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mas para investir em si mesmo como um 
agente econômico ativo. Interesses. Um 
“empreendedor”.  Vão à luta. Aliás, este o 
título de uma série ou filme estrelado por 
Fernanda Torres: “ Com licença, eu vou à 
luta”.  

Dos cem milhões da Força de Trabalho no 
Brasil, mais da metade vira batalhadores, 
se-viradores, maridos-de-aluguel, bode-
gueiros, entregadores, cuidadores, “uberis-
tas” de aplicativo etc.etc. etc., aí incluídas 
inúmeras atividades inomináveis, seja em 
respeito aos bons constumes, seja por res-
peito à lei. Daí o desafio de Miguel Lago  à 
Oposição, acostumada ao discurso institu-
cional clássico de defesa do Estado, do Em-
prego, da CLT, das instituições corporativas 
das quais pouca gente participa: Precisa 
mudar o discurso. Esse o cerne, pois,  do 
artigo em tela que, com base nesta análi-
se da sociedade brasileira, propõe, aliás, 
conforme outro analista, Vladimir Safatle, 
que Bolsonaro lidera uma inédita revolu-
ção:“dissolução do conflito do nível macro 
político  (capital e trabalho, povo e elites)” 
em benefício do “conflito da esfera do nível 
micro (indivíduo forte e indivíduo fragiliza-
do e suas interações sociais)”, à la Micro-
político do Poder, de Michel Foucault. Com 
isso, exige, para detê-lo,  a imperiosa ne-
cessidade de  um outro  populista, também  
conservador, de tipo.. Meu pai, farmacêuti-
co, diria: “Essa é a fórmula de homeopatia: 
‘similia similibus curantur’, a cura pelo uso 
dosado do próprio mal. Eis alguns fragmen-
tos de Lago:

“Bolsonaro é sim, como ele afirma, a nova 
política. Ele desafia a leitura materialista 
sobre a qual liberais e sociais-democratas 
basearam suas disputas nos últimos qua-
renta anos. Nesse tempo, a política se re-

duziu à gestão da coisa pública, como se 
governos fossem síndicos de condomínio. 
A nova política resgata a verdadeira dimen-
são do político: uma arena de produção de 
desejos, de formulação de demandas, de 
construção de identidades, de ampliação 
de expectativas, da disputa por visões de 
mundo.

Bolsonaro é o primeiro presidente da hi-
perconectividade. Sua eleição se deu pela 
sua extraordinária capacidade em apreen-
der a dimensão online, não como um ins-
trumento de divulgação – como faz a velha 
política – e sim como o novo ambiente em 
que parte da humanidade habita e age. O 
equívoco da leitura instrumental é atribuir 
seu sucesso a uma simples “boa estratégia 
de redes”. Vai muito além disso. Bolsonaro 
é o sujeito hiperconectado por excelência 
. E ele não tem freios, limites, tudo está à 
sua disposição, basta querer.

Com tudo isso, Bolsonaro inaugurou um 
novo modo de governar: o governo da sus-
pensão. Sua função é dupla: exime-se de 
qualquer ação organizada e anula os instru-
mentos de organização coletiva que pos-
sam frear o ímpeto dos ‘cidadãos de bem’.”

Que tal? Tirem suas conclusões. Senão, 
continuaremos, como Dante, no meio do 
caminho em meio a uma  floresta ainda 
escura.

O título acima parece piada ou uma sáti-
ra ao clamor revolucionário de Karl Marx 
à organização dos trabalhadores do mun-
do inteiro para a implantação do socialis-
mo.   Afinal, o que significa “se-viradores”? 
Retirei  expressão, há muito tempo, de 
uma velha amiga. Dizia ela: - “Se-virador é 
todo aquele que se vira. É a maior profis-
são do Brasil. Milhões de brasileiros sem 
qualquer aptidão para um mercado de 
trabalho estreito e mal remunerado pre-
ferem se virar”. E se viram mesmo. Viram 
‘se-viradores’. Naquela época, há 30 anos, 
achei a “sacação” imaginativa mas nunca 
me atrevi a usá-la. Pois não é que, ago-
ra, na última Revista PIAUI, um brocardo 
da atualidade jornalística que sobrevive, 
aparentemente, graças às benesses de um 
dos grandes bancos brasileiros, encontro 
este título “Os batalhadores do Brasil”, 
um artigo interessantíssimo de Miguel  
Lago, Os “batalhadores”, aí, não são, nada 
mais, nada menos, do que os “se-virado-
res”.  Lago aproveita o velho bordão que 
fez a glória de Getúlio Vargas, no século 
passado – “Tabalhadores do Brasil”- ade-
quando-o aos novos tempos e conclui:  “Só 
a reencarnação de Getúlio Vargas (com a 
nova consigna)  pode derrotar Bolsonaro” .

O autor  sustenta  que já não há mais “tra-
balhadores” no Brasil, aos quais se possa 

conclamar para uma nova política; abun-
dam, sim, os “batalhadores”, isto é, os se-
-viradores, aos quais se associam aprovei-
tadores de todo tipo. Ter-se-ia ido  o tempo 
em que o ideal do brasileiro era ter um em-
prego estável com Carteira, férias e 13º., 
ou mesmo de um emprego público. Hoje, 
seja por restrições objetivas da nova reali-
dade tecno-econômica, seja por limitações 
subjetivas da grande maioria da população 
diante dos poucos e melhores empregos, 
seja por imposição de uma cultura forte-
mente incentivadora do individualismo, a 
maioria dos brasileiros quer, mesmo,  é ter 
um negócio por conta própria, sem chefe, 
nem horário. Uma das “conquistas” do ne-
oliberalismo pós 1980 foi, justamente,  a 
de conseguir responsabilizar os mais vulne-
ráveis pela sua própria miséria, estimulan-
do-os a escalar montanhas de obstáculos 
para “vencer na vida”. Toda a cultura apon-
ta, contemporaneamente, para a transfor-
mação de todos em investidores: “Invista 
na Bolsa! “ diz a propaganda que valoriza 
o fato de que qualquer um pode jogar este 
jogo, mas nunca fala que, mesmo nos  Esta-
dos Unidos, 85% do mercado de ações per-
tence aos 10% mais ricos dos americanos... 
Ninguém mais estuda para saber, ninguém 
cuida da saúde para viver mais e melhor, 
ninguém ajuda o próximo por compaixão, 

OPINIÃO 

“SE-VIRADORES” DE TODO MUNDO, UNI-VOS!

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

Paulo Timm
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 》 Apartamentos 3 dormitórios, com até 3 
suítes

》 Piscina aquecida

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

》 2 Espaços Gourmet: Cantina e Espaço 
Brunello

》 Academia
》 Brinquedoteca

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

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

》 Sala de Jogos

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

TERRAZZO COM MIRANTE E ARQUIBANCADA PARA CONTEMPLAR O MAR

PISCINA AQUECIDA

ÁREA GOURMET 21º ANDAR: ESPAÇO BRUNELLO

ÁREA GOURMET 2º ANDAR: CANTINASALA DE ESTAR

SAIBA MAIS

EMPRE END IMENTO 

AUTOGRAFADO POR:

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

FALCÃO
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Será votado na próxima sessão da 
Câmara de Vereadores de Torres, que 
será realizada na segunda-feira (22 de 
maio), o projeto de Lei 014/2021, que 
autoriza a prefeitura de Torres a realizar 
contratações para atuarem na Secreta-
ria de Saúde.

A lei permite que a municipalidade 
possa contratar, por tempo determi-
nado - em caráter excepcional e sem 
concurso público - para as seguintes 
funções: 

Três enfermeiros, com carga horá-
ria de 40 horas semanais e com remu-
neração de R$ 5.788,99 mensais para 

atuarem na Estratégia Saúde da Família 
(ESF); um enfermeiro, com carga horá-
ria de 30 horas semanais, com remu-
neração de R$ 5.788,99, para atuar no 
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS; 
dois enfermeiros, com carga horária de 
30 horas semanais, com a remuneração 
de R$ 5.788,99, para atuarem junto ao 
Pronto Atendimento - PA; cinco técnicos 
de Enfermagem, com carga horária de 
40 horas semanais, com remuneração 
de R$ 2.865,84, para atuarem à Estraté-
gia Saúde da Família - ESF; dois Técnicos 
de Enfermagem, com carga horária de 
40 horas semanais, com remuneração 

de R$ 2.865,84, para atuarem junto ao 
Pronto Atendimento - PA; três Agentes 
de Recepção e Atendimento, com carga 
horária de 40 horas semanais, com re-
muneração de R$ 1.719,50, para atua-
rem junto à Estratégia Saúde da Família 
- ESF; dois Motoristas, com carga horá-
ria de 40 horas semanais, com remu-
neração de R$ 1.735,88, para atuarem 
junto a Estratégia Saúde da Família - 
ESF; dois Motoristas, com carga horária 
de 40 horas semanais, com remunera-
ção de R$ 1.735,88, para atuarem junto 
ao Tratamento Fora de Domicilio - TFD 
e ambulâncias.

Direitos similares, mas com prazo determinado.

POLÍTICA

Câmara torrense vota contratações 
extraordinárias da prefeitura para a saúde
Prefeitura justifica contratações afirmando que são para suprir o afastamento por tempo indeterminado de servidores em virtude da COVID-19

Os servidores a serem contratados 
possuem praticamente os mesmos direi-
tos sociais de outros funcionários públi-
cos em Torres -  como direito às horas ex-

tras, insalubridade em casos específicos, 
dentre outros. Mas as contratações po-
dem ser rescindidas a qualquer tempo, 
mediante o regular provimento de can-

didato aprovado em concurso público 
ou após o retorno dos servidores afasta-
dos por tempo indeterminado que for-
mam fatos geradores das contratações. 

E quando da rescisão, o contratado fará 
jus apenas ao salário devido até a data 
respectiva e ao 13º salário proporcional.

Os servidores recrutados por contra 

desta lei irão permanecer na função pelo 
período de um ano, não havendo prorro-
gação do contrato, e terão as férias inde-
nizadas quando da rescisão contratual.

A vereadora torrense Carla Daitx (Progres-
sista) e o Secretário Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo, Júlio Agápio, estiveram 
na terça-feira (18) na sede estadual da CEEE 
(Companhia de Energia Elétrica do Estado do 
RS), em Porto Alegre, para levar demandas 
da população local.

Eles foram recebidos pelo diretor admi-
nistrativo Lucio do Prado Nunes, a quem 
solicitaram extensões de rede para as Praias 

do Sul, ampliação das subestações Centro e 
Jacaré, além de reforço de rede para a loca-
lidade de Águas Claras. “São reivindicações 
justas, necessárias, e estão em conformidade 
com o compromisso que firmei com a comu-
nidade no período de campanha”, observa 
Carla.

Prado assegurou atenção aos pleitos mu-
nicipais, que deverão passar por estudo de 
viabilidade técnica e financeira da autarquia. 

Lideranças políticas de Torres 
levam reivindicações à CEEE

Contratações por conta de incidência de Covid-19 
Conforme justifica a prefeitura de 

Torres no texto do Projeto de Lei em 
apreço, "as contratações são de suma 
importância para a recomposição/
reforço das equipes, visando suprir 
o afastamento por tempo indeter-
minado de servidores em virtude da 
COVID-19, ou seja, as licenças saúde, 
maternidade, gestação e ou por se-

rem do grupo de risco". 
À pedido do vereador Igor Beret-

ta (MDB), a secretária de Saúde foi 
chamada a dar explicações sobre os 
recursos humanos da sua pasta na 
tribuna da Câmara Municipal. E o ve-
reador Igor, na sessão realizada na se-
gunda-feira (17 de maio), cobrou que 
esta fala para que fosse feita antes da 

votação do Projeto de Lei. O Presi-
dente da Câmara, vereador Gimi (PP) 
respondeu ao colega Beretta lembran-
do que a secretária Suzana Machado 
havia estado na Câmara naquele dia. 
Mas informou que a chefe da pasta 
da Saúde poderá se pronunciar na 
tribuna da Casa Legislativa durante a 
sessão ordinária de 24 de maio, antes 

da entrada da Ordem do Dia (na qual 
o projeto de lei deverá ser debatido e 
votado). 

Na mesma lei, a prefeitura também 
colocou anexada, o impacto financei-
ro que as constatações trarão aos co-
fres públicos para que os vereadores 
tenham mais detalhados os ônus das 
contratações temporárias especiais 

que estão sendo levadas a debate e 
votação na Casa Legislativa. 

Mais detalhes sobre o PL que deve 
ir à votação na segunda-feira, dia 24 
de maio, podem ser conferidos no site 
da Câmara, no endereço eletrônico 
www.camaratorres.rs.gov.br/camara/
proposicao/Projetos-de-Lei-ordina-
ria/0/1/0/17937.  

Na sessão da Câmara de Vereado-
res de Torres realizada na segunda-
-feira (dia 17 de maio), foi aprovada 
por unanimidade a redação final do 
Projeto de Lei 04/2021, que institui, 
no âmbito do Município de Torres, a 
Câmara de Conciliação de Precatórios. 

Compete à esta Câmara -  agora 
criada por lei -  compor, mediante 
acordo direto com os credores, o 
pagamento de precatórios devidos 
pelo Município de Torres e sua au-
tarquia, observando-se a ordem cro-
nológica dos precatórios. A Câmara 
será coordenada pela Procuradoria 
Geral do Município e terá, ainda, um 

representante da Procuradoria Ge-
ral do Município (PGM); um repre-
sentante da Secretaria Municipal da 
Fazenda (SMF); e um representante 
da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Atendimento ao Cidadão 
(SMAAC). 

