-feira (22/07), Araranguá

é disparado o município da região com maior número de casos - tendo chegado aos 10590
confirmados e 240 mortes relacionadas ao novo Coronavírus
na cidade (sendo que nos últimos 7 dias foram registrados
125 novos casos e dois óbitos
pela doença na cidade). Em seguida vêm Sombrio, com 3717
registros de Covid-19 no total e
80 óbitos no total (36 novos casos e dois óbitos nos últimos 7
dias). Passo de Torres, até quar-

ta-feira (21/07) totalizava 1369
casos positivos do novo Coronavírus, com 23 óbitos desde o
princípio da pandemia (26 novos
casos de Covid-19 e um novo
óbito registrado no Passo nos últimos 7 dias).

Cientistas avançam para criar remédio contra todos os coronavírus
FONTE: Metrópoles
Com o surgimento de variantes do Sars-CoV-2, o coronavírus
responsável pela Covid-19, pesquisadores estão tentando criar
um medicamento que funcione, de forma eficiente, contra

todos os tipos de coronavírus.
Os cientistas da Sociedade Química Americana publicaram,
na revista científica Journal of
Proteome Research uma descoberta que promete agilizar esse
processo.
Usando um modelo de com-

putador, os pesquisadores analisaram as proteínas virais de 27
tipos diferentes de coronavírus
e de milhares de amostras de
pacientes com Covid-19. Eles
encontraram duas proteínas
que estão presentes em todos
os vírus, e que são ideais para

a ação de remédios pois sofrem
poucas mutações.
As proteínas estão envolvidas
na replicação do RNA do vírus,
um processo que é feito quando
ele invade uma célula saudável
e a usa para se reproduzir. Os
pesquisadores apostam que,

por serem estáveis e comuns
a vários vírus, as proteínas podem ser a chave para a criação
de moléculas que neutralizem o
vírus.A ideia é que, no futuro, o
medicamento consiga evitar as
diferentes infecções provocadas
pelos coronavírus.
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Aumenta o interesse de brasileiros em fazer turismo
na própria cidade ou arredores
Torres e nossa região litorânea também possuem belos atrativos que muitas vezes são pouco conhecidos da população local
Por Redação A FOLHA
_________________
Você sabe o que é “staycation”?
Provavelmente, você já deve ter praticado e só não conhecia o conceito.
Pois bem, trata-se de “turistar” pela
própria cidade ou arredores, conhecendo atrativos e realizando atividades que podem ser já conhecidas ou
não por você. Staycation e viagens
para perto de casa, com deslocamentos próximos, já são uma realidade
para muitos turistas, principalmente

após o fechamento de alguns destinos no Brasil e no mundo por conta
da pandemia de Covid-19. Segundo
pesquisa da Booking.com, mais da
metade da população brasileira (55%)
demonstrou interesse em conhecer
um novo destino na região em que
mora.
O ministro do Turismo do Brasil,
Gilson Machado Neto, destacou recentemente a importância dessas
visitas a atrativos turísticos e viagens
para o setor, sempre observando as
medidas de biossegurança necessá-

ria. “Temos visto essa movimentação
de turismo de proximidade. Isso é
bastante positivo, pois dá força aos
empreendimentos que estavam parados por conta da pandemia, além, é
claro, de dar mais uma opção ao viajante de redescobrir lugares que, até
então, poderiam não ser nem lembrados em outros momentos”, disse.
Torres e nossa região litorânea
também possuem belos atrativos que
muitas vezes são pouco conhecidos
da população local. Confira um pouco
sobre alguns destes.

Bio Revis Ilha dos Lobos (que gestiona
o refúgio ambiental), cerca de 80 leões
e lobos marinhos foram avistados.
A pesca e o desembarque na ilha
são proibidos. Só pode haver contemplação caso os barcos ou outros meios
de locomoção não se excedam a uma
distância de 500 metros da reserva
ambiental nacional. Ainda assim, as

embarcações que respeitam o limite
estabelecido conseguem apreciar as
belezas da ilha e da fauna marinha
que vive nela.
O Refúgio (Ilha dos Lobos) está situado a cerca de 1,8km da praia de
Torres, tem uma área total de 142
hectares e profundidade média de 15
a 20m. Apesar de, no verão, haverem

Ilha dos Lobos
Localizada em frente às praias de
Torres, é um refúgio de lobos e leões
marinhos, que (principalmente no inverno) utilizam o lugar como descanso
em suas rotas migratórias, bem como
aves de várias espécies, inclusive oceânicas, além de tartarugas, peixes, algas, corais e mariscos. Em julho, a mais
recente medição dos técnicos do ICM-

Com formação de origem vulcânica, a Ilha é a única marítima do
litoral gaúcho.
passeios marítimos regulamentados
para a Ilha dos Lobos, no inverno este
serviço ainda não está a disposição

(apesar de ser época de maior presença dos lobos e leões marinhos no
local)

panhadas dos filhotes. E também
não se alimentam muito no tempo
que ficam em águas brasileiras, apenas amamentam os filhotes.
Geralmente pares de mãe e filhote são avistados, nadando em paralelo à costa, e muitas vezes expondo

a enorme nadadeira peitoral ou a
cauda, ou dando impressionantes
saltos fora d´água – tudo isso perto da praia. Na nossa costa (Litoral
Norte do RS), o Morro do Farol, em
Torres, costuma ser um observatório perfeito.

Contemplação de baleias no inverno
No período entre julho e
novembro é comum as baleias-francas passarem pelo
Rio Grande do Sul, com alguns aparecimentos de outras espécies eventualmente (como as Jubarte). São

baleias que procuram águas mais
quentes para procriar e ter filhotes
principalmente entre a costa sul de
SC e Torres.
As Baleias Francas não andam
em grupo como os outros, elas estão geralmente sozinhas ou acom-

Parque Estadual da Guarita (José Lutzenberger)
O Parque Estadual José Lutzenberger – Parque da Guarita – é o
principal atrativo turístico do município de Torres, procurado por milhares de turistas, atraídos pelo sua
paisagem singular, formada pelo
contraste das torres basálticas com
o mar. Além deste contato com a

natureza , é um importante geossítio do projeto Geoparque Cânions
do Sul. A praia também é propícia e
tradicional para a prática de surfe.
Atualmente o local é gerenciado
pela prefeitura de Torres, que recebeu esta concessão, embora o parque tenha sido criado por decreto
estadual e pertença ao governo do
Rio Grande do Sul, como parque de
turismo. Em 2003, teve seu nome
alterado pela Lei Estadual 11.884

p a r a
Pa rq u e
Estadual José
L u t zenberg e r ,
em homenagem ao engenheiro agrônomo e
ambientalista José Lutzenberger
(1926-2002), por ter sido um dos

IMAGEM: marcação de diferentes atrações do Parque da Guarita
maiores incentivadores da criação
do parque e inclusive colaborado

na concepção e execução do mesmo.

dunas, lagoas interiores, banhados,
mata de restinga, bem como flora e
fauna associadas a esses ambientes.
O Parque é utilizado tanto para o
Ecoturismo quanto para a Educação
Ambiental, servindo também como

laboratório de pesquisas para escolas
e universidades.
A visitação é gratuita e funciona de
quinta a sábado das 8h30 às 11h30
e das 14h às 17h30. Duvidas podem
ser tiradas pelo fone 51 3687 3567.