Emenda apresentada 
não foi aceita nem votada

A lei, que pode ser conferida na 
integra no site da Câmara ou da 
prefeitura, dita em seu texto várias 
normas a serem cumpridas tanto 
pelo credor da dívida quanto pela 

Câmara de Conciliação, em nome da 
prefeitura. 

Nesta seara, o vereador Silva-
no Borja (PDT) criou uma emenda 
ao PL que previa o pagamento do 
precatório em parcela única, com 
a atualização do crédito na data do 
pagamento e com desconto de até 
40%. O vereador afirmou, na justi-
ficativa de sua emenda ao projeto, 
que a alteração previa evitar o tra-
tamento discriminatório entre cre-
dores aderentes e não aderentes ao 
acordo. Mas a emenda foi conside-
rada sem validade jurídica, levando 
em conta as competências do Poder 

Legislativo e do Poder executivo no 
processo.

Portanto o PL foi aprovado por 

unanimidade, sem a adesão da 
emenda apresentada pelo vereador, 
que foi arquivada.   

Lei aprovada pela Câmara de Torres 
institui a Câmara de Conciliação de Precatórios
Vereador Silvano Borja (PDT) criou uma emenda ao PL que previa pagamento do precatório em parcela única com desconto. Mas matéria foi considerada sem validade 
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Na sessão da Câmara Municipal 
que ocorreu na segunda-feira (dia 17 
de maio), em seu espaço de tribuna, 
o presidente da Casa Legislativa tor-
rense, vereador Gibraltar Vidal, o Gimi 
(PP), deixou sua opinião sobre o futuro 
do gerenciamento do abastecimento 
de água e do tratamento de esgoto 
em Torres - perante a possibilidade de 
privatização da Companhia Rio-gran-
dense de Saneamento (Corsan), atual 
contratada como concessionária na 
cidade (como na grande maioria das 

cidades do RS).
Para o vereador, se a privatização 

se tornar uma realidade e os contratos 
forem refeitos, o melhor para o muni-
cípio de Torres seria optar pela hipóte-
se de municipalizar o sistema instado 
em Torres - uma espécie de estatização 
municipal do gerenciamento do siste-
ma de água e esgoto. 

Gimi justifica sua ideia ao lembrar 
(e comemorar ao mesmo tempo) o 
fato da cidade possuir índices de pri-
meiro mundo na disponibilidade ins-

talada do serviço de fornecimento de 
água e captação e tratamento de esgo-
to, projetando, por exemplo, que atu-
almente Torres já estaria trabalhando 
com cerca de 80% de esgoto captado e 
tratado, um índice que poucas cidades 
no Brasil conseguiram atingir. E é justa-
mente por isso que Gimi sugere que  o 
município aprecie com atenção as pos-
sibilidades de municipalizar o sistema, 
o que (para Gimi) poderia melhorar 
ainda mais a situação local sem a ne-
cessidade de maiores investimentos. 

Presidente da Câmara de Torres sugere a 
municipalização da gestão da água e do esgoto locais
Para o vereador Gimi, se a privatização da Corsan se tornar uma realidade, o melhor para o município de Torres seria optar pela municipalização

Receita de despesa
O sistema de incorporação da ges-

tão da água & esgoto possibilita que 
um possível novo gestor (no caso o 
município ou uma empresa estatal mu-

nicipal) receba as taxas de consumo de 
água e de captação e tratamento de es-
goto dos moradores da cidade. Por ou-
tro lado, obriga que as obras de reparos 

e de melhorias nos dois sistemas (assim 
como os custos operacionais fixos) se-
jam de responsabilidade física e finan-
ceira do mesmo gestor: o município. 

Porto Alegre é um exemplo. Na Ca-
pital gaúcha o Dmae (Departamento 
Municipal de Água e Esgoto) gerencia 
o sistema, assim como possui o bônus 

da receita financeira do sistema e o 
ônus das despesas da operação e dos 
investimentos demandados pelos por-
talegrenses. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 

Licitação com cota reservada às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 09/2021, tendo como critério de julgamento o menor preço por 
item. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Médico Clínico Geral para 
atuar no Centro de Atendimento para o enfrentamento ao Covid-19, tipo I, de acordo com a Portaria nº 1.445 
de 29 de maio de 2020.  Data da abertura: 08/06/2021. Horário e local: às 10h no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da 
Prefeitura no horário de expediente das 08h às 11:30h e das 13:30h às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155
e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS 

O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a retificação da seguinte licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2021 para Registro de Preços. Objeto: 
Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para 
atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel Reluz 
para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação 
pública do município. Abertura das propostas: as 09h do dia 07 de junho de 2021. 
Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo aleatório 
(randômico), determinado pelo sistema. 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site 
https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso 
em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico 
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS 

O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a retificação da seguinte licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2021 para Registro de Preços. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em mão de obra para execução de serviços de 
instalação, retirada e substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços 
para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel 
Reluz para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação 
pública do município. Abertura das propostas: as 09h do dia 09 de junho de 2021. 
Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo aleatório 
(randômico), determinado pelo sistema. 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site 
https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso 
em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico 
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

Imagem meramente ilustrativa (Divulgação Corsan)

Lideranças de Torres, Dom Pedro 
de Alcântara e Arroio do Sal se reuni-
ram com o presidente da Assembleia 
Legislativa, o deputado Gabriel Souza 
(MDB), e com o secretário de Parce-
rias do Estado, Leonardo Busatto, na 
segunda-feira, 17 de maio. A reunião 
tratou sobre a viabilidade da utilização 
do empreendimento para a realização 
de voos comerciais.

Atualmente, o aeroporto de Torres 
realiza apenas voos fretados. Durante 
o verão, a companhia Azul chegou a 
organizar voos frequentes no aero-

porto, mas essa iniciativa foi somente 
durante o verão, sendo (pelo menos 
momentaneamente) descontinuada 
pela Azul.

Durante o encontro, o deputado 
Gabriel sugeriu que os municípios for-
mem uma comissão para identificar 
empresários e agentes econômicos 
interessados no projeto. “Hoje o aero-
porto está subutilizado, mas pode ser 
uma opção viável para atender toda 
a região do Litoral Norte”, pontua o 
presidente da Assembleia - deputado 
Gabriel (que tem sua base política no 

Litoral Norte do RS). Segundo o se-
cretário Leonardo, o local tem grande 
potencial, mas atualmente não possui 
receita, por isso é importante atrair 
voos ou verificar entes com interesse 
no projeto.

Entre os participantes da reunião, 
estavam o secretário de planejamento 
de Torres, Matheus Junges, o prefeito 
de Dom Pedro de Alcântara, Alexandre 
Model (MDB), o prefeito em exercício 
de Arroio do Sal, José Diogo Martins 
Pereira, Zéca Martins, (PP) e vereado-
res.

Lideranças discutem concessão 
do aeroporto de Torres à iniciativa privada

Com Rose Scherer – Jornalista (6.175)
Assessoria de Imprensa da Amlinorte
_____________________________

Diante da situação preocupante em 
que o Estado se encontra frente ao com-
bate a pandemia de Covid-19, os prefei-
tos do Litoral Norte decidiram manter al-
gumas restrições de atividades na região, 
dentro do novo modelo 3As do Sistema 
de Avisos, Alertas e Ações implantado 
pelo Governo do Estado. Em Assembleia 
da Amlinorte (Associação dos Municípios 
do Litoral Norte) realizada na manhã 
desta quarta-feira (19/05), os prefeitos 
em sua maioria tomaram as seguintes 

deliberações quanto aos seguintes pro-
tocolos de atividades variáveis: 

Serviços Públicos e Administração 
Pública – Retorno dos servidores às ati-
vidades presenciais em 100%, respeitan-
do os casos previstos em lei referente a 
comorbidades e outros, respeitando os 
protocolos gerais obrigatórios previs-
tos nos artigos 9º e 10º do Decreto no 
55.882/2021.

Restaurantes, Bares, Lanchonetes, 
Sorveterias e similares - Permitido fun-
cionamento até às 23h, com encerra-
mento das atividades até às 24h, com 

teto de ocupação de setenta por cento 
(70%) da capacidade de acordo com o 
PPCI do estabelecimento, respeitando 
distanciamento obrigatório entre as 
mesas conforme portaria SES 390/2021. 
Permitido auto serviço, desde que obe-
decendo os protocolos sanitários como 
luvas e distanciamento mínimo. Permi-
tido música ambiente mecânica ou com, 
no máximo, dois músicos atuando no 
local;

Missas e Serviços Religiosos - Estabe-
lecimento e rígido controle da ocupação 
máxima de 25% das cadeiras, assentos 
ou similares até o dia 31 de Maio de 

2021, quando a regional deverá reavaliar 
a decisão.

Atividade Esportiva de Futebol Ama-
dor – Autorizado o funcionamento em 
ambientes abertos ou fechados de na-
tureza PRIVADA, até o dia 31 de maio 
de 2021, quando a regional deverá re-
avaliar a autorização. Vedado público 
expectador e aglomerações de qualquer 
natureza. Os estabelecimentos públicos 
seguem fechados até o dia 31 de Maio 
de 2021. Os proprietários dos estabeleci-
mentos privados deverão assinar termo 
de responsabilidade junto ao município 
pelo cumprimento obrigatório das me-

didas protetivas e sanitárias previstas 
na Portaria SES 393/2021. Competições 
esportivas como torneios, campeonatos, 
amistosos e similares seguem proibidos; 

Eventos infantis, sociais e de entrete-
nimento – Proibidos até dia 31/05/2021, 
quando a regional deverá reavaliar a de-
cisão.  

Conforme a Amlinorte, os protocolos 
das demais atividades serão os mesmos 
estabelecidos no Decreto 55.882/2021 
do Governo do Estado. Os municípios 
agora deverão publicar seus decretos e o 
Plano de Fiscalização a fim de manter as 
medidas protetivas de combate a pande-
mia de Covid-19 na região.

Litoral Norte define protocolos de atividades variáveis no Sistema 3A's
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A Prefeitura de Torres rece-
beu na tarde de 13 de maio, um 
ônibus Marcolo/Volare com 29 
lugares para a Secretaria de As-
sistência Social e Direitos Huma-
nos, destinado a atender o pú-
blico assistido pela Assistência 
Social. O veículo foi entregue na 
sede da Prefeitura, sendo rece-
bido pelo prefeito Carlos Souza 
e o secretário Fábio da Rosa.

Para o prefeito, a vinda de 
mais um veículo para compor 
a frota do município confirma 
o compromisso consolidado da 
proposta de garantir um aten-
dimento cada vez mais humani-

zado para a população. O secre-
tário Fábio da Rosa comentou 
que esta aquisição viabiliza a 
garantia de direitos e a melhoria 
da qualidade de vida deste seg-
mento da população.

Este ônibus será utilizado pra 
atender as famílias acompanha-
das pela Proteção Social Básica 
do município através do CRAS e 
SCFV, principalmente realizan-
do o transporte de crianças e 
idosos durante as oficinas que a 
assistência proporciona a estes 
usuários. Este ônibus propor-
cionará uma qualificação nos 
serviços ofertados pela política 

de assistência social no muni-
cípio. Também poderá realizar 
passeios planejados junto com 
a equipe técnica, possibilitando 
o desenvolvimento social parti-
cipativo.

O transporte era aguardado 
com ansiedade pelos usuários 
e técnicos. A aquisição do veí-
culo foi possível através da in-
dicação de emenda parlamen-
tar no valor de R$225.000,00 
do deputado federal Maurício 
Dziedricki. A contrapartida da 
Prefeitura, através da Secretaria 
de Assistência Social, foi de R$ 
109.000,00.

Torres recebe ônibus para melhoria no 
atendimento dos usuários da Assistência Social

Pai e filha - moradores do bairro 
Vila São João, em Torres - criaram 
uma Playlist especial para auxiliar 
no desenvolvimento das crianças 
de 01 à 5 anos de idade. Os vídeos 
tem o objetivo de ensinar a bebês 
e crianças o alfabeto, números, 
palavras, músicas e outras coisas 
úteis enquanto se divertem ao 
mesmo tempo. Rodrigo e Thaila, 
responsável pelo projeto, fizeram 

esse trabalho usando vídeos de 
animação em 3D que as crianças 
gostam, junto com músicas, can-
ções de ninar e outros métodos de 
ensino que os bebês e as crianças 
vão gostar. 

Todo o trabalho foi realizado 
com recursos próprios e disponi-
bilizado de forma gratuita no canal 
do Youtube Tatá e Calabresa "Os ví-
deos tem o intuito de ajudar ainda 

mais o desenvolvimento de nossas 
crianças através desse trabalho, 
levando em conta o isolamento 
social em que estamos passando e 
que tem afetado diretamente o de-
senvolvimento dos pequeninos", 
ressalta o torrense Rodrigo.

Segue o link para acesso gratuito 
da Playlist: https://youtube.com/
playlist?list=PLw63Qu9A9s9rdVic-
TGcxlqSrpw6EYLJs_

Pai e filha de Torres criam Playlist especial 
para auxiliar no desenvolvimento das crianças
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres, na semana entre 14/05 
e 20/05, três óbitos foram registra-
do  - e com isso a cidade chegou 
a centésima morte relacionada a 
doença (desde o princípio da pan-
demia). Estas três mortes repre-
sentam um aumento em relação 
a semana anterior (entre 07/05 
e 13/05), quando um óbito pelo 
novo coronavírus havia sido com-
putado no município. 