Parque Municipal Tupancy (Arroio do Sal)
O Parque Natural Tupancy é localizado em Arroio do Sal. Possui 21
hectares e é uma Unidade de Conservação Municipal criada em 1996. Ele
está localizado no Balneário Tupancy,
entre as praias de Rondinha Velha e

Balneário Atlântico.
A Unidade de Conservação tem o
objetivo de proteger os recursos naturais característicos da região costeira
e da Mata Atlântica do Rio Grande do
Sul, especialmente ecossistemas de

Turismo Rural é a nova aposta para a retomada do turismo em Torres
Na sexta-feira passada (16 de julho), o secretário de Turismo, Fernando Nery, e a equipe de turismólogos da secretaria, o secretário de
Desenvolvimento Rural e Pesca, José
Vanderlei Brocca, a Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Torres, Diana Hahn, o representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e integrantes
do grupo de turismo rural, estiveram
reunidos na sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais para tratarem
sobre o projeto de Turismo Rural que
está em desenvolvimento no municí-

pio.
O Senar apresentou o trabalho
que vem sendo realizado com onze
(11) empreendimentos que demonstraram interesse em trabalhar o turismo em suas propriedades rurais. O
trabalho consiste em encontros para
capacitação e especialmente na criação de um plano de negócios para a
propriedade. "A Secretaria do Turismo vê com bons olhos a iniciativa e
ressaltou o interesse em desenvolver
este roteiro como um novo produto
turístico a ser ofertado em breve",
ressalta a comunicação da Prefeitura.

O Turismo rural é um segmento
do turismo que deve ganhar ainda
mais visibilidade com a retomada das
atividades pós período da pandemia.
Ele permite aos visitantes ter contato
com a natureza, a agricultura e culturas locais, valorizando a hospedagem
domiciliar em um ambiente totalmente rural.
O secretário de Turismo Fernando
Nery, ressalta que a prefeitura está
disposta a criar um grupo de trabalho
para auxiliar no que for preciso, e que
o grande objetivo é ver o turismo rural sair do papel e atrair turistas para

o município. O próximo passo será
um encontro para mapeamento das

propriedades que será feita na próxima semana.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 20/07 e 26/07)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana traz muita necessidade de
desapegar dos resultados, mas sem perder a
criatividade e a dedicação em tudo o que fizer. Ou seja: faça com amor e não se importe
com o que os outros vão pensar. Evite ficar
na expectativa também. Viva o processo! A semana pede calma
e fluência... Mostre suas ideias, sua voz e não permita que os
outros digam o que é que você precisa. É uma semana que
pede libertação e renovação!
TOURO - A semana traz expansão das
novas ideias e da sua criatividade, que
devem ser colocadas em prática o quanto antes, portanto tudo que vier à tona
nesta semana será rapidamente realizável. Ideias, relacionamentos etc. A rapidez dos acontecimentos desta semana poderá te deixar impressionado.
GÊMEOS - A semana traz a necessidade de ouvir as pessoas à sua volta.
É importante não julgar nem se fechar
às críticas. Não desanime por causa
da opinião alheia, porque isso diz mais
sobre os outros do que sobre você. Há
grande possibilidade de avanços também em algo que
você está tentando fazer há tempos. Você finalmente
pode ter a resposta positiva que tanto aguarda.
CÂNCER - A semana traz mudanças. É mo-

mento de firmar sua vontade, sua autoestima
e sua autoconfiança. Você pode colocar ideias
novas em prática com a ajuda de pessoas
queridas. Tome cuidado para não acreditar em
mentiras e certifique-se de tudo antes de aceitar ideias e propostas. O trabalho pode render, nesta semana,
muita energia e produtividade.

LEÃO - A semana vai ganhando mais ritmo em
seu decorrer, como se você ganhasse mais ânimo
de repente. A entrada do Sol em Leão, no dia 22,
faz com que seu brilho retorne e sua motivação
também, dando mais coragem para seguir com
suas tarefas diárias. Portanto você pode investir mais na sua saúde,
pode renovar hábitos e se relacionar melhor com o seu corpo.
VIRGEM - A semana traz uma dose de
sorte extra para você. A entrada de Vênus
em Virgem traz força, cura e realizações a
esta semana. Você poderá ver resolvidas
questões a respeito das quais você já não
tinha esperança de solucionar. Aproveite o magnetismo e a
autoestima que esse planeta vai trazer para se valorizar mais
e aproveitar as oportunidades que surgirem.
LIBRA - A semana começa intensa e, ainda
que você queira descansar, vai ser difícil recusar os convites dos amigos para curtir um
pouco de diversão! Tome cuidado com os
excessos e respeite o seu corpo. Aproveite
a energia da Lua Cheia para organizar suas
ideias, renovar sua energia, descansar e curtir com a família,
permitindo-se um pouco de badalação com os amigos!
ESCORPIÃO - A semana pede mais segurança e o conforto do lar. Você pode aproveitar a
energia da Lua Cheia para fazer as mudanças
que gostaria na sua casa, renovando a decoração ou reorganizando os móveis. Isso pode
trazer melhores energias para você e para as
pessoas da sua casa. Você pode ficar bem dividido, nesta semana, entre diversão e responsabilidades
SAGITÁRIO - Ótima semana para tomar
decisões! Você pode colocar fim a uma
situação necessária para uma resolução.
Semana boa para fim de questões judiciais, caso existam. É um bom momento
para ter mais leveza e socialização, comunicando-se
mais e se permitindo viver coisas fora da rotina.