Dois destes novos óbitos em 
Torres foram registrados na se-
gunda-feira (17 de maio) com 
pacientes que encontravam-se 
em tratamento no Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes: um se-
nhor de 70 anos, com comorbida-
des, que estava em leito comum; 
além de uma jovem de 28 anos, 
sem comorbidades, que estava na 
UTI.  A outra morte foi registrado 
na terça-feira (18 de maio): trata-
-se de um senhor de 69 anos, com 
comorbidades, que se encontrava 
internado na UTI do Hospital Nos-
sa Senhora dos Navegantes.

Além disso, Torres teve diminui-
ção no número de casos ativos de 
Covid-19. O número de casos ati-
vos para a doença na cidade era 
de 23 nesta quinta (20) - enquanto 

que no dia 13/05 eram 34. A re-
dução no número de casos ativos 
vem sendo expressiva nas últi-
mas semanas - levando em conta 
que eram 424 casos ativos no dia 
11/03, os quais já haviam diminuí-
do para 253 no dia 25/03. 

Redução dos novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira, 20 de abril, 
o Boletim epidemiológico de Tor-
res registrava, contando desde o 
início da pandemia, 5.532 casos 
confirmados, com 5.409 recupera-
dos, 15 pacientes em isolamento 
domiciliar e 100 óbitos. "De Torres 
(até quinta-feira,20), temos dois 
pacientes hospitalizados na UTI 
do Hospital Nossa Senhora do Na-
vegantes e dois pacientes em leito 
comum. Estamos com quatro pa-
cientes de Torres internados fora 
do município. De outros municí-
pios, temos dez pacientes hospita-
lizados, cinco na UTI e outros cinco 
em leito comum. Até esta quinta 
(20), nenhum paciente em Torres 
espera por leito hospitalar", res-
salta a comunicação da Prefeitura 
de Torres, ressaltando ainda que  
havia 45 casos suspeitos aguardan-

do resultados de exames até 20 de 
maio (sendo que Quarenta e qua-
tro destes pacientes encontravam-
-se em isolamento domiciliar e um 
hospitalizado, em leito comum).

Desta forma, além dos últimos 
7 dias terem o registro de 3 óbi-
tos, temos o registro de um total 
de 23 novos casos por Covid-19 
na semana entre 14  e 20 de maio 
em Torres  - o que representa uma 
pequena redução em comparação 
com a semana anterior (entre 07 
e 13 de maio), quando 30 casos 
novos do coronavírus foram com-
putados. 

Três Cachoeiras registrou 
um óbitos na semana

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quinta-feira (13) o município 
estava com 1312 casos confir-
mados para Covid-19 (com qua-
tro pacientes internados), sendo 
1283 recuperados e 10 suspeitos 
(aguardando resultados). Além, 
disso, Três Cachoeiras está com 25 
óbitos relacionados ao coronaví-
rus desde o princípio da pandemia 
(um novo óbito em relação a se-
mana passada).

Torres chegou ao centésimo óbito por Covid-19 nesta semana
Município apresentou diminuição no registro de casos ativos do coronavírus nesta semana, e também nos novos casos. Três Cachoeiras teve um 

novo óbito relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias

Na manhã desta quinta-feira (20 
de maio) saiu mais um boletim infor-
mativo sobre a situação epidemioló-
gica relacionada ao novo coronavírus 
nos 15 municípios que compõem a 
Associação dos Municípios do Extre-
mo Sul Catarinense (AMESC). O nú-
mero de casos da região passou para 
6040 com um total de 516 mortes 
pela Covid-19 desde o princípio da 
pandemia.

Dessa forma, no período de uma 

semana (comparativo com o dia 13 
de maio) foram registrados 473 novos 
casos de Covid-19 no extremo-sul ca-
tarinense (número menor do que os 
526 registrados na semana anterior, 
expressivamente menor  que os  1470 
novos casos registrados entre 19/03 e 
25/03, por exemplo). Em 7 dias foram 
registrados 15 novos óbitos na região 
(triste número que, entretanto, é me-
nor do que na semana anterior, quan-
do foram computados 21 óbitos pelo 

coronavírus na AMESC). Além disso 
até esta quinta (20/05), a região es-
tava com 502 casos ativos registrados 
- enquanto que no boletim da quinta-
-feira passada (13 de maio) havia 527 
casos ativos de Covid-19.

Araranguá chega aos 200 óbitos

Conforme dados da AMESC conso-
lidados na manhã desta quinta-feira 
(20/05), Araranguá é disparado o mu-

nicípio da região com maior número 
de casos - com 9118 confirmados e 
200 mortes relacionadas ao novo Co-
ronavírus na cidade (sendo que nos 
últimos 7 dias foram registrados 155 
novos casos e 6 óbitos pela doença 
na cidade).  Em seguida vêm Som-
brio, com 3094 registros de Covid-19 
no total e 67 óbitos no total (69 no-
vos casos e 3 novo óbito nos últimos 
7 dias). Passo de Torres, até quarta-
-feira (19/06) totalizava 1130 casos 

positivos do novo Coronavírus , com 
20 óbitos desde o princípio da pan-
demia (16 novos casos de Covid-19 
e nenhum óbito registrado no Passo 
nos últimos 7 dias).

Extremo-sul catarinense tem 515 óbitos e 
ultrapassa os 6 mil casos por Covid-19

Na manhã desta quinta-feira (20 de maio) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos 
15 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Araranguá chegou a triste marca de 200 óbitos

A vacinação contra a Covid-19 segue 
em Torres. Na terça-feira (18 de maio), 
foram vacinados, com a primeira dose, 
pessoas com 30 anos ou mais, com co-
morbidades incluídas como prioritárias. 
Na quinta-feira (20 de maio), teve vacina-
ção da segunda dose da Coronavac con-
tra a Covid-19 para pessoas que fizeram 
a primeira dose nos dias 31 de março, 3 
de abril e 7 de abril, em Torres. 

Na próxima segunda-feira, 24 de 
maio, serão vacinados em Torres, com a 
primeira dose, pessoas com 18 anos ou 
mais, portadoras de comorbidades inclu-

ídas como prioritárias. Nesta ação serão 
imunizadas as pessoas com Síndrome de 
Down; com doença renal crônica em te-
rapia de substituição renal (hemodiálise, 
dialise); Pessoas com Deficiência Perma-
nentes cadastradas no Programa de Be-
neficio de prestação continuada; Pessoas 
com comorbidades, a partir dos 18, que 
constam nos grupos prioritários (como 
obesidade mórbida, diabetes, pneumo-
patias crônicas, hipertensão arterial, 
cardiopatias, insuficiência ou arritmias 
cardíaca, valvopatias, doenças renais 
crônicas entre outros -  lista completa no 

site da Prefeitura de Torres). A vacinação 
ocorrerá no Parque do Balonismo, sem 
marcação, no sistema drive thru, que 
se vacina sem sair do carro. A vacinação 
começa às 8h e vai até durarem os esto-
ques. Serão aplicadas doses de Oxford 
AstraZeneca.  

Também haverá vacinação por agen-
damento, sendo que a imunização pode 
ser agendada em algum ESF, onde é pre-
ciso ser cadastrado. A preferência é para 
aqueles que apresentem dificuldades no 
deslocamento até o Parque do Balonis-
mo. Nestes ESFs serão aplicadas a dose. 

No drive thru do Parque do Balonismo é 
sem agendamento. A pessoa cadastrada 
em algum ESF deve agendar a vacina-
ção por meio do fone da Prefeitura (51) 
3626 9150 nos ramais dos postos (Rio 
Verde-465; São Brás- 452; São Francisco- 
450; São Jorge- 430; Vila São João- Padre 
Luiz Benini 455 e Alberto João Miguel, 
445)

"Conforme determinação do Minis-
tério da Saúde, deverão entregar cópias 
de qualquer comprovante que demons-
tre pertencer a um dos grupos de risco, 
como laudo médico recente ou receita 

médica de tratamento contínuo dos últi-
mos sete meses ou relatório médico ou 
ainda, exames. Além da comprovação 
médica, a Secretaria Municipal de Saúde 
lembra que é preciso levar carteira de 
identidade, CPF, documento que com-
prove a residência no município (caso 
não tenha, uma declaração escrita que 
a pessoa reside no local), a carteira de 
vacinação (se tiver) e não esqueça tam-
bém de levar um quilo de alimento não 
perecível para a Campanha da Vacinação 
Solidária. A doação não é obrigatória", 
concluí a Prefeitura de Torres.

Pessoas portadoras de comorbidades (com 18 anos ou mais) 
serão vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda em Torres
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Participou da Tribuna Popular 
da Câmara dos Vereadores de 
Torres, realizada na segunda-fei-
ra  (dia 17 de maio), o presidente 
do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente (Commam), Rivaldo da 
Silva. Ele foi formalizar publica-
mente uma resposta do conselho 
torrense ao que chamou de “ata-
ques protagonizados pela Câma-
ra ao Commam”, bem como foi 
sugerir que uma lei (aprovada 
na semana anterior) não será 
implementada por ter vícios de 
origem. 

Na tribuna, Rivaldo leu a nota 
informativa do Commam sobre 
manifestações recentes de vere-
adores, que atacaram o Conse-
lho. Na nota, constam posiciona-
mentos e justificativas técnicas 
da entidade para explicar a po-
sição formal. E dentre vários pa-
rágrafos inclusos no documento, 
pode-se destacar: 

1 – A contrariedade do 

Commam à forma de aprovação 
da lei que retira a necessidade de 
aprovação do Conselho munici-
pal em casos de Licenciamentos 
Ambientais; 

2 – A disponibilização do 
Commam para fazer debates so-
bre mudanças nas normas, tema 
reclamado por vereadores para 
justificar a nova legislação; 

3 – Questionamento sobre 
a legalidade da lei aprovada na 
Casa Legislativa e pelas comis-
sões temáticas e procuradoria da 
Câmara; 

4 – Repúdio as acusações ao 
Commam, principalmente do ve-
reador Rogerio Evaldt, o Rogeri-
nho (PDT) quando e onde, inclu-
sive, teria sugerido o término do 
conselho (conforme Rivaldo).

5 – Pedido que a imprensa 
dê espaço para esta resposta do 
Commam, para que ambas as 
partes sejam ouvidas no debate 
que foi polemizado (a ainda está 
sendo). 

Em Nota e discurso, presidente do Commam, Rivaldo da Silva, afirma que a Lei não irá ser implementada por estar 
em desacordo com legislação maior e também repudia opiniões

POLÍTICA

Conselho do Meio Ambiente de Torres vai a Câmara 
se posicionar contra opiniões e lei aprovada

Rivaldo da Silva, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Torres

Presidente da Câmara e vereador citado manifestaram-se
Durante a fala do presidente do 

Commam, o presidente da Câmara 
de Vereadores de Torres, vereador 
Gimi Vidal (PP) se pronunciou após 
a manifestação, afirmando que 
“não era verdade a afirmação do 

presidente do Conselho, que disse 
em seu discurso (na nota Informati-
va) que o Commam sempre esteve 
aberto ao debate”. Para Gimi, ao 
contrário, em 25 anos de Câmara 
ele nunca soube de convite do Con-

selho para que a Casa Legislativa 
participasse de discussões feitas 
entre conselheiros. 

 Já o vereador Rogerinho (PP), 
citado na nota, disse que também 
não seria verdade a afirmação de 

Rivaldo da Silva que “são poucas 
atividades atingidas pela necessida-
de de aprovação do Conselho Mu-
nicipal para a obtenção de licenças 
ambientais". Para o vereador são 
em torno de 500 licenças em pauta 

na analise feita por seu gabinete. 
Abaixo a nota do Commam, 

publicada na íntegra por A FOLHA 
- garantindo espaço para posicio-
namento institucional da entidade 
perante o debate em pauta.

NOTA INFORMATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMMAM), 

instituído pela Lei Municipal 4.122 de 05/12/2007 e alte-
rações, em face das recentes manifestações de alguns ve-
readores sobre a Resolução COMMAM 01/2019, inclusive 
com ataques antidemocráticos, vem a público informar:

1. O COMMAM é um colegiado, com atuação há 
mais de 20 anos na defesa do meio ambiente e do patri-
mônio natural de Torres; sendo constituído por 21 entida-
des, com representação:

● Municipal (07 entidades): Sec. Mun do Meio Am-
biente e Urbanismo; Sec Mun de Educação; Sec Mun de 
Saúde; Sec Mun da Fazenda; Sec. Mun do Desenvolvimen-
to Rural e da Pesca; Sec Mun de Obras e Serviços Públicos; 
e Sec. Mun de Turismo;

● Estadual (03 entidades): Batalhão Ambiental da 
Brigada Militar; Sec Estadual do Meio Ambiente/Parque 
Estadual de Itapeva; e Corpo de Bombeiro Militar

● Federal (01 entidade): Instituto Chico Mendes de 
Conservação de Biodiversidade/Refúgio da Vida Silvestre 
da Ilha dos Lobos

● Da Sociedade Civil organizada (10 entidades): 
Associação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares; 
Associação dos Surfistas de Torres; Associação dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos do Litoral; Associação 
Torrense de Proteção aos animais; Colônia de Pescadores 
e Aquicultores Z7; Lions Clube; Rotary Clube; Sociedade 
Onda Verde; Universidade Luterana do Brasil; União das 

Associações Comunitárias e de Moradores de Torres ; 
2. O Conselho é um órgão atuante, agindo em prol 

da causa ambiental, propondo, cobrando, incentivando, 
fiscalizando e apoiando ações, projetos, programas, even-
tos, normas, que tenham como premissa o respeito ao 
meio ambiente, a preservação ou recuperação da qualida-
de ambiental, a sustentabilidade e a educação ambiental; 
entre as quais citamos: 

• Apoio financeiro aos órgãos de gestão e/ou fisca-
lização ambiental; de outros órgãos públicos; e da Socie-
dade Civil organizada;

• Realização de eventos para discussão da temáti-
ca ambiental e suas interfaces com as questões urbanas, 
nos dias atuais e perspectivas futuras;

• Formação de grupos de trabalhos, acerca de te-
mas, como: causa animal; resíduos urbanos; Plano Diretor 
e Ambiental; Lagoa do Violão; eventos ambientais; edital 
do fundo municipal do meio ambiente;

• Proposição de pautas positivas com relação a 
importantes ambientes tais como: o Parque de Itapeva, 
Revis Ilha dos Lobos, Parque da Guarita, APA da Lagoa de 
Itapeva, dentre outros;

• Interface com outros colegiados, como: o Conse-
lho Municipal de Turismo, Conselho do Parque de Itapeva, 
Comitê do Rio Mampituba, dentre outros;

• Julgamentos em 2a instância acerca dos autos de 
infração ambiental;

• Proposição de prioridades ambientais 
2021/2024;

• Proposição de normativas ambientais, no âm-
bito de sua competência, como foi o caso da Resolução 
COMMAM 01/2019;

3. A resolução municipal (01/2019) vem sendo alvo 
de críticas por parte de alguns vereadores; que talvez por 
desconhecimento ou por outros motivos, defendem a 
revogação desta a resolução; a qual está fundamentada 
na Resolução Estadual CONSEMA 372/2018, a qual defi-
niu para o Rio Grande do Sul, as atividades  sujeitas ao 
licenciamento ambiental, e conforme seu parágrafo 1º, do 
Art 4º, deixou para o regramento municipal, quais outras 
atividades também poderiam ser licenciáveis, segundo 
avaliações locais, o que foi feito pelo conselho municipal;

4. A Resolução COMMAM 01/2019 (Protocolo Ge-
ral 4678/2028) foi construída ao longo de quase 10 me-
ses, entre 06/04/2018 e 23/01/2019, com ampla discus-
são técnica e cuidadosa análise das atividades a serem 
regradas. Um grupo técnico da prefeitura, elaborou a 
1ª proposta, a qual foi encaminhada ao COMMAM; que 
então criou uma comissão, a qual elaborou uma 2ª pro-
posta. Inicialmente entre as 2 versões haviam 116 pontos 
de consenso e 33 divergências e após análises conjunta, 
chegou- se a 141 consensos e apenas 08 divergências, e 
em 3/01/2019 foi aprovada a versão final de Resolução 
COMMAM 01/2019;
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5. A Resolução CONSEMA 372/2018, regra o licen-
ciamento ambiental de 535 atividades econômicas, das 
quais:

● 217 são de competência exclusiva do Estado 
(sendo 44 isentas e 173 licenciáveis)

● 46 de competência exclusiva dos Municípios 
(sendo 11 isentas e 35 licenciáveis)

● 272 são de competência compartilhada entre Es-
tado e Municípios (sendo 103 isentas e 169 licenciáveis);

● Entre as 318 atividades que são atribuições 
do município (46 exclusivas e 272 compartilhadas), o 
COMMAM fez o regramento de apenas 40 atividades das 
quais 15 permaneceram com isenção parcial, benefician-
do os pequenos estabelecimentos, e 25 atividades ficaram 
sujeitas ao licenciamento total;

● Entre as 40 atividades regradas pelo COMMAM:
● 28 são de empreendimentos do tipo fábrica/pro-

cessamento de matéria prima;
● 02 sobre serviços de supermercados/shoppings e 

depósitos para logística;
● 04 são sobre manejo de vegetação;
● 02 sobre a gestão de resíduos; 
● 01 sobre local de diversão;
● 01 sobre espaços de hospedagem;
● 02 sobre serviços de alimentação;
6. Além do licenciamento, a Resolução COMMAM 

regra a correta gestão de resíduos para todas as atividades 
sujeitas ao Alvará Tributário; sendo fruto de análises técni-
cas e construída observando os princípios da legalidade e 
prerrogativas do colegiado, amparados na legislação fede-
ral, estadual e municipal;

7. Em 08/06/2020 reuniram-se na câmara de ve-
readores, representantes do conselho, do executivo e do 
legislativo, para tratar do tema, sendo definido que seria 
encaminhada uma proposta de alteração na resolução de-
vidamente fundamentada, o que não ocorreu; 

8. Em 19/04/2021, foi realizada nova reunião, onde 
os membros do legislativo e do executivo, manifestaram 
suas preocupações, em particular quanto às dificuldades 
dos empreendimentos do setor de alimentação e hospe-
dagem em função da Pandemia. Ao final desta reunião, a 
direção do conselho informou que o assunto seria tratado 
na reunião do conselho do dia 28/04/2021, uma vez que 
as decisões são coletivas; 

9. Na reunião de 28/04 foi deliberado o pedido de 
uso da tribuna da câmara, no dia 10/05, para a apresen-
tação aos vereadores, imprensa e sociedade, de todas as 
informações técnicas e legais, pertinentes ao processo 
de construção da Resolução COMMAM 01/2019 e suas 
interfaces com outros dispositivos legais, permitindo as-
sim, que os vereadores tomassem conhecimento pleno de 
toda a questão, porém foi deferido o uso da tribuna ape-
nas para o dia 17/05. Foi deliberado ainda, o convite a to-
dos os vereadores, em especial mesa diretora e comissão 
de meio ambiente; ao poder executivo; e ao ministério pú-
blico, para uma reunião extraordinária no dia 12/05/2021, 
visando a discussão de idéias, e compatibilizar as deman-
das socioeconômicas e ambientais;

10. Entretanto, no meio tempo, entre a reunião do 
dia 19/04 na câmara, e a do conselho no dia 12/05, por ini-
ciativa de vereadores contrários a Resolução COMMAM, 
foi apresentado um Projeto de Lei 009/2021, o qual 
tem como objetivo destituir a resolução municipal. O 
COMMAM reconhece a legitimidade dos vereadores em 
propor leis, mas respeitosamente discorda do teor e prin-
cipalmente dos objetivos do projeto em questão; além dis-
so, no dia 10/05, antes da reunião conjunta (12/05), ou do 
uso da tribuna (17/05), o projeto foi colocado em regime 
de urgência, e aprovado no mesmo dia, sem o necessário 
debate de ideias;

11. O conselho manteve o convite para a reunião, na 
qual estavam os representantes do poder executivo (Pref. 
Carlos Souza e Sec Alexandre Porcatt/SMTIC; Diretora de 

Licenciamento Daniela Rodrigues/SMAURB  e alguns ve-
readores (Gibraltar Vidal; Miguel Jacob; Moisés Trisch; e 
Carla Daitx) e/ou assessores (do Ver. Igor e Moisés);

12. Em 13/05 a Direção do COMMAM recebeu do-
cumento emitido pela SMTIC, no qual aborda diversos as-
pectos da questão econômico-social e as dificuldades de 
atividades no ramo da alimentação e hospedagem, agra-
vadas com a Pandemia e solicita a revisão da Resolução 
COMMAM 01/2019, assim, está prevista para o dia 19/05 
nova reunião do conselho, na qual será criada uma comis-
são para revisão da resolução;

13. O conselho entende que alguns ramos da eco-
nomia estão com dificuldades relacionadas à Pandemia, 
e está aberto a discussão de isenção para alguns casos, 
mas não se pode colocar na mesma isenção um pequeno 
mercado e um hipermercado; ou uma lancheria e um sho-
pping center; ou uma pequena pousada e uma fábrica de 
concreto, como querem fazer de forma generalizada via 
projeto de lei;

14. Alguns criticam a necessidade de licenciamento 
para locais de alimentação e de hospedagem, mas con-
forme visto anteriormente, das 40 atividades regradas 
pelo COMMAM, 28 (70%) são de empreendimentos de 
Potencial Poluidor de Médio a Alto (exemplo: Fábrica de 
argamassa; Fábricas de Móveis; Fábricas de artefatos de 
cimento…), sendo que apenas 03 se referem a hospeda-
gem/alimentação;

15. Alguns vereadores criticam as taxas de licencia-
mento ambiental, porém:

● As taxas não são definidas pelo conselho, mas 
sim em lei própria, com aprovação do legislativo, o que 
foi feito através da Lei Complementar 19 de 30/12/2008; 
podendo ser revista pela atual legislatura;

● Os valores obtidos com a taxa de licenciamento 
são integralmente revertidos na gestão ambiental munici-
pal; através da estruturação dos órgãos ambientais, (com 
veículos, equipamentos e treinamentos), ou ainda no fi-
nanciamento de projetos ambientais; além disso, as taxas 
em Torres estão entre as mais baratas do estado;

● A maioria das atividades abordadas (ligadas ao 
turismo e alimentação) possuem licença única, com custo 
de 1,0 UFM, (R$ 368,54), válida por 5 anos, sendo que o 
menor prazo de uma licença é de 3 anos (para as ativida-
des de potencial poluidor alto);

● quanto aos custos com serviços técnicos, pode-
riam os senhores Vereadores estudar uma legislação que 
permita para os pequenos empreendedores (dono de 
uma lancheria por exemplo) o serviço de apoio ao licencia-
mento, assim como ocorre com os pequenos produtores 
(Pronaf) que são atendidos pela Sec de Agricultura e ainda 
possuem 50% de desconto nas taxas;

16. Alguns dizem que somente Torres tem regramen-
to municipal, porém em consulta ao site do CONSEMA, 
verifica-se que outros municípios também fizeram seus 
regramentos, inclusive Gramado, muito citado nas compa-
rações do que é uma cidade com vocação turística, sendo 
que lá, o Conselho Municipal regrou inclusive a construção 
de moradias; por entender a importância deste regramen-
to nas questões locais, em especial do turismo;

17. O licenciamento existe para regrar e ajudar a 
amenizar os impactos; e muitas atividades permanecem 
isentas; e se há alguma atividade que eventualmente po-
deria ser isenta, isto não pode ser generalizado para to-
das as atividades, ou para jogar fora a resolução, a qual foi 
construída de modo sério e responsável;

18. As resoluções não são estanques, e o COMMAM 
não está fechado ao diálogo, e propostas de isenção par-
tindo de entidades, do poder executivo ou legislativo, que 
chegarem serão analisadas com responsabilidade e sensi-
bilidade;

19. Se o objetivo do Projeto de Lei 009/2021, aprova-
do, é revogar a Resolução COMMAM 01/2019, há que se 
verificar a sua constitucionalidade e eficácia, uma vez que 

seu parágrafo 1o diz:
Art. 1° Fica determinado ao Município de Torres a ado-

tar as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA) no que diz respeito ao licenciamento ambien-
tal para empreendimentos e atividades sediadas e execu-
tadas dentro do Município.

20. O licenciamento ambiental em Torres sempre ob-
serva todas as normas vigentes, especial:

● Lei Complementar Municipal 30/2010; Lei Com-
plementar 65/2015; e Decreto Municipal 118/2012; 

● Lei Federal 6938/1981 e Lei complementar fede-
ral 140/2010;

● Resoluções CONSEMA 372/2018 e suas altera-
ções (375; 377; 379; 381; 383; 389; 395; e 405 todas de 
2018);

21. Assim o município já adota as normas do CON-
SEMA, uma vez que a adoção de norma estadual pelo 
ente municipal já é obrigatória por sua hierarquia legal, 
podendo os municípios serem mais restritivos, mas não 
mais permissivos; sendo assim, desnecessário uma norma 
legal, dizer que outra norma precisa ser cumprida. Além 
disso, a Resolução CONSEMA 372/2018 diz em seu pará-
grafo 1o do art. 4o 

§ 1o. O município, em função de suas peculiaridades 
locais, poderá exigir licenciamento ambiental municipal, 
através de Resolução do Conselho Municipal de Meio Am-
biente ou norma específica, para os empreendimentos e 
atividades constantes como não incidentes de licencia-
mento no anexo I desta Resolução.

Assim verifica-se que o regramento municipal está res-
paldado no regramento estadual, sendo assim válido; e in-
clusive reforçado pela lei aprovada, cuja redação não nos 
parece atingir os objetivos originais;

22. Além disso, se o objetivo é  restringir o licencia-
mento municipal exclusivamente ao uso da CONSEMA 
372/2018, há que se cuidar quanto ao imbróglio jurídico 
que pode ser criado com outros dispositivos legais muni-
cipais, em especial com a Lei Complementar 65/2015 (co-
nhecida como lei das indústrias), a qual possui hierarquia 
superior à lei ordinária aprovada; sendo que a Lei Comple-
mentar 65/2015 e a única que possibilita a regularização 
de empreendimentos instalados previamente ao zone-
amento do Plano Diretor vigente, desde que passe pela 
devida aprovação ambiental/urbanística; 

23. Em nome do conselho, fica o registro de repúdio 
à fala de cunho antidemocrático, do Vereador Rogério 
Evaldt Jacob, o qual em reunião fechada, defendeu a dis-
solução do conselho, mostrando assim total desrespeito 
com as entidades e seus respectivos representantes. O 
Conselho respeita as divergências de entendimento quan-
to a legislação, mas repudia este tipo de manifestação 
contrária ao estado democrático de direito, e que atinge 
diretamente uma parcela significativa da sociedade civil 
organizada, entidades, associações e poder público;

24. O conselho solicita ainda que os veículos de im-
prensa, livre e democraticamente, disponibilizem o espaço 
para estas informações, auxiliando assim na divulgação de 
todos os lados, junto à população;

25. Por fim o Conselho lamenta, toda tentativa de 
fragilização da legislação ambiental, a despeito do que 
vem ocorrendo em todas as esferas governamentais, e a 
forma como o processo foi conduzido, e seguirá na defesa 
dos bens ambientais das atuais e futuras gerações de nos-
sa região, e reitera estar aberto ao diálogo e que irá anali-
sar com sensibilidade social e responsabilidade ambiental 
a proposta de modificação da sua resolução;

Torres 17 de Maio de 2021

Direção COMMAM
Rivaldo Raimundo da Silva /PRESIDENTE
Ten. Fabrício de Freitas de Oliveira / VICE-PRESIDENTE
Guilherme Carnizella Ribeiro/SECRETÁRIO
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Prefeitura e Supermercado Bistek entregam 
obras que qualificam mobilidade em Torres

FONTE: Prefeitura de Torres
______________________

A Prefeitura de Torres, por 
meio de parceria com o Super-
mercado Bistek, realizou a im-
plantação de duas rotatórias 
e contenção das margens da 
Sanga D’água Boa. As rotatórias 
estão localizadas na Avenida do 
Riacho, uma em frente ao novo 
mercado Bistek e outra em fren-
te ao Complexo do Campo do 
Torrense.