CAPRICÓRNIO -A semana vai
trazer situações desafiadoras,
que exigirão que você abandone
o medo e o controle para se permitir perder amarras emocionais e
mentais em busca de um recomeço. Portanto você pode viver fins de ciclos, mas
saiba que é preciso deixar ir para haver expansão
na sua vida. O novo só virá se você conseguir se
despedir do que é velho e já não serve mais.
AQUÁRIO - A semana pede fluidez e
cuidado com o dinheiro. É momento
de administrar e poupar, pensando
no futuro. Podem surgir muitas novas
oportunidades de novas parcerias
tanto no trabalho quanto no amor. A
semana traz profundidade, mas tome cuidado com os
exageros: antes de mergulhar em qualquer nova ideia,
projeto ou relacionamento, tenha certeza se é isso
mesmo que você deseja.
PEIXES - A semana começa
com foco e direcionamento:
muitas coisas que você planejou se cumprem. Mas o fim
da semana já começa a trazer
caos e alguns dilemas, que,
para serem resolvidos, precisará de ajuda de
outras pessoas. O desafio será abandonar a
necessidade de controle e tentar não abraçar
o mundo.
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Prefeito Carlos participa de ato de acendimento da
iluminação de LED na entrada de Torres
A entrada da cidade de Torres ganhou uma moderna iluminação. Foram instaladas 66 luminárias LED colocadas em 33 postes
duplo de nove metros, do trecho da rótula do bairro Centenário até a sinaleira da Estrada do Mar, totalizando 1.200 metros.
Na noite de quarta-feira, 21
de julho, o prefeito Carlos Souza
participou do ato de acendimento das luzes de LED da entrada na
cidade na Av. Castelo Branco com
a rua Francisco Hipólito Rolim.
Na oportunidade estiveram pre-

sentes os secretários municipais,
vereadores e representantes de
sindicatos locais, além da comunidade local.
A entrada da cidade de Torres
ganhou uma moderna iluminação. Foram instaladas 66 luminá-

rias LED colocadas em 33 postes
duplo de nove metros, do trecho
da rótula do bairro Centenário até
a sinaleira da Estrada do Mar, totalizando 1.200 metros.
O prefeito Carlos Souza destacou que a ação faz parte do pla-

no da gestão municipal de dotar
a cidade de nova iluminação, em
substituição às lâmpadas antigas
de vapor de sódio. A iniciativa oferece maior segurança, melhora a
mobilidade da população, além
de repercutir na economia para

os cofres públicos. A obra foi custeada com recursos proveniente
da Contribuição de Iluminação
Pública. A CIP é uma arrecadação
que é usada em sua totalidade
para melhoria e manutenção da
iluminação.

Memorial com árvores nativas aproxima Mata
Atlântica da cidade de Torres
Professor de biologia Benedito Ataguile acha que projetos paisagísticos com palmeiras juçara e butiá ampliariam a representação da
floresta atlântica em Torres
FONTE: Centro Ecológico
____________________
Entre as mais de 10 mil mudas
que em 22 anos a Onda Verde
doou e plantou, três formam um
memorial à céu aberto na praça
da Lagoa do Violão. São elas: um
açoita-cavalo, um manacá-da-serra e um ipê-rosa, que desde
a Semana do Meio Ambiente,
quando foram cerimoniosamente plantadas, homenageiam Nabor Guazzelli, Carlos Cechin e
Bento Barcellos.
A escolha de plantas nativas
faz jus à biografia das três personalidades, cujas histórias convergiram na defesa da biodiversidade local. Segundo o professor
Benedito Ataguile, que assim

como Cechin e Nabor é um dos
fundadores da ONG, o benefício
propiciado pelo plantio de árvores da Mata Atlântica é muito
grande. “São criadas condições
de vida para outras espécies
do mesmo bioma. Sobretudo
polinizadores, dispersores de
sementes e por que não alguns
que possam se alimentar dessa
vegetação”.
Além das espécies nativas,
algumas exóticas são fonte de
alimento e abrigo para aves,
abelhas e outros polinizadores.
Para essa missão, Leonila Ramos,
também fundadora da Onda Verde, defende os hibiscos. “Ele é
exótico, mas dá flor o ano inteiro,
tem várias cores e se bem produzido dá sombra”.

Paisagismo com espécies locais
Na visão dos ambientalistas, no
entanto, há espécies exóticas que
não têm polinizadores nem dispersores, como as palmeiras importadas. Na opinião de Leonila, são apenas símbolos de poder. Benedito

acha que projetos paisagísticos com
palmeiras juçara e butiá ampliariam
a representação da floresta atlântica em Torres. Por isso, essa seria
uma cultura que a cidade teria que
desenvolver.

Para a arquiteta Valquíria Liperte
Model as espécies nativas se adaptam e compõem melhor. “Tu consegues dar um ambiente mais natural,
porque no momento que tu pegas
uma planta exótica e tu transplan-

tas pra um local que não é dela, ela
não conversa com o ambiente”.
Ao contrário de Leonila, a decoradora acha que a difusão de palmeiras exóticas tem mais a ver com
copiar algo que funcionou em de-

terminado espaço. “Muitas vezes (o
profissional) nem analisa o que que
está fazendo, por que está fazendo”. Já sobre o butiá, Valquíria tem
uma certeza: “é lindo, lindo no paisagismo. Coisa mais linda o butiá”.

Em Torres, motociclista morre após acidente na BR-101
Na noite da sexta-feira passada
(16), um acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista
na BR-101 em Torres. Por volta das
19h45, no quilômetro 6 da rodo-

via - mais especificamente na via
paralela a estrada - a moto (com
placas de São Lourenço do Sul)
colidiu frontalmente com um Fiat
Pálio (placas de Torres) - conforme

relatou a PRF (Polícia Rodoviária
Federal).
O motociclista teve ferimentos
graves, chegou a ser socorrido pela
SAMU e levado para o hospital,

mas faleceu logo depois. A vítima
tinha 32 anos.
Conforme levantamento do site
Litoral na Rede, o mês de julho tem
sido marcado por elevado núme-

ro de acidentes de trânsito fatais
no Litoral Norte. Com este óbito,
chegou a 9 o numero de mortes no
trânsito na região (em pouco mais
de duas semanas).
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Beleia-jubarte filhote é encontrada morta em Balneário Arroio do Silva
Morte pode ter sido causada por rede de pesca, conforme relato de ONG
Uma baleia jubarte foi encontrada morta na praia da Caçamba,
na manhã desta sexta-feira, 16,
em Balneário Arroio do Silva - no
extremo sul de SC (cerca de 50km
distante de Torres). A ONG Educamar, entidade dedicada à pesquisa,
monitoramento e conservação de
mamíferos aquáticos do Sul, foi avisada por moradores e foi até o local.
A presidente da ONG, Suelen

Silva, informou que o animal era
um filhote, tinha em torno de sete
metros de comprimento, e marcas
que sugerem que o encalhe tenha
ocorrido devido a redes de pesca.
“Vamos fazer a necropsia para apurar a causa”, disse ela.
A presença de baleias jubartes
é comum na região de Abrolhos,
no extremo sul da Bahia, considerado o berçário da espécie, mas

conforme Suelen, pode acontecer
de algumas aparecer nas águas de
Santa Catarina. “Não podemos precisar quando, mas esta espécie está
procurando muito a região do Sul”,
disse ela.
Conforme a ONG este é o 11º
encalhe dessa espécie em menos
de um mês no Estado, sendo que
a maioria deles teriam relação com
acidente com rede de pesca.