As obras foram entregues 
oficialmente à comunidade na 
tarde dessa última quinta-feira, 
13 de maio, pelo prefeito Car-
los Souza, acompanhado da pri-
meira-dama Susi Rosa Souza, e 
pelo sócio-fundador e diretor da 
rede, Walter Ghislandi. Também 
prestigiaram o ato, o vice-pre-
feito, Fábio Amoretti, vários se-

cretários municipais, diretores, 
líderes de diferentes segmentos 
da cidade, vereadores e comuni-
dade em geral.

O propósito foi o de qualificar 
a mobilidade urbana na região 

onde foi instalado o Supermer-
cado Bistek, tornando mais se-
guro o trânsito local, seja para 
pedestres, ciclistas e veículos.

O projeto das rotatórias foi 
elaborado pela Prefeitura Mu-

nicipal de Torres, através da 
Secretaria de Planejamento e 
Participação Cidadã. A execução 
da obra das rotatórias e da con-
tenção das margens da Sanga 
D’água Boa ficou sob a responsa-

bilidade da empresa Construto-
ra Torrense, contratada pelo Su-
permercado Bistek, que investiu 
aproximadamente R$ 2 milhões 
na implantação das obras na re-
gião.

Pedido recurso de emenda para construção de um Centro 
de Convivência ao Idoso em Torres

O secretário de Assistên-
cia Social de Torres, Fábio da 
Rosa, esteve nesta sexta-feira 
(14/05) no gabinete do de-
putado estadual Adolfo Brito 
(Progressita). O objetivo foi 
solicitar o encaminhamento do 
pedido de recurso de emenda 

para construção de um Centro 
de Convivência ao idoso.

"O município conta com 
mais de 7 mil idosos, sendo 
que este local de referência, 
servirá, para que eles possam 
ter um espaço de lazer, recrea-
ção e prática de exercícios físi-

cos", ressalta a .
O secretário também pediu 

o apoio do deputado para uma 
mobilização para inclusão dos 
servidores da assistência social 
com prioridade dentro do ca-
lendário de vacinação do coro-
navírus.

Para fortalecer rede de proteção, CRM visita Prefeitura de Mampituba
Nesta última terça-feira (18 

de maio), a equipe do Centro 
de Referência da Mulher Prici-
la  (CRM) seguiu com o calen-
dário de visitas às Prefeituras 
da Comarca de Torres - com o 
propósito de fortalecer a rede 
de proteção às mulheres em si-
tuação de violência. O trabalho 
foi realizado na Prefeitura de 
Mampituba, com um encontro 
entre o CRM e participantes da 
rede de proteção do município, 
onde as técnicas detalharam 
a atuação do Centro. O CRM 

atende a demanda de seis mu-
nicípios, além de Torres: Arroio 
do Sal, Dom Pedro de Alcânta-
ra, Mampituba, Morrinhos do 
Sul, Três Cachoeiras e Três For-
quilhas.

Na reunião, foi exposto o tra-
balho de acolhimento às mu-
lheres em situação de violên-
cia, e todo o acompanhamento 
em diversas áreas, como a psi-
cológica, de assistência social, 
a jurídica, o encaminhamento 
ao Ministério Público e Forum. 
Prestaram esclarecimentos 

técnicos ao grupo, a assistente 
social Jorgina Cardoso Ribeiro, 
a psicóloga Vânia Gislaine Sch-
mitz, e a diretora Zete Silveira. 
Além de Mampituba, também 
já foram visitados os municí-
pios de Três Cachoeiras. e Três 
Forquilhas.

Foi bastante elogiada a pos-
sibilidade de compra de vagas 
em abrigos para mulheres ví-
timas de violência. Através do 
CRM, o convênio foi recente-
mente renovado entre as Pre-
feituras da Comarca. 

Ronda Escolar da Guarda Municipal vai contribuir na segurança 
e no combate à Covid-19

Com o início das aulas na 
rede pública de ensino em Tor-
res, a Guarda Municipal reto-
ma a Ronda Escolar em todas 
as escolas municipais. O obje-
tivo é garantir a segurança de 
alunos e profissionais da edu-
cação, priorizando os horários 
de entrada e saída dos alunos, 

auxiliando no controle e fisca-
lização das medidas sanitárias 
preventivas ao Covid-19.

A operacionalização deste 
controle e fiscalização foi tema 
de recente reunião entre a se-
cretária municipal de Educa-
ção, Sílvia Teixeira Pereira, e o 
diretor de Segurança Pública 

da Prefeitura, Jairo Morelle. "O 
projeto Ronda Escolar, criado 
pela Diretoria de Gestão Inte-
grada de Segurança Pública, 
teve início em 2017, sendo 
muito bem aceito por toda a 
comunidade escolar", concluí a 
comunicação da Prefeitura de 
Torres.
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ê

No inverno ou em períodos de frente fria, tanto humanos quanto animais sofrem com as 
baixas temperaturas e com a queda na umidade relativa do ar. O frio rigoroso afeta a todos.

Apesar de possuírem pelos animais de estimação também estão suscetíveis às doenças 
associadas às baixas temperaturas, como gripes, resfriados, doenças respiratórias e prob-
lemas osteo-articulares. Cães e gatos podem sofrer com quedas bruscas de temperatura, 
com o vento e ainda com eventuais chuvas – por isso a importância de mantê-los aqueci-
dos.

Se você tem um pet em casa, dê uma olhada nessas dicas: 
Ofereça abrigo e cobertores:
Se o seu animal vive fora, no quintal, procure abrigá-lo em uma casinha de tamanho apro-

priado e aquecê-lo com roupinhas e cobertores. Especialmente durante a noite. A casinha 
deve ser colocada em um local livre de chuva e de correntes de ar. 

Caso o animal não possua uma casinha fechada, deve-se ao menos oferecer um local for-
rado com jornal ou papelão, com mantas e cobertores que ajudem a isolá-lo do chão frio. 
O animal nunca deve ficar ao relento ou em contato com chuva ou vento: assim como uma 
criança ou um idoso, os cães e gatos podem adoecer nessas condições.  .

Dê mais roupas e menos banho: Além de oferecer proteção, evite banhos frequentes 
nesta época. E no caso de cães e gatos peludos, procure não tosar, pois o pelo ajuda o 
animal a se proteger do frio. Se o seu animal já estiver acostumado ou se tiver o pelo 
muito curto, vista roupinhas e capas. Só não se esqueça do conforto: nunca use roupas ou 
acessórios que restrinjam o movimento ou a respiração do pet. E tente não passear nos 
horários mais frios e quando há garoa ou chuva. 

Cuide da alimentação e das vacinas: No inverno, os animais gastam mais calorias para 
manter o corpo aquecido e por isso necessitam de um aporte maior na alimentação. Para 
a alegria dos comilões, os tutores podem aumentar a quantidade de ração ou de alimen-

Saiba como proteger seus animais 
no inverno

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

to entre 10 e 20%, dependendo do animal. Estar 
bem alimentado e com as vacinas em dia também 
é muito importante para evitar as gripes e as 
doenças virais. 

Os gatos devem estar com a vacina tríplice em 
dia e os cães com a vacina V8. Se for um cão fil-
hote, idoso ou que more com muitos outros cães, 
procure vacinas especificas para gripe canina, que 
protegem contra o Adenovírus Canino Tipo 2, o 
vírus da Parainfluenza Canina e a Bordetella bron-
chiseptica.

Doe, doe, doe: As campanhas do agasalho são importantes tanto para nós, quanto para os ani-
mais desamparados.

Elas são importantes tanto para nós, quanto para os animais desamparados. Separe as roupinhas 
que já não cabem mais no seu pet, antigas camas e casinhas. Cobertores também são bem-vindos. 
Procure a ATPA. Você certamente será recebido com rabos abanando. 

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

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

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

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

Acesse a Página da ATPA no facebook ou no Instagram. Precisamos de doação de ração.
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13 ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 17 DE MAIO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA         
                                                                                                                                                                                                           

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

MDB RONALDO - Agradeceu secretaria de Obras pelo atendimento de trabalhos solicitados, mas 
reclamou de outros que ainda não foram atendidos. Lembrou que é a comunidade que está demandan-
do os pedidos. Agradeceu a presença do deputado Alceu Moreira pela parceria que trouxe para a cidade 
um veículo blindado, além de encaminhar mais R$ 150 mil para a Saúde da cidade. Agradeceu resposta 
de pedido de informação que fez para a prefeitura sobre obra de posto de saúde no Balneário Atlântico, 
onde prefeito prometeu que em breve será encerrada. Mostrou preocupação sobre falta da 2ª dose da 
Coronavac.
MDB DIEGO - Também agradeceu à parceria com deputado federal Alceu Moreira do seu MDB, 
lembrando que este é que tem encaminhado muitos recursos para a comunidade de Arroio do Sal. Disse 
que admira o trabalho do deputado, mesmo este sendo favorável à privatização da CEEE. E lembrou 
que as coisas tem que ser separadas. Que cada um faz sua parte e busca suas metas e têm que serem 
respeitadas. E também agradeceu deputados de outras siglas que também enviam emendas parlamen-
tares e verbas de ministérios para Arroio do Sal. Deu suas boas- vindas ao vice-prefeito da cidade que 
assume nas férias do prefeito Bolão. 
MDB GIOVANI - O presidente da Câmara informou que em conversa com o deputado Gabriel 
Souza, presidente da Assembléia Legislativa, o Convênio com os Bombeiros Solidários está para ser 
assinado no governo estadual. Aproveitou e elogiou o envio de recursos de Gabriel Souza para Arroio 
do Sal, assim como agradeceu o deputado e federal Alceu Moreira pelo envio de R$ 150 mil para a 
Saúde da cidade. Também se referiu à promessa da entrega do posto do Balneário Atlântico, que não 
vai necessitar ir ao balneário Rondinha para consulta. Disse que esteve com o deputado Marcio Boschi 
em Porto Alegre para busca de recursos para Arroio do Sal. Referiu-se a serviços da prefeitura e elo-
giou equipe de roçada da secretaria de Obras.
PDT EDEMILSO - É solidário da cobrança do vereador Diego pela cobrança de espaço em 
praça. Disse que os espaços devem ser disponibilizados para que sejam usados pela população, pois 
isso acha que a prefeitura deve ocupar este espaço com equipamentos. Reclamou que teve praças que 
ficaram mais de meio ano sem sequer que a grama fosse cortada. E acha que isto não deve acontecer. 
Também se referiu aos recursos enviados pelo deputado Alceu Moreira, mesmo sendo de outro partido. 
Disse que, embora seja contra este mecanismo de emendas parlamentares, que também busca o dinhei-
ro com deputados do PDT. Disse estar preocupado com a falta de vacinas para a cidade.
MSB CARLOS - Deu boas vindas ao vice-prefeito Zeca que assumiu nas férias do titular Bolão. 
E elogiou que o mesmo já está se virando para encaminhar a equipe da prefeitura para o trabalho na 
cidade. Disse que o Zeca está mostrando que poderá ser prefeito de Arroio do Sal por sua postura e 
posicionamento institucional.  Também se referiu agradecendo os recursos do deputado Alceu Moreira 
para a Saúde de R$ 150 mil para a cidade. Disse que vários outros deputados, do mesmo MDB, tam-
bém brigam por recursos para a cidade. Sugeriu ao prefeito que seja feita a aquisição de jalecos para 
funcionários das escolas de educação infantil e disse que a ideia foi aceita e que já está sendo licitada 
a compra.  Sobre Covid-19, lamentou parecer que povo esquece.

REP REJANE - Sobre Jalecos sugeridos pelo vereador, disse que estes deveriam ser descartáveis. 
Disse que o outro não é saudável. Sobre a vacina, disse estar mais preocupada porque ela não chegou 
aos profissionais da educação e que a doença parece estar voltando em Arroio do Sal. Disse que já havia 
concordado com a volta ás aulas e que hoje já não concorda mais justamente por estes novos fatos. 
Disse que os profissionais da educação e do Conselho Tutelar deveriam ser vacinados imediatamente. 
Referiu-se a uma profissional demitida elencando elogios a mesma vindos inclusive da 18ª regional de 
Saúde.
PROG MAZINHO - Comemorou participação de deputados em geral na busca de recursos para 
Arroio do Sal. Disse que inclusive já faz contado com deputado de seu ex - partido, o PTB, Maurício 
Dziedricki que deverá encaminhar um ônibus especial para a cidade, mesmo não sendo do partido do 
poder. Referiu-se saber bem a importância de praças porque ficou trabalhando anos fazendo praça na 
cidade. E informou que já está em conversa com a secretária Aline que irá fazer a compra de mais 
equipamentos para melhorar a utilização dos espaços públicos. Elogiou o vice-prefeito Zeca por estar 
na prefeitura no lugar do Bolão que está de férias. Criticou o serviço de lotação no Transporte Público 
da cidade, narrando um fato onde a lotação estragou e o motorista deixou os passageiro no local sem 
atendimento.
REP MATEUS - Disse que a prefeitura já havia tido motivos para cancelar contrato com a con-
cessionária, mas que parece que existe uma relação mais próxima entre a prefeitura e a concessionária. 
Também falou da demissão da funcionária da prefeitura. Para ele existe a prática de perseguição política 
na administração que já foi mostrada em outro caso. Criticou que vereadores da oposição não foram 
convidados para receber a viatura blindada. Disse que o setor de comunicação da prefeitura e secretários 
não estão agindo certo ao tomar esta atitude. Disse que está esperando a prestação de contas sobre onde 
foi parar o dinheiro de entidades que estava no orçamento da prefeitura e que não chegou.

ORDEM DO DIA

Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 038/2021, do Poder Legislativo que Dispõe sobre a proibi-
ção de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagem publicitária em 
praças, logradouros e demais locais públicos do Município, nas condições que especifica, e dá outras 
providências. APROVADO. 
Em Discussão o Projeto de Lei nº 045/2021, do Poder Executivo que Abre crédito adicional Especial na 
vigente lei orçamentária. – APROVADO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 049/2021, do Poder Legislativo que Proíbe o Executivo e o Legisla-
tivo Municipais de contratar e empossar, para ocupar cargo em comissão ou efetivo, bem como função 
de confiança ou emprego público, pessoa condenada com sentença transitada em julgado, por crimes 
previstos na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.  SEGUE TRAMI-
TANDO. 
Em apreciação o Projeto de Lei nº 050/2021, do Poder Executivo que cria o Conselho municipal de 
Controle Ambiental e dá outras providências. SEGUE TRAMITANDO. 

GERAL 

Ventos fortes e mar agitado previstos para a 
região de Torres a partir de 21 de maio

A Marinha do Brasil, por meio 
do Centro de Hidrografia da Ma-
rinha (CHM), informou nesta 
quarta-feira (19) que a formação 
e a aproximação de um sistema 
frontal poderão provocar ventos 
de direção Nordeste a Noroeste, 
com intensidade de até 88 km/h 
(47 nós), na faixa litorânea dos 
estados do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina, ao sul de Ga-

ropaba, entre as noites dos dias 
21 e 24 de maio (entre sexta e 
segunda).

"Os ventos associados a esse 
sistema meteorológico poderão 
ocasionar agitação marítima 
com ondas, em alto-mar, de di-
reção Nordeste a Noroeste, com 
até 4,0 metros de altura, entre 
os estados doRio Grande do Sul 
e de Santa Catarina, ao sul de La-

guna, entre as noites dos dias 21 
e 24 de maio", concluí o comuni-
cado do CHM. 

Além disso conforme infor-
mações do site weather.com,i-
rá ocorrer chuvas em Torres na 
quinta (20) e sexta-feira (21), 
com previsão de tempo nublado 
para o sábado (22). Entretanto, a 
partir de domingo (23) o tempo 
passa a firmar com sol.

Brigada Militar e Guarda Municipal realizam 
Operação Sossego Integrada Torres

Na noite do último sábado (15 
de maio), policiais militares de 
Torres e agentes da Guarda Mu-
nicipal realizaram mais uma Ope-
ração Sossego Integrada. "São 
ações operacionais específicas 
com o objetivo de evitar a prática 
da contravenção de perturbação 

do sossego alheio, aumentando a 
percepção de segurança pública, 
visando à prevenção da criminali-
dade", ressalta a comunicação da 
Prefeitura de Torres.

Foram realizadas ações de pa-
trulhamento, paradas estratégicas 
e abordagens na Prainha, Praia 

Grande, Molhes (Laje) e Morro do 
Farol. Dezenas de pessoas foram 
abordadas e identificadas e diver-
sos veículos foram fiscalizados. A 
Operação também visava eliminar 
aglomerações, com o propósito 
de combater a proliferação da Co-
vid-10 no município.

Homem agredido e jogado em rio em Passo de Torres é salvo por policiais
Uma tentativa de homicídio foi re-

gistrada por volta das 22 horas do dia 
13 de maio, próximo a ponte pênsil no 
Passo de Torres. Uma guarnição da Po-
lícia Militar estava em rondas quando 
foi acionada por populares que relata-
ram que havia um homem deitado no 

chão com sinais de espancamento na 
rua Beira Rio.De acordo com as denún-
cias, a vítima teria sido agredida pelo 
filho da sua esposa, após um desen-
tendimento familiar.

O homem não foi encontrado no 
local, mas uma testemunha declarou 

que a vítima estava se defendendo em 
uma desavença com sua esposa, quan-
do chegou seu enteado e começou a 
lhe espancar com diversos golpes na 
cabeça até que o homem desmaiasse, 
fosse arrastado e jogado dentro do Rio. 
O agressor teria se escondido atrás de 

uma lojinha próximo ao local e, poste-
riormente, fugiu para Torres(RS) pela 
ponte pênsil.

Os PMs iniciaram as buscas nas pro-
ximidades, e em seguida escutaram 
alguns gemidos dentro do rio Mampi-
tuba, em baixo de um barco da Marina 

que estava ancorado. A vítima foi en-
contrada se afogando e tremendo de 
frio dentro da água. Para resgatá-lo, 
um dos policiais teve que entrar no rio. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado 
e levou a vítima desacordada para o 
Hospital de Praia Grande. 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), 
vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), e 
secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oliveira (Re-
publicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 16a 
Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª Le-
gislatura, às 16h, no dia 17 de maio de 2021. Presentes ainda, 
Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva 
Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson 
Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta 
(MDB), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), 
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos 
Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 728.2021-PRESID, de 11 de maio de 2021, do Senado 
Federal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 63/2021, do 
Ver. Moisés Trisch.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - Em 1ª Sessão
Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 12/2021, que autoriza o 
Poder Legislativo a contratar, por tempo determinado, em caráter 
excepcional, servidor público municipal. 
PROJETOS - Em 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 06/2021, do Ver. Silvano Gesiel 
Carvalho Borja, que altera a Lei nº 51, de 4 de março de 1949, que 
institui o Código de Posturas do Município de Torres, para incluir 
os § 3º, §4º e §5º junto ao art. 265 com o objetivo de disciplinar 
a divulgação de valores para a venda de combustíveis líquidos e 
gasosos.
Projeto de Lei nº 13/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Torres para o quadriênio 2022 a 
2025 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 14/2021, do Poder Executivo, que autoriza con-
tratações para atuarem na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 15/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que ins-
titui a Semana Municipal do Ciclista e o dia do Passeio Ciclístico 
no município de torres.
Projeto de Lei nº 16/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui o Dia Municipal da Conscientização do Autismo no Mu-
nicípio de Torres
Projeto de Lei nº 17/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência.
Projeto de Lei nº 18/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui a Semana Municipal de Prevenção à Obesidade Infantil em 
Torres.
Projeto de Lei nº 19/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui o Programa “Empresa Amiga da Escola” no âmbito do Mu-
nicípio de Torres
Projeto de Lei nº 20/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias; 
Silvano Gesiel Carvalho Borja - Dispõe sobre a criação do progra-
ma empresa amiga do esporte e do lazer, no município de Torres e, 
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 21/2021, do Poder Executivo, que autoriza con-
tratações para atuarem na Secretaria da Saúde.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 69/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulações aos profissionais En-
fermeiros pela passagem do dia desse importante profissional na 
rede de saúde.
Nº 70/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações a servidora Daysy Benhck 
Apolinario Stumpf, pelos excelentes serviços prestados a Adminis-
tração Municipal.
Nº 71/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer a inclusão 
na ordem do dia o Projeto de Lei nº 11/2021, que dispõe sobre a 
Concessão de Benefícios para Pagamentos de Dívidas Tributárias.
Nº 72/2021, dos vereadores Rogério Evaldt Jacob, Jacó Miguel 
Zeferino, Carlos Alberto da Silva Jacques e Dilson Mauro Jardim 
Boaventura, que requerem autorização para viajar à Brasília/DF, 

nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2021, em visita aos gabinetes dos 
Deputados Federais na busca de Emendas Parlamentares para o 
Município. 
Nº 73/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento de 
Moção de Pesar aos familiares da senhora Maria Vicente Zeferino, 
por seu falecimento, ocorrido na data de 15 de maio de 2021. 
Nº 74/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer urgência 
na tramitação dos projetos de lei nº 14/2021 e 21/2021, do Poder 
Executivo, que autorizam contratações para atuarem na Secretaria 
da Saúde.
Nº 75/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias e Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, que requerem autorização para ir a Brasília/
DF nos dias 25, 26 e 27/05/2021, a fim de cumprir agenda. 

INDICAÇÕES 
Nº 114/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica 
ao Poder Executivo projeto de lei que inclui a matéria “Noções de 
Prevenção contra as Drogas” no currículo das Escolas Municipais 
de Torres e dá outras providências.
Nº 115/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao 
Poder Executivo projeto de lei que assegura às famílias de baixa 
renda Assistência Técnica Pública e Gratuita para efetuar o projeto 
e acompanhar a execução de habitação de interesse social.
Nº 116/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao 
Poder Executivo projeto de lei que institui o programa municipal 
de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem 
no Município de Torres.
Nº 117/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executivo 
Municipal a criação do Comitê Municipal de Combate à Fome.
Nº 118/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao Poder 
Executivo a implantação de Guardas/Vigilantes nas escolas da rede 
municipal.
Nº 119/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executivo 
Municipal projeto de lei que dispõe sobre a divulgação dos dados 
dos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara 
Municipal.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 95/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo 
informações quanto às regularizações fundiárias promovidas pela 
administração municipal, na forma de Lei nº 4.734/2014, nos anos 
de 2017 à 2021.
Nº 96/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às reformas e pinturas realizadas 
nas escolas da rede municipal nos anos de 2020 e 2021.
Nº 97/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto às atas das reuniões realizadas 
com servidores efetivos, contratados ou terceirizados, nos anos de 
2019, 2020 e 2021, pela Secretaria Municipal de Educação.
Nº 98/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto às cadeiras e classes novas, que 
estão se deteriorando no depósito da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
Nº 99/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à situação dos carros de som que 
atuam neste Município.
Nº 100/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao projeto da obra que está sendo 
finalizada em frente a rótula da Ulbra, entre a Av. Castelo Branco 
e a Rua Universitária.
Nº 101/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto aos trapiches de concreto instalados 
na margem do Rio Mampituba, neste Município.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
Nº 353/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de ilumina-
ção de LED nas praças, estradas interpraias e nas ruas de acesso de 
cada praia, neste Município.
Nº 354/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de placa na Rua 
Amazonas, neste Município.
Nº 355/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de quebra-molas na 
Av. Alfieiro Zanardi, no trecho entre a Rua Caxias do Sul e a Rua 

Araribóia, neste Município.
Nº 356/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de base graduada na 
Rua Luis Carlos Prestes, Praia Gaúcha, neste Município.
Nº 357/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de base gra-
duada na Rua G. Magnus, Praia Itapeva Sul, neste Município.
Nº 358/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à continuação e o alinhamento da 
Rua Ruthe Machado Ferreira, bem como a limpeza e drenagem da 
mesma, na Praia Santa Helena, neste Município. 
Nº 359/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao deslocamento de poste e 
desligamento referido do protocolo do n° 0169019499, localizado 
na Av. Independência com a Rua Travessa Nereu José Quartieiro, 
frente a Oficina Surdinão, nessa Cidade.  
Nº 360/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à reparo do poste de luz da 
rede pública, Rua Elizeu Kuwer, 611, Bairro Curtume, nessa Ci-
dade.
Nº 361/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento 
na Rua do “Lixão”, Faxinal, neste Município.
Nº 362/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento 
da Rua Idio Kuwer Feltes, que dá acesso ao CAPS e à Escola Gen-
te Miúda, neste Município.
Nº 363/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de telhado no contai-
ner localizado na Casa de Acolhimento, neste Município.
Nº 364/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera o Pe-
dido de Providências nº 25/21, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto à canalização da Travessa Mampituba, Bairro 
Salinas, nessa Cidade.
Nº 365/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à instalação urgente de redutores 
de velocidade na Rua Osvaldo Aranha, Bairro Predial, neste Mu-
nicípio.
Nº 366/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao conserto de buraco na junção 
da Rua Francisco Hipólito Rolim com as ruas Santo André e Vista 
Nobre, Bairro São Jorge, neste Município.
Nº 367/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de base graduada na 
Rua Sebastião Quincas, Bairro Curtume, neste Município.
Nº 368/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que reitera 
ao Poder Executivo os Pedidos de Providências nº 105, 107, 134 e 
185 de 2021, que são recuperação do calçamento da Rua Balbino 
de Freitas, realinhamento da Rua F (Bairro Jardim Monte Carlo), 
colocação de base graduada na Rua Santa Helena e revitalização 
de faixas de segurança próximas ao hospital, respectivamente, nes-
sa Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Igor dos Santos Beretta: Informou que, juntamente com o 
Sargento Jerferson França e o Tenente Ederson Franco, visitou o 
Deputado Gabriel Souza, em Porto alegre, para apresentar suges-
tão de modernização do Plano de Carreira da Brigada Militar. Pe-
diu pela liberação das quadras de esporte no Estado, fato que já foi 
atendido. Solicitou ao DAER que conserte os buracos na Estrada 
do Mar e na subida da Avenida Castelo Branco.
 