Cumpridos mandados em quatro prefeituras do litoral para apurar
pagamento de propina em produtos contra Covid-19
FONTE: MPRS
___________
O Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Núcleo Saúde), do Ministério
Público do Rio Grande do Sul, cumpriu nesta terça-feira (20 de julho)
26 mandados de busca e apreensão em oito secretarias municipais
de Cidreira, Imbé, Balneário Pinhal
e Tramandaí. Foram alvos da operação um ex-prefeito, um vereador,
três secretários municipais, seis servidores públicos, um representante

comercial, quatro empresários e três
empresas. Os mandados de busca e
apreensão se estenderam aos endereços comerciais e residenciais dos
investigados - em Balneário Pinhal,
Canoas, Cidreira, Imbé, Porto Alegre, Tramandaí e Xangri-lá.
A Operação AI-Covid 3, conduzida pelo secretário-executivo do
Gaeco e coordenador do Sistema
Integrado de Investigação Criminal
(Siscrim), João Afonso Silva Beltrame, e pelo coordenador do Gaeco
– Núcleo Saúde, Marcelo Dossena
Lopes dos Santos foi desencadea-

da para coibir possíveis práticas de
preços abusivos, pagamento de
propina e outras infrações à ordem
econômica e popular nas compras
de insumos laboratoriais e produtos
médico-hospitalares para combate e
prevenção à pandemia de Covid-19,
com medidas cautelares que proíbem o representante comercial, os
quatro empresários e as três empresas de contratarem com o poder
público. Com o material apreendido,
os promotores poderão aprofundar
as investigações para responsabilizar
os demandados.

Investigação iniciou em 2020
Beltrame explica que a ofensiva
resulta de uma investigação iniciada em 2020 que constatou a falsificação e adulteração de álcool em
gel 70% vendido a diversos municípios do Estado. Com as provas colhidas nas duas fases anteriores da
AI-Covid, o MP se deparou com um
esquema criminoso ainda maior de
corrupção, peculato e fraudes a li-

citações enraizado em Tramandaí,
Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal.
O grupo conta com participação
de agentes públicos destas cidades
que, por meio de um representante
comercial, recebiam propina para
beneficiarem três empresas em
procedimentos licitatórios ou compras diretas.
Conforme a apuração, o repre-

sentante comercial e o empresário
líder do esquema tinham conhecimento prévio dos preços ofertados
pelos concorrentes a essas prefeituras para que pudessem oferecer
preço mais baixo e vencer o processo de compra, o que, evidentemente, não é feito em benefício dos municípios, mas, sim, dos envolvidos
na transação. “Fica evidente, que

os representados lesaram todas as
comunidades dos municípios de
Tramandaí, Balneário Pinhal, Cidreira e Imbé ao agirem assim durante
a pandemia de Covid-19, demonstrando a ganância e o desprezo pelo
serviço público e pela sociedade”,
observa Beltrame.
Na coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (20), Beltrame

citou uma conversa de junho de
2020 em que o representante pede
para o empresário líder do esquema entrar em contato com um secretário de Saúde: “Não esquece de
dar uma ligadinha, manda as gurias
ligar lá para o secretário. O cara (secretário) ia fazer um pedidaço lá,
aquele que eu prometi uma propinazinha”.

o produto tem percentual de 55,7%,
valor inferior aos 70% que consta no
rótulo.
O promotor de Justiça Marcelo
Dossena Lopes dos Santos ressalta
que essas conversas evidenciam a
existência de conluio de empresários e do representante comercial
com servidores de prefeituras para
fornecimento de orçamentos frau-

dulentos para aumentar o preço dos
produtos, burlando a competitividade do certame e causando prejuízos
ao erário. Para Beltrame, os fatos
são gravíssimos e demonstram que,
mesmo em um momento de “fragilidade no mundo, assolado por uma
emergência em saúde”, a corrupção
não tira férias. “As legislações que
dispõem sobre as medidas para en-

frentamento da emergência de saúde pública causada pela Covid-19
foram editadas com a finalidade de
desburocratizar o setor público, que
deveria agir com urgência na tomada de medidas preventivas, mas,
infelizmente, elas não foram assim
entendidas por alguns daqueles que
deveriam zelar pelo patrimônio público”, lamenta Beltrame.

De avental a sacos para cadáveres
Os empresários e o representante comercial faziam questão de
oferecer os mais diversos tipos de
produtos – de avental e máscara
a sacos para cadáveres – com a intenção de manter o esquema funcionando e se beneficiarem, posteriormente, com a venda do produto
principal: o álcool em gel adulterado, comprovadamente ineficaz con-

tra a Covid-19, mas ofertado pelos
falsários para combate à pandemia.
Por ser adulterado, esse álcool em
gel semelhante a uma cola, como
referido em uma das conversas interceptadas, foi alvo da primeira
fase da operação AI-Covid, desencadeada em 28 de outubro de 2020,
em Uruguaiana. De acordo com laudo da Secretaria Estadual da Saúde,

Visita em escola de Içara para buscar ideias e projetos a serem
implantadas no Passo de Torres
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar CHAMADA
PÚBLICA, nos termos da lei federal 11.947 e Res. 26/2013/FNDE/MEC. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Data
de recebimento das propostas: 26 de julho de 2021 a 16 de agosto de 2021. Horário e
local: das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h no setor de licitações da Prefeitura
Municipal. As propostas serão abertas às 10 horas do dia 17 de agosto de 2021. Cópias do
edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no
horário de expediente das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51)
3667 1155 e e-mail licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br
FLAVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

Na última semana, a secretária
de educação e cultura de Passo de
Torres, Karini Colares - acompanhada de uma equipe da SMEC formada
por diretores e servidores - realizou
visita a E.M.E.F. Quintino Rizzieri de

Içara (SC). Lá foram recepcionadas
pela secretária de educação, ciência
e tecnologia, Rose Reynaud, pela diretora da instituição, Eliane Magdalena e sua equipe.
"A escola conta com uma sala de

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2021
para fins de CREDENCIAMENTO de estabelecimentos especializados. Objeto: Contratação de
estabelecimentos especializados para prestação de serviços de manutenção e mecânica; funilaria e pintura;
tapeçaria; elétrica/eletrônica, tornearia e retifica em veículos da frota municipal, com fornecimento de peças.
Data e local de recebimento de documentos e propostas: a qualquer momento a partir do dia 26 de julho
de 2021, no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser
obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 13e 30h às 17h, ou pelo telefone
(51) 3667 1155 e site www.trescachoeiras.rs.gov.br.
FLAVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal de Três Cachoeiras

Ciências totalmente equipada e ajustada. Os alunos têm total liberdade
para fazer experiências, compartilhar
ideias e desenvolver soluções. Aproveitando a oportunidade, a equipe
da SMEC conheceu o trabalho do
AEE nas escolas, e soube como funciona o Núcleo do Atendimento Especializado", indicou a assessoria da
Prefeitura do Passo de Torres.
A secretária Karini agradece a administração do município de Içara
pela acolhida, e também a empresa
AVIVA na pessoa da Janaína pela mediação deste encontro.
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Prefeituras de Arroio do Sal e Torres entregam projetos
para aprovação pelo 'Programa Pavimenta RS'
O 'Programa Pavimenta RS' foi lançado pelo Governo do RS em junho de
2021 com o objetivo de aumentar e
qualificar a infraestrutura rodoviária dos
municípios gaúchos. E os municípios de
Torres e Arroio do Sal recentemente articularam-se para entregar seus projetos.
O prefeito de Arroio do Sal, Affonso
Flávio Angst (Bolão) esteve em Porto

Alegre na terça-feira (20 de julho), acompanhado de vereadores do Município do
MDB, Ronaldo Pereira, Manoel Faustino
e Giovani dos Reis, para ato de entrega
de um projeto de pavimentação.
O encontro ocorreu com o secretário
de Articulação e Apoio aos Municípios,
Luiz Carlos Busato, que recebeu o projeto para ser avaliado pelo Programa Pavimenta RS. Esteve também presente no
ato a assessora Daniela Oliveira, e representando o deputado estadual Gabriel
Souza (MDB), presidente da Assembleia
Legislativa do RS, João Alberto Machado.

De acordo com o Prefeito Bolão, o
Município de Arroio do Sal, por meio da
Secretaria do Planejamento, busca com
o projeto realizar obras de pavimentação
que irão impactar na infraestrutura e na
qualidade de vida em Arroio do Sal. “Estamos avançando cada dia mais na busca de
melhorias como esse projeto de pavimentação. O Projeto prevê o asfaltamento da
rodovia Interpraias Norte, um trecho de
700 metros, entre os balneários Arroio
Seco e Serra Azul, uma demanda antiga
da população desse local”, afirma o prefeito.

Projeto para a pavimentação entre a Vila e Barro Cortado
Já na tarde desta quarta-feira, 21
de julho, foi a vez do secretário de
Planejamento e Participação Cidadã
de Torres, Matheus Junges, protocolar
(em nome do prefeito Carlos Souza) o
ofício com o projeto e manifestação
de interesse de Torres na celebração

do convênio no Programa Pavimenta,
nas mãos do secretário de Articulação
e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos
Busato.
"O projeto caso aprovado, será para
realização de obra de Pavimentação
da Estrada Geral – RS 453, que liga a

lhões do governo do estado e restante
de contrapartida da prefeitura. Serão
17.401,15m² de estrada e mais de
2.300 metros de extensão", ressalta a
comunicação da Prefeitura de Torres.

Vila São João à Mampituba na primeira etapa, na sequência da realização
da obra serão apresentadas as demais
etapas e trechos contemplados. Serão
investidos 2,7 milhões, sendo 2 mi-

Para maior infraestrutura da região, integrantes do Cidirur
reúnem-se com representante do Ministério do Turismo
Com o propósito de buscar maior
desenvolvimento para a região, representantes dos municípios que
integram o Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana e Rural (Cidirur) reuniram-se em Torres no dia 15 de julho, com
o secretário-executivo adjunto do
Ministério do Turismo, Marcos José
Pereira. Na pauta, pedido de recursos para desenvolver a área urbana e
rural dos municípios associados.
Presentes na reunião, o prefeito

Prefeito do Passo de Torres recebe trator
da secretaria de agricultura de SC
Na segunda-feira (dia 19 de julho), o
prefeito de Passo de Torres, Valmir Rodrigues, esteve presente em cerimônia
realizada em Florianópolis para o recebimento de um trator que será destinado
aos agricultores do município.
O Trator Agrícola Plus 90 ROPS PKS,
ano 2021 no valor de R $177, 333,00
(Cento e setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais) vem cedido ao
município por emenda parlamentar de
bancada solicitada pelo senador Dário
Berger.

Carlos Souza; o presidente do Consórcio e
prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp
Lipert; de Morrinhos do Sul, Marcos Venicios; de Mampituba, Pedrão; a prefeita
Lola, de Três Forquilhas e o ex-prefeito de
Cambará do Sul, Schamberlaen José Silvestre. Acompanhavam o prefeito Carlos,
a primeira-dama, Susi Souza; a procuradora-geral do Município, Pâmela Souza;
e os secretários de Turismo, Fernando
Néry; de Planejamento, Matheus Junges;
e do Meio Ambiente e Urbanismo, Júlio
Agápio.

No encontro, o representante do
Ministério ouviu as demandas dos municípios. No caso de Torres, foi solicitada a liberação de recursos de obras em
andamento como dos Molhes e da Rua
Flores da Cunha, na Itapeva, e de novos
projetos de infraestrutura turística. Na
oportunidade, o representante do Mtur
colocou-se à disposição para impulsionar
as demandas. Neste manhã, 16 de julho,
Marcos Pereira visitou pontos turísticos
de Torres como os Molhes e o Morro do
Farol.