Ver. Rafael da Silveira Elias: Relatou que esteve em reunião com 
a Secretária da Saúde, e outros vereadores, para esclarecer algumas 
dúvidas sobre os Projetos de Leis números 14 e 21. Informou que 
no dia seguinte seriam vacinadas as pessoas com trinta anos de 
idade ou mais, com comorbidades, no Parque do Balonismo. Pediu 
que as pessoas levassem um quilo de alimento destinado às famí-
lias necessitadas. Falou sobre a construção de duas rótulas, doadas 
pelo Supermercado Bistek à comunidade torrense, afirmando que 
estas obras melhoraram o paisagismo daquela região.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Disse que a cartilha do TEA (Trans-
torno do Espectro do Autista) está sendo elaborada para distribui-
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ção à comunidade. Falou sobre o Dia Internacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. 
Fez a leitura de um trecho do ECA (Estatuto da Criança e Adoles-
cente), referente aos cuidados e direitos fundamentais do menor, 
e que entregou vários exemplares do ECA ao Conselho Tutelar 
para serem repassados aos órgãos do município. Apresentou Pro-
jeto de Lei que cria a Semana da Conscientização Contra o Abu-
so e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Combate 
aos Crimes de Internet. Parabenizou às conselheiras tutelares 
pelo trabalho exemplar, dizendo que solicitou ao Executivo que 
a vacinação fosse estendida às assistentes sociais e conselheiras 
tutelares. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Comunicou que foi esco-
lhido para presidir a Comissão responsável pela reforma do Re-
gimento Interno da Câmara Municipal, agradecendo pelo apoio 
dos servidores da Casa que auxiliaram no processo. Disse que, 
mesmo com as divergências de opiniões, se chegou a um ótimo 
resultado. Citou o nome de vereadores que, mesmo não fazendo 
parte da Comissão, se fizeram presentes. Assegurou que Executi-
vo e Legislativo são as instituições que administram o município, 
alertando que o erro de um destes Poderes, se torna erro dos seus 
representantes. Teceu elogios ao Chefe do Executivo pela boa 
gestão. Mencionou o Estado de Santa Catarina pelo crescimento 
e unidade entre seus poderes, enfatizando que o Rio Grande do 
Sul precisa seguir o caminho do Estado vizinho.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Parabenizou ao Executivo pela 
vacinação dos professores. Reclamou pela falta de cuidados com 
o campo do Torrense, afirmando que se trata de um complexo de 
extrema utilidade à população. Indicou ao Executivo um estu-
do de viabilidade para a instalação de corrimão ou guarda-corpo 
no “caminho da Santinha”. Mencionou o dia 13 de maio, Dia 
da Abolição da Escravatura, e relatou aspectos da cultura negra, 
em especial à capoeira. Falou sobre a destinação, via Diário da 
União, do “Bolsa Atleta” aos jovens Eduardo Bandeira e Pedro 
Henrique, afirmando que esta destinação é motivo de orgulho 
para os torrenses. Agradeceu ao vice-prefeito de Dom Pedro de 
Alcântara pelo apoio ao projeto “Brasil em Campo” para o mu-
nicípio de Torres. Parabenizou o Executivo pelo adiantamento da 
primeira parcela do 13º salário. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Informou que, em reu-
nião com o Deputado Gabriel Souza, buscou uma solução para 
o aeroporto que atualmente se encontra fechado. Externou seus 
sentimentos ao Vereador Jacó Miguel pelo falecimento de sua 
mãe. Parabenizou ao Secretário Mauro pelas obras realizadas na 
semana anterior, na Vila São João. Disse que fez uma Indicação 
ao Executivo para que os professores fossem vacinados, perce-
bendo que tal pedido se concretizou. Falou sobre amigos e conhe-
cidos que festejaram ao serem vacinados, desejando que o mes-
mo aconteça com toda a população. Parabenizou ao Presidente 
da Casa que abriu espaço em rádio local para que os vereadores 
possam se manifestar semanalmente. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Disse que em determi-
nados momentos divergiu das decisões do Executivo, mas reco-
nheceu que a Administração Municipal tem apresentado projetos 
positivos. Citou o Projeto de Lei do Refis, a desapropriação de 
imóveis para implementação na Educação, a troca de índice de 

IGPM para IPCA nas dívidas municipais, a renovação de con-
tratos para servidores da Saúde, a pavimentação da região do 
Bairro do Barro Cortado, e antecipação de parte do 13ª salário 
aos servidores. Relatou que na semana acontece o campeona-
to Gaúcho de Balonismo no município. Falou que um membro 
do SINDIÁGUA se mostrou preocupado com a privatização da 
CORSAN. Afirmou que, se a empresa fosse privatizada, poderia 
ser municipalizada, já que 100% da água tratada pela empresa 
pertence ao município. Sugeriu que os servidores da empresa fos-
sem contratados pelo município. Mostrou-se aborrecido por um 
visitante que destratou um vereador da Casa, enfatizando que não 
admite que tal ato aconteça. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Comunicou que, em reunião com 
representantes do Executivo, solicitou a regularização fundiária 
no município. Parabenizou aos funcionários do Pronto Atendi-
mento pelo atendimento recebido no dia anterior. Comentou so-
bre um vídeo recebido onde uma menina, ao ver um buraco, disse 
que deveriam levar ao vereador Igor. Afirmou que novamente o 
Canil Municipal não o atendeu em seu telefone durante o final de 
semana. Agradeceu ao Secretário de Obras pelas demandas aten-
didas. Parabenizou ao Prefeito pela vacinação dos professores e 
enalteceu as professoras Deise e Juliani pelo trabalho realizado 
durante a pandemia. Esteve em Porto Alegre no SIMERS bus-
cando informações de municípios que têm criado atrativos para 
acolher médicos. Reclamou da falta de cuidados dos campos de 
futebol municipais. Fez um requerimento de moção ao dia da en-
fermagem, mostrando-se solidário à classe na pessoa dos enfer-
meiros Renan, Aline e Caroline.

Ver. Moisés Trisch: Parabenizou o empenho do Executivo quan-
to à reposição salarial dos Técnicos de Enfermagem e SAMU 
do Município. Espera que a Secretaria de Saúde embase juridi-
camente seu parecer contrário ao do IGAM sobre este proces-
so. Disse que não se sentiu ofendido pelas palavras proferidas 
pelo membro do COMMAM na Casa Legislativa, e lamenta a 
não continuidade do diálogo com a instituição. Com relação a 
comentário anterior, que defendia a privatização da CORSAM, 
acredita que a empresa deva permanecer como pública. Fez um 
breve relato sobre o dia-a-dia das conselheiras tutelares. Mencio-
nou a carreata preparada em defesa do PL 2.564/2020. Reclamou 
das declarações do Presidente da República.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Agradeceu ao Secre-
tário Mauro pela limpeza no Bairro Centenário, e às conselheiras 
tutelares que estavam presentes na Casa. Disse que, em conversa 
com a Secretária Suzana, foi informado que o lote da segunda 
dose, que faltou na semana anterior, está chegando em Porto Ale-
gre, e, em breve, em Torres. Mostrou seu apoio aos fiscais de 
trânsito e espera que os aprovados em concurso sejam chamados 
em breve. Defendeu o novo Secretário de Esportes, afirmando 
que futebol não é o único esporte, citando uma série de modali-
dades. Fez referência ao Dia Internacional Contra a Homofobia, 
sugerindo que a população denuncie sempre que presenciar um 
ato de discriminação. Mostrou-se favorável ao aumento de salá-
rio dos profissionais da Saúde. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre seu Pedido de 
Providências para colocação de base graduada na Rua G. Mag-
nus com Rua Réus. Disse que o prazo de entrega seria em abril, 

mas que até o momento está sem conclusão. Pediu a colocação 
de lâmpadas LED nas praias que, devido à pandemia, estão com 
muitos moradores. Disse que a Empresa Torrescar está com suas 
linhas irregulares nos bairros mais distantes, sugerindo que a 
mesma coloque paradas de ônibus cobertas, já que recebeu ajuda 
significativa do Município ao ter o tempo de uso de seus veícu-
los estendido para vinte anos. Informou que os vereadores estão 
criando uma cartilha sobre o autismo para orientar a população.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Em resposta a críticas feitas pelo 
Presidente do COMMAM (Conselho Municipal de Meio Am-
biente) à sua pessoa quando disse que “seria melhor fechar este 
Conselho”, explicou que sua alegação se justifica pelo excesso 
de restrições impostas pela instituição quando da abertura de em-
presas. Esclareceu que o Estado impõe uma série de restrições, e 
que o Conselho impõe muitas outras para a abertura de empresas. 
A contratação de um biólogo, para empresas abertas no centro 
da cidade, é uma delas. Disse que o Conselho nunca procurou 
a Casa Legislativa para discutir sobre os regramentos propostos 
pela instituição. Foi enfático afirmando que tem orgulho do atual 
Presidente do Brasil por ter acabado com a corrupção e desvio de 
dinheiro para outras nações.
 
ORDEM DO DIA
Projeto de Lei Complementar nº 04/2021, do Poder Executivo, 
que altera dispositivos da Lei nº 1.804, de 10 de outubro de 1978, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Muni-
cípio. APROVADO
Projeto de Lei nº 04/2021, do Poder Executivo, que institui, no 
âmbito do Município de Torres, a Câmara de Conciliação de Pre-
catórios, prevista no art. 97, § 8º, inciso III do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Fede-
ral, e dá outras providências. APROVADO
Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 04 de 2021, do Ver. Sil-
vano Gesiel Carvalho Borja, que institui no âmbito do Município 
de Torres, a Câmara de Conciliação de Precatórios. REJEITADO
Projetos de Leis nº 11/2021, do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a concessão de benefícios para pagamentos de dívidas 
tributárias e não tributárias em atraso e dá outras providências. 
APROVADO

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

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

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

 No dia 20 de maio de 2021, o Sol entrará no signo 
de Gêmeos. O signo de Gêmeos é o signo referentes às 
trocas, ao aprendizado, à adaptação e a comunicação.

 O simbolo gêmeos está relacionado à dualidade e este 
é um signo que costuma ter mais de uma atividade sempre.   
Gêmeos não é apenas dual, mas múltiplo. A sua curiosidade 
lhe traz interesse por diversas coisas ao mesmo tempo. Para 
Gêmeos, fazer apenas uma atividade é um grande desper-
dicio e ele detesta pessoas irredutíveis e que  olham a vida 
somente por um ângulo. 

O signo pertence ao elemento ar, o qual trata do pensa-
mento e dos relacionamentos, e aqui temos um dos signos 
mais inteligentes do zodíaco. A mente geminiana é rápida e 

perspicaz e está sempre atenta a tudo e todos. Este é um 
signo que precisa se comunicar, aprender, ensinar, interagir 
socialmente e utilizar suas habilidades manuais. Nem todo 
geminiano é um tagarela, pois a característica da comuni-
cação se dará por seu regente, o planeta Mercúrio,  o qual 
na mitologia era o mensageiro dos deuses. 

Gêmeos é um signo flexível e adaptável, consegue se 
acostumar facilmente a diferentes situações sem oferecer 
grandes resistências , inclusive prefere a mudança e a expe-
rimentação a uma vida estagnada e repetitiva. No entanto, 
a rotina e a repetição é um grande desafio para ele que 
facilmente se entedia e enjoa daquilo que não lhe traz mais 
aprendizado e novidades. Gêmeos é o eterno estudante do 

zodíaco e está sempre buscando algo novo para aprender e 
saciar sua grande curiosidade. 

Em relação aos sentimentos afetivos, aqui temos um 
signo que aprecia leveza e sociabilidade nas relações. Na 
maioria das vezes, os relacionamentos são por compatibi-
lidade intelectual e de ideias e não muito intensos e apai-
xonados. 

O lado escuro deste signo é a falta de foco, quando gê-
meos está em desequilibrio tudo lhe chama atenção, mas 
também tudo, lhe enjoa na mesma proporção. 

Por Juliana Mesquita Inácio

O signo de Gêmeos
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Caroline Westphalen

Alô? Oi! Tudo bem, Grande Sol Central? É o seguinte. Por moti-
vos pessoais não vou mais reencarnar na Terra. Valeu! Imaginem 
se fosse fácil assim escolher um planeta pra nascer? Haja mereci-
mento, néam? Gentennn, a coisa anda muito loka por aqui, digo, 
no planeta. Não é a primeira vez que digo pra vocês que “não es-
tou conseguindo escrever nada que preste ultimamente”. Devido 
à falta de inspiração, decidi fazer então uma coluna com algumas 
frases talvez inúteis intercaladas por sugestões de livros e finalizar 
com uma dica de série pra vocês assistirem no fim de semana ou 
durante a semana. 