Nova entrega de cestas básicas é realizada pelo
Projeto Inverno Emergencial em Arroio do Sal
A Prefeitura Municipal de Arroio
do Sal, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, realizou nova entrega de
cestas básicas e leites, na quinta-feira, 15 de julho, para as famílias em
vulnerabilidade social do Município.
De acordo com os organizadores, o projeto tem como objetivo o
acompanhamento das famílias através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF),
prevenindo situações de risco social,

desenvolvendo potencialidades e
auxiliando na superação da situação
de vulnerabilidade social vivida pela
família.
A iniciativa é reconhecida pelo
prefeito de Arroio do Sal, Affonso
Flávio Angst (Bolão), como um esforço para diminuir os impactos causados pela baixa temporada, quando o
Município e região enfrentam poucas oportunidades de emprego.
Nesta segunda edição, o Projeto
atendeu 30 famílias acompanhadas

pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). O projeto já realizou uma entrega de alimentos às
famílias em junho, julho e a próxima
está prevista para agosto.
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Arroio do Sal é premiado como um dos municípios que
(proporcionalmente) mais vacinaram contra a Covid-19 no RS
Em solenidade virtual, na manhã
desta terça-feira, 20 de julho, o go-

verno do Estado anunciou os municípios que, proporcionalmente, mais

vacinaram, de acordo com o número
de doses aplicadas e registradas sobre o número de doses distribuídas
no Rio Grande do Sul e suas respectivas premiações.
"O Município de Arroio do Sal
é o único do Litoral Norte gaúcho
contemplado na primeira etapa da
premiação, ficando em segundo lugar, entre os 123 municípios de 10
mil a 50 mil habitantes. Arroio do
Sal recebe o valor de R$ 50 mil pelo
segundo lugar. Nessa categoria o primeiro lugar foi para o município de
Tenente Portela, que recebe R$ 75
mil para investimentos, qualificação
e fortalecimento das ações primárias
em saúde", ressalta a Prefeitura de
Arroio do Sal.
O prefeito Affonso Flávio Angst
(Bolão) recebe a notícia como reco-

nhecimento do trabalho realizado
pela equipe de saúde do Município.
“Sempre buscamos estar focados
nessa missão de vacinar o mais rápido possível, ao mesmo tempo, que
buscamos e continuamos lutando
pelo envio de maior número de doses de vacinas. O prêmio é um retorno por todo o trabalhado até aqui
realizado”, afirma Bolão.
O secretário municipal da Saúde,
Diego Feldmann, agradece a premiação afirmando que o prêmio é para o
Município, para o povo de Arroio do
Sal e, especialmente, lembra de sua
equipe que tem se dedicado incansavelmente na vacinação e outras frentes de combate da pandemia.
Segundo a secretária de Saúde do
Estado, Arita Bergmann a premiação
tem o objetivo de valorizar o traba-

lho realizado pelas prefeituras, levando em consideração os municípios
que mais vacinaram a segunda dose.
Arita também ressaltou que é preciso manter os registros de vacinação
atualizados, não apenas pelo prêmio,
mas porque vacina é a proteção do
cidadão.
Atualmente, o RS tem 51,8% da
população vacinada com a primeira
dose e 22,5% com esquema vacinal
completo, sendo um dos estados que
mais vacinam no Brasil, oscilando
entre o primeiro e segundo lugar. O
segundo anúncio dos municípios que
mais vacinaram contra a covid-19 no
RS será realizado no dia 20 de agosto,
oportunidade em que será dividido
um novo prêmio de R$ 625 mil, totalizando 1,25 milhão para investimentos em saúde.

Doações são pedidas para Campanha do Agasalho 2021 de Arroio do Sal
A Prefeitura de Arroio do Sal, por
meio das secretarias da Educação e da
Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, apoia a Brigada Militar e os
Bombeiros Voluntários do Município na
Campanha do Agasalho 2021 do Governo do Estado. A primeira distribuição
de doações está prevista para o dia 21
de julho, no Ginásio da Escola Municipal
Leonel Brizola, das 9h às 11h, e das 14h
às 18h. Outras datas e locais de distribuição serão posteriormente informados.
A Campanha do Agasalho em Arroio
do Sal tem a realização da Brigada Militar, Bombeiros Voluntários com apoio da
Prefeitura de Arroio do Sal, por meio das
secretarias da Educação e da Cidadania,
Trabalho e Desenvolvimento Social.
Nas últimas semanas, muitos volun-

tários, servidores municipais, bombeiros voluntários e policiais da Brigada
Militar têm intensificado o apelo junto
a comunidade arroiosalense para a doação de agasalhos, cobertores, calçados
e alimentos para as famílias em vulnerabilidade social do Município.
Existem vários pontos de coleta no
centro e nos balneários, junto instituições e comércios parceiros. Assim
como, a realização de pedágios nas
ruas e acessos da cidade orientando a
população sobre o que pode ser doado
e onde realizar a entrega da doação. E
claro, fundamental que a doações esteja
em bom estado de uso.
Além das famílias atendidas pelas escolas municipais e pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), também outras que necessitem do auxílio

podem se cadastrar para recebimento
de doações. As famílias devem procurar
o cadastro nos seguintes locais: sede
dos Bombeiros Voluntários, sede da Brigada Militar, escolas municipais, Escola
Estadual de Ens. Fund. Professor Dietschi e Secretaria da Cidadania, Trabalho e
Desenvolvimento Social.
ONDE DOAR?
– Sede da Brigada Militar; – Sede
dos Bombeiros Voluntários; – Império
das Tintas; – Agropet Rondinha; – Supermercado Gaúcho; – Supermercado
Avenida;– Supermercado Andreazza; –
Rede Bolão de Supermercados e Combustíveis; – Escolas Municipais; – Escola
Estadual de Ens. Fund. Professor Dietschi; – CDL; – Agroferragem Sganzerla;

– Secretaria da Cidadania, Trabalho e
Desenvolvimento Social; – Rádio Comunitária Tupancy; – Padaria Lucena; –
Academia Iron Muscle.
O QUE DOAR?

– Alimentos não-perecíveis em qualquer quantidade; – Roupas quentes em
bom estado de uso; – Calçados; – Cestas
básicas; – Cobertores; – Itens de limpeza e de higiene pessoal; – Cobertores,
mantas e edredons.

Equipe do Passo de Torres competiu em etapa do
circuito catarinense de basquete 3x3 em Criciúma
No dia 11 de julho a equipe
de basquete 3x3 de Passo de
Torres representou o município na etapa Catarinense da
modalidade, em Criciúma. A
equipe é formada por Adriano
Ribeiro da Silva, Arthur Perfoll,

Douglas Rodrigues e Pedro Gomes Amaral. As próximas etapas do Circuito Catarinense de
Basquete 3X3 acontecerão nos
dias 25 de julho, em Joaçaba e
1º de agosto em Joinville. os
primeiros colocados de cada

etapa se classificam para a final
estadual em Florianópolis no
dia 8 de agosto.
A administração através da
secretaria de esportes forneceu o transporte para os atletas. “Queremos na medida do

SAMU de Três Cachoeiras
ganha novos uniformes
A Administração Municipal de Três
Cachoeiras entregou, nesta semana,
uma nova remessa de uniformes para a
equipe da SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Ao todo foram 17 macacões e 17 camisetas entregues pela secretária de
Saúde, Gilcinara Pereira. “Eles tinham
duas unidades e agora ganharam a terceira”, informou a secretária. A equipe
da SAMU é composta por seis técnicos
e sete condutores, sendo um substituto
de férias.

possível incentivar e apoiar todas as modalidades de esportes, começamos agora e iremos
avançar nesta ideia, que tem o
total apoio da administração
municipal.” disse o secretário
Rafael Teixeira Caetano.

Obras de melhorias seguem
nas Escolas de Três Cachoeiras
As obras de melhorias prosseguem
nas escolas municipais de Três Cachoeiras. Na última semana, a quadra da escola Fernando Ferrari recebeu pintura,
além das calhas terem sido reparadas.
Nos últimos dias também foram realizadas pintura e instalação de pergolado
nas escolas Felipe Scheffer e Fernando
Ferrari. "Outras benfeitorias serão feitas
em breve com o intuito de qualificar ainda mais os espaços físicos das escolas",
concluí a comunicação da Prefeitura de
Três Cachoeiras.
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POLICIAL

Motorista de aplicativo de Torres foi assassinado em São João do Sul
FONTE: NDMais
O motorista de aplicativo Paulo Ricardo
de Marins Cunha, 29 anos, foi assassinado
a tiros na madrugada desta terça-feira (20)
em São João do Sul. O veículo Sandero que
ele dirigia foi encontrado capotado em
uma rua na localidade de Querência no
município do Extremo Sul de Santa Catarina.
Até a manhã desta quinta (22), a Polícia
Civil investiga o caso em busca do autor e
da motivação para o crime. Paulo era de
Torres (RS) e teria ido até São João do Sul

buscar um passageiro. As cidades são próximas com um distância de cerca de 20km
Em princípio, o Corpo de Bombeiros de
Passo de Torres foi acionado por volta das
5h desta terça-feira (20) para atender um
acidente. O carro havia batido em uma árvore e capotado. Ao chegar ao local, a ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estava na cena e
o corpo de Paulo havia sido encontrado
dentro do veículo já sem os sinais vitais.
Os bombeiros fizeram a retirada do
corpo cortando o cinto de segurança e retirando a vítima pelo para-brisas. Após a

retirada, o local foi deixado aos cuidados
da Polícia Militar que observou a marca de
três tiros, sendo dois nas costas e um na
cabeça do motorista.
A Polícia Civil e o IGP (Instituto Geral de
Perícias) foram acionados pelos policiais. A
perícia foi realizada e constatou que a vítima havia sido alvejada. Além disso, foi
constatado que o celular de Paulo não se
encontravam no local, mas a carteira com
dinheiro, relógio e uma corrente se encontravam junto ao corpo da vítima. A Polícia
Civil de São João do Sul agora investiga o
caso.

Dez homens foram presos em flagrante durante nova operação Hoplitas no litoral norte
Na sexta, sábado e domingo (16,17,18/7) a Brigada
Militar realizou mais uma edição da Operação Hoplitas em
algumas regiões do estado,
buscando prevenir e reprimir
especialmente
homicídios,
latrocínios e crimes contra o
patrimônio. Na área de co-

bertura do Comando Regional
de Polícia Ostensiva do Litoral
(CRPO Litoral), a Operação foi
realizada com efetivo administrativo da sede do Comando
e guarnições do 8º BPM e 2º
BPAT.
Entre as ocorrências atendidas no fim de semana está

a captura, em Torres, de um
homem foragido, levando consigo ilegalmente um revólver
calibre .38 com 14 munições
para essa arma, sendo que
ele tem passagens policiais
por homicídio, porte ilegal de
arma de fogo, tráfico de drogas, entre outros delitos.

Resultado geral da
Operação Hoplitas
- Pessoas abordadas: 1.010
- Veículos fiscalizados: 627
- Armas apreendidas: 02
- Prisões em flagrante: 10,
sendo um foragido capturado
- Termos
circunstanciados: 37

MULHER É PRESA PELA BM COM MAIS DE 800

BM prende homem foragido por porte

COMPRIMIDOS DE ECSTASY EM TORRES

ilegal de arma de fogo em Torres

Na quarta-feira (21/7), no bairro Campo Bonito em Torres, a Brigada Militar (BM) prendeu
uma mulher por tráfico de drogas. Diante de
informações de que uma mulher estaria vendendo drogas em nome de seu marido - que se
encontra preso - uma equipe da Força Tática do
2º BPAT realizou diligências, sendo possível localizar a suspeita.
"Foi abordada e identificada uma mulher de
23 anos, e durante revista pessoal foram encontrados com ela 873 comprimidos de ecstasy,
cerca de um quilo de maconha, duas porções de
cocaína, duas câmeras de monitoramento, um
rádio comunicador, duas balanças de precisão
e R$ 5.192", ressaltou a comunicação da BM. A
mulher foi apresentada prese na delegacia de
polícia de Torres.

Na tarde de sábado (17/7), na Rua
Recife em Torres, a Brigada Militar (BM)
prendeu um homem foragido por porte
ilegal de arma de fogo.
Após informações sobre um homem
que estaria ameaçando populares com
uma arma de fogo, uma guarnição da
BM realizou averiguações, sendo avistado pelos policiais militares um indivíduo suspeito. Ao perceber a presença
dos PMs, o homem tentou fugir, sendo
rapidamente capturado. Foi abordado
e identific"ado um homem de 37 anos,
com passagens policiais pelos crimes de
homicídio, porte ilegal de arma de fogo,
tráfico de drogas, entre outros delitos.
Durante revista pessoal ao homem foi lo-

calizado um revólver calibre .38 mais 14
munições do mesmo calibre", destaca a
comunicação da BM.
Durante consulta no sistema informatizado, verificou-se que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto
pelo crime de tráfico de drogas.

BM PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS EM TORRES
Na quarta-feira (21/7), no
bairro Predial em Torres, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas. Após

o recebimento de informações
sobre a venda de drogas, uma
guarnição da BM realizou a averiguação das denúncias.

"Foi avistado pelos PMs dois
homens em atitude suspeita,
sendo observada uma movimentação típica de venda de

drogas. Foi abordado e identificado um homem de 32 anos, e
com ele foram encontradas 30
pedras de crack e R$ 65. Os po-

liciais identificaram ainda, um
segundo homem de 26 anos,
usuário de drogas", concluí a
comunicação da BM.