Comprei mais uns livros esse mês. Que Deus me perdoe por 
comprar tantos livros. Tanta gente sem livro e eu comprando to-
dos os livros que vejo na minha frente. Comprem livros no site da 
Estante Virtual. Lá tem livros baratos, usados, seminovos e novos. 
Segue aí então uma dica de livro sobre um estudo sociológico que 
o escritor, filósofo e poeta francês Jean-Marie Guyau (1854-1888) 
fez sobre o que possivelmente vai acontecer com as religiões no 
futuro. Livro: A irreligião do futuro. Editora Martins fontes. Cole-
ção Tópicos. Esse livro tem mais de cem anos mas é super válido 
ainda pros dias de hoje. O autor compreende o futuro das reli-
giões como “uma paulatina dissolução de seus dogmas em nome 
da construção de uma moral cósmica panteista. Eu ainda estou 
terminando a introdução desse livro, pois ela tem 15 páginas, mas 
mesmo assim já estou lendo ela todos os dias às 20h numa live do 
Instagram @filosofandosemfiltrooo. Sintam-se todos convidados! 
Encontrei um outro livro diferentão na estante de livros da minha 
mãe. Sugar Blues (1975) do colunista e produtor de rádio William 
Dufty (1916-2002). É o livro perfeito pra quem precisa parar de 
comer açúcar refinado urgente. Ele fala um pouco sobre a histó-
ria do açúcar, as guerras que foram travadas em nome dele e os 
males que ele causa no nosso organismo de uma forma chocante. 
Minha mãe disse que as pessoas que conseguiram ler esse livro 
até o fim ficaram com aversão ao açúcar refinado. Eu não conse-
gui! Se vocês tiverem coragem, comprem este livro, leiam e se 
livrem do açúcar refinado já! E agora segue uma dica pra galera 
que não está conseguindo mais dormir direito, seja porque sofre 
com insônia já há muito tempo ou porque começou a dormir mal 
em função dessa maldita pandemia. Ninguém aguenta mais lavar 
tanto as mãos, passar álcool ou água com sabão em tudo que é 
coisa que a gente traz da rua e não abraçar mais as pessoas como 
antigamente. A partir de uma hora aí a coisa vai ter que ser na 
base da leitura da íris, pois ninguém mais tem impressão digital. 
Em relação ao álcool já tem gente desenvolvendo alergias na pele. 
Sobre não poder abraçar as pessoas eu nem sei o que dizer. Até 
que essa pandemia se amenize acho que a humanidade vai dar um 
pause nos namoricos. Sei lá! Voltando à sugestão pra galera que 
está com dificuldade pra dormir… vejam a série Headspace - Guia 
para dormir melhor na Netflix. Saiu agorinha, tem várias informa-
ções novas e alguns mitos sobre esse tema, são só sete episódios 
e ainda por cima no final de cada episódio tem um relaxamento 
guiado. Seguimos com os atendimentos on-line de Psicoterapia, 
Terapia com Florais de Bach, Terapia com A Roda da Vida e com 
Taroterapia. Temos horários novos pra quem não pode fazer a ses-
são durante o horário de trabalho: 13h, 20h e 21h. Fiquem bem, 
aguentem firme e até mais!

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

Filosofando Sem Filtro

ULBRA e você

ê

(FALTA DE) QUALIDADE DOS SERVIÇOS É 
UM DESRESPEITO COM OS CLIENTES

Com a Lei 13460/2017, órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de todo o 
Brasil deverão trabalhar para melhorar a oferta e a qualidade dos seus serviços 
públicos, o que não é realidade neste momento de pandemia do Coranavirus.

A espera dos clientes na fila para atendimento nos bancos as vezes ultrapas-
sa o limite estabelecido em lei, com filas do lado externo e sem prioridades 
para idosos, que aguardam ao relento sem possuir um sistema de controle de 
senhas e horários. Esses dias, um cliente que aguardava frente ao Banco do 
Brasil me disse, “sou aposentado e tenho todo tempo, mas o ruim é ficar neste 
sol sem previsão de ser atendido”.

No Banco Itaú de Torres, não existe funcionários para auxiliar os idosos 
que esperam por atendimento e tem dificuldade tecnológica, tecnologia que as 
vezes é verdadeiro empecilho para quem tem dificuldade de usar o caixa ele-
trônico, e enfrentam barreiras psicológicas como ter que ouvir piadas dos que 
também aguardam pela sua vez de usar o caixa. Penso que isso têm origem em 
aspectos do comportamento humano, como:  seletividade, preconceito e des-
caso. Também o banco Itaú, não facilita atendimento a idosos que não podem 
se locomover e precisam fazer prova de vida.

*CEEE - em Torres, adotou restrição no atendimento ao público, suspen-
dendo o atendimento presencial nas agências, unidades e ouvidorias da com-
panhia. O consumidor que precisar acionar a empresa terá que recorrer à agên-
cia virtual pelo site, ou buscar atendimento pelo telefone 0800-721-2333 ou 
pelo SMS 27307 para episódios de falta de luz. Estes contatos muitas vezes 
não funcionam e excedem o limite de paciência dos usuários - que ficam longo 
tempo à espera de atendimento, quando ainda conseguem e terão de voltar a 
entrar em contato no mínimo mais umas três vezes para terem suas solicita-
ções atendidas

*CORSAN -  também não é diferente: a cada nova reclamação o retorno 
é costuma ser  o mesmo: aguarde 48hs, porem tem caso que extrapola 15 
dias para sanar o problema solicitado. Entretanto,a Corsan disponibiliza aos 
clientes de todo o Estado o agendamento para o atendimento presencial. Para 
agendar, o cliente deverá utilizar o App de smartphone, a Central de Serviços 
do site www.corsan.com.br clicando no link https://servicos.corsan.com.br/#!/
agendamento-eletronico, ou pelo Call Center, telefone 0800-6466444.

*PREFEITURA -  a morosidade de liberação de processos é o maior pro-
blema em Torres. Uma demarcação de rua com processo nº 0014207/2017 de 
13/12/2017, mais de três anos; uma retificação de matricula com processo 
nº0013607/2018 de 06/11/2018, mais de dois anos, são apenas uns dos exem-
plos enfrentados pelos contribuintes municipais.

VILA SÃO JOÃO - Moradores da Vila São João pedem que seja feita im-
plantação de rede elétrica nas Ruas Alberto Maciel e na Rua Simphronio Cle-
zar, com instalação de luminária em LED; pintura da sinalização horizontal na 
Av. José Amâncio da Rosa; colocação de redutores de velocidades nas laterais 
da BR 101; limpeza e abertura da Rua Capitão Balduino, esquina com a Rua 
Dimas Domingos Coelho; extensão de rede elétrica para a Rua Alberto Pereira 
Maciel; reparos, patrolamento e ensaibramento das ruas Antônio Magnus (Li-
moeiro), Simphronio Clezar e Manoel Oliveira Carneiro.

SÃO JORGE - Comunidade solicita à limpeza para desobstrução das redes 
pluviais do bairro; rede de canalização para escoamento de águas da chuva que 
ficam paradas na Rua Francisco Hipólito Rolim; instalação de luminárias nas 
Ruas São Miguel e Travessa Santo André; recuperação e manutenção das ruas 
de chão batido; mutirão de limpeza geral com retirada de entulhos e lixos em 
geral do bairro; melhorias na praça com instalação de brinquedos e espaços de 
lazer na Rua Santa Maria.

IGRA - Comunidade do Igra Norte pede à implantação de uma praças re-
creativa na Rua Luiz Gonzaga Capaverde e junto a foz do valão, podendo até 
ser interligadas, criando o parque dos mangues; querem ainda colocação de 
quebra-molas ou redutores de velocidade nas Ruas Carlos Souza, Luiz Gon-
zaga Capaverde e Avenida Independência; recuperação e manutenção das Rua 
Ercílio Faria Alves; Rua Ivo R. Capaverde; ensaibramento ou base graduada 
nas Ruas Luis Gonçalves, Rua Rosenda Maria Aguiar de Carvalho e Rua Gue-
rino Boff; limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro.

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

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
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ÁRIES - Nesta semana, ariano, você 
pode sentir uma necessidade muito 
grande de fazer coisas novas, diferen-
tes ou descansar um pouco. Caso não 
seja possível viver esse desejo, pode 
ficar fantasiando isso na cabeça, so-

nhando com um momento de paz ou diversão. O ideal 
é perceber seus ritmos internos e respeitar isso ao má-
ximo. Tentar fazer um passeio ou meditar um pouco.

TOURO - As emoções podem ser desa-
fiadoras: ao mesmo tempo em que a força 
das suas emoções está criando intensa-
mente, cuidado para não não perderem 
a mão, tornando-se absolutamente can-

sativos, melindrados ou ainda mimados, vendo apenas os 
seus interesses. O trabalho precisa de equilíbrio - Pondere 
e pense antes de tomar decisões.

GÊMEOS - Semana em que a imaginação 
pode vir com tudo, trazendo boas ideias e 
também paranoias que causam pressão na 
mente. Respire, geminiano! Abandona a ne-
cessidade de ter razão e as preocupações. 

Libere a pressão e busque agir com mais leveza e menos 
agressividades! Aposte em colocar atenção em sua sensibili-
dade, deixando vir à tona a sua imensa criatividade!

CÂNCER - A semana começa puxada e vai 
ganhando leveza no final, quando você 
poderá, enfim, descansar. É uma semana 
desafiadora para desapegar e seguir para 
um caminho de soltura e despreocupa-
ção. Aposte em manter o foco e os limites 

bem definidos. Tome cuidado com distração excessiva ou 
procrastinação.

LEÃO - Pode ser, para os leoninos, a 
chance de se reorganizar internamente, 
encontrar suas verdades, abandonar 
as fantasias e as ilusões, mas não se 
esquecer de que a verdade não tem a ver 

com dureza e mau humor, e sim com amor e leveza. Falar 
a verdade traz conexão e leveza. Falar a verdade para si 
mesmo é um ato de amor-próprio.

VIRGEM - Semana em que você pode 
sentir muito mais o impacto das mu-
danças de energia no céu. Portanto 
fica o alerta para que você perceba as 
ilusões e as fantasias que podem estar 
começando a surgir na sua cabeça ou 

que já estão por aí e que você toma como verdade. É 
importante ir para a vida real e experimentar a jornada 
com leveza. Simplificar é a solução nesta semana.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Boa semana para investir no mergulho 
para Tome cuidado com as irritações durante a se-
mana. Além disso, cuidado com a dependência de 
estar sempre em grupo, com amigos, e sentindo 
ciúme e controle em relação a eles. Aprender a do-

sar essas relações é a chave. É importante abrir a mente para uma 
conexão com a sua sensibilidade, o seu mundo e os seus sonhos, 
independentemente das pessoas à sua volta.

CAPRICÓRNIO - É uma semana 
em que pode ser difícil manter o 
foco e, ao mesmo tempo, pode ser 
que você tenha que dar o braço a 
torcer e mudar de ideia, de estra-

tégia ou refazer alguma coisa já iniciada. Muitas 
vezes, refazer um processo pode trazer um novo 
olhar sobre o assunto, então aproveite essa opor-
tunidade sem mau humor.

AQUÁRIO - É uma semana em que é 
preciso segurar gastos. Na verdade, 
todos os excessos precisam ser conti-
dos. É bem importante manter o corpo 
ativo e a mente limpa de preocupações 
e devaneios. O amor pode ser a gran-

de válvula de escape e de diversão desta semana. Fica o 
alerta de não ceder a nenhum exagero, senão terminará 
a semana sobrecarregado.

PEIXES - A semana pede com-
prometimento com a saúde. 
Além disso, é uma boa semana 
para organizar assuntos do co-
tidiano e da casa. É importante 
movimentar o corpo e manter 

uma alimentação mais leve.Para que as rela-
ções fluam, você precisa estar emocionalmen-
te aberto ao diálogo e disposto a ouvir mais do 
que falar.

ESCORPIÃO -  É uma semana desafiadora, escorpia-
no, mas você tira de letra, porque desafio é o tempe-
ro que move você! Portanto saiba ser firme em suas 
ideias e intenções, mas, ao mesmo tempo, saiba aco-
lher e ouvir as necessidades das pessoas à sua volta, 

mesmo aquelas que podem divergir do seu ponto de vista. Se souber ter 
flexibilidade, conseguirá dosar isso sem embates desnecessários.

SAGITÁRIO - É uma semana de emoções in-
tensas e de necessidade de abandonar o con-
trole. Júpiter em Peixes mexe muito com as 
suas emoções e com a sua necessidade de re-
novar e de buscar mais liberdade. As questões 
do dia a dia podem trazer mais responsabilida-

de e trabalho do que você gostaria, então respire e tente equili-
brar o máximo possível as situações para não perder a cabeça.

VARIEDADES

(semana entre 17e 23 de maio)
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Nas últimas semanas, a sede social 
da SAPT (Sociedade Amigos da Praia 
de Torres) voltou a ter obras. Para 
melhorar quadras frequentadas por 
sócios e convidados, os funcionários 
do clube concluíram reformas em 
duas áreas diferentes: ao lado das 
quadras abertas de tênis e junto ao 
quiosque, para atividades de futevô-
lei e beach tennis. O futebol está libe-
rado e tem mais vindo por aí. O alu-
guel dos salões também foi reaberto, 
por enquanto apenas para reuniões.

A maior novidade fica por conta de 
mais uma modalidade esportiva sen-
do praticada. O futevôlei agora tem 
espaço exclusivo às margens do Rio 
Mampituba, ao lado do quiosque e 
das piscinas. Usuários poderão agen-
dar aulas e partidas. Para ter mais in-
formações, basta entrar em contato 

por mensagem ou ligação pelo (51) 
3664-1221. Para liberar o local, duas 
quadras de beach tennis foram des-
locadas para o setor que fica ao lado 
das quadras abertas de tênis. 

As obras recentemente concluídas 
incrementam a experiência dos pra-
ticantes de beach tennis na sede so-
cial. Com os deslocamentos para im-
plantar o futevôlei, são seis quadras 
disponíveis