Vênus em Virgem
Por Juliana Mesquita Inácio
No dia 21 de julho de 2021, o planeta Vênus entrou
no signo de Virgem e permanecerá neste signo até o dia
16 de agosto de 2021. Vênus é o planeta do amor, do
afeto, do conforto e das boas coisas da vida. Virgem é o
signo das etapas, do pequeno, do micro, do trabalho minucioso e bem feito. Para a astrologia clássica, Vênus
era a pequena benéfica do céu e, onde ela se encontra
no mapa astral, traz facilidades na vida da pessoa.
No momento em que Vênus transita pelo prático
signo de Virgem, devemos aproveitar para desfrutar
o amor de um jeito simples, prático e com pequenos
gestos de afeto. O afeto para Vênus em Virgem não é

demonstrado com grandes cenas ou declarações, mas
sim, em situações simples do dia a dia, como auxilar o
parceiro nas compras ou nas tarefas domésticas. Então,
este período é propício para sermos prestativos a quem
amamos e estarmos presentes nas tarefas, que apesar
de pequenas, fazem muita diferença em nossa vida.
Virgem é o signo do serviço, do prestar, do aprimoramento. Neste periodo do trânsito de Vênus em virgem,
podemos cumprir nossos afazeres com mais gosto e
prazer e perceber que as coisas simples da vida podem
sim nos trazer muita satisfação.
As pessoas com planetas pessoais no signo de

Virgem, como o Sol, a Lua e a própria Vênus também
sentirão um momento mais favorável, mais alegre e
mais pertinente para amar. Claro, amar de um jeito bem
virginiano, com muita discrição e com um carinho especial demonstrado na rotina de convívio.
Vênus em Virgem não costuma se rasgar em elogios,
mas o fato de a pessoa estar perto de você, sendo útil,
prestativa e lhe ajudando no dia a dia, é, para ela, uma
grande declaração de amor.
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REEDIÇÃO DE COLUNAS ANTIGAS
Torres sempre teve uma linda paisagem vista de qualquer ponto da cidade e como passagem de viajantes
do Brasil e do mundo, inspirou diversos artistas ao longo dos anos.
Vou mostrar os primeiros registros sobre Torres e os
artistas pioneiros que além de deixarem belas obras de
arte, ajudaram a perpetuar imagens históricas da cidade.
Em 1920 o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire,
não pintou a paisagem, mas a descreveu muito bem.
Chegando a Torres em 4 de junho de 1820 relata:
Sempre areia e mar. Enquanto nos dias anteriores só
avistávamos uma praia esbranquiçada que se confundia com o céu na linha do horizonte, hoje, ao menos,
deparamos dois montes denominados Torres, porque
realmente avançam mar adentro, como duas torres
arredondadas.
Seis anos depois passou por estas paragens JeanBaptiste Debret (1768-1848) um pintor, desenhista e
professor francês que integrou a Missão Artística Francesa (1817), que fundou, no Rio de Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial
de Belas Artes, onde lecionou. Quando voltou à França
(1831) publicou o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao
Brasil (1834-1839), documentando aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do
século XIX. Debret deixou em solo brasileiro três belas
aquarelas de Torres, que na sequência vou mostrá-las.
A primeira, deve ter mais ou menos 10x30 cm e mostra os três morros que praticamente estão dentro do
mar, e entre os dois morros do centro aparece a pequena guarita. No fundo se vê o verde das matas com
uma linha de montanhas ao fundo amarelado do céu.

As aquarelas de Debret parecem realmente interpretar
a descrição de Saint-Hilaire ...
Para as bandas do oeste, recomeçamos a avistar a
grande cordilheira que há muito tempo não víamos.
Cerca de uma légua daqui, encontramo-nos à margem
do rio Mampituba (pai do frio), que, atravessando a
praia, se lança no mar, após separar a Província de
Santa Catarina da Capitania do Rio Grande; passamolo do mesmo modo que o rio Araranguá.
Nesta aquarela, com as mesmas dimensões da anterior, Debret retrata uma cena comum naquela época, a
dificuldade da travessia do rio Mampituba. Naquela
época a ligação do rio com o mar não era fixa e isso

era um grande empecilho na entrada norte de Torres.
O naturalista Saint-Hilaire também descreve a entrada
e a guarde de Torres desta forma:

É também à guarda de Torres que se paga o pedágio.
Continuando a viagem, chegamos aos montes que têm
esse nome; um relvado muito rente ao chão, um pouco
mais elevado que a praia, estende-se à beira-mar, acima do monte que fica mais ao norte.

Esta aquarela (10x30 cm) revela Torres em 1826: a
casa do alferes (a esquerda), no centro a igreja, retratada dos fundos (talvez escondendo a sua frente inconclusa), a direita está um portão que representava a
entrada da cidade.
As três aquarelas fazem parte do acervo do museu
Castro Maya no Rio de Janeiro.
Outros artistas que passaram por Torres e também a
retrataram com beleza e detalhamento. Um deles foi
Herrmann Rudolf Wendroth, um mercenário e artista
plástico alemão que veio para o Brasil em 1851, contratado para lutar na Guerra contra Rosas. Chegou ao Rio
Grande do Sul por mar, dali seguiu em viagem por diversas partes do interior do estado, fixando em aquarelas e desenhos os tipos humanos locais e a paisagem
urbana e natural, num documento visual precioso daquela época, executado com grande sensibilidade estética e por vezes mostrando uma veia satírica. Faleceu
em torno de 1860.

Nos deixou esta aquarela descrevendo-a como Penedos de Torres (1852) no fim da província de São Pedro
do Rio Grande do Sul. A aquarela de Wendroth retrata
duas das torres ao amanhecer, destacando a torre sul
e a guarita como tema central e uma pequena parte da
torre do meio.
Tal qual Wendroth, Francis Pelichek, retratou Torres
mostrando parte da vila de pescadores da forma que
era em 1927, em uma aquarela sobre papel (32,5 x
41,5 cm). Francis Pelichek nasceu em Praga no ano de
1896 e faleceu em Porto Alegre em 1937. Foi um pintor, desenhista e professor ativo em Porto Alegre no
início do século XX. Chegou ao Brasil por volta de
1920, naturalizando-se brasileiro. Lecionou no Instituto
de Belas Artes da UFRGS de 1922 até sua morte. Suas obras são encontradas nos acervos do Centro Cultural APLUB, da Pinacoteca Aldo Locatelli, da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do MARGS e do MASP,
assim como em coleções particulares.

Depois dos pioneiros, Torres continuou sendo retratada
através de pinturas por artistas de diversas partes do
Brasil e do mundo e também por artistas locais que
através de um movimento artístico souberam valorizar
a paisagem e os talentos da terra.

Fontes:
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem ao Rio Grande
do Sul . Brasília: Senado Federal, 2002. (Coleção O
Brasil visto por estrangeiros),
CARDOSO, Eduardo. A Invenção de Torres - Herrmann Rudolf Wendroth - Unisinos, 2008.
PELICHEK. Francis. Acervo Artístico da Pinacoteca
Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes/Ufrgs.
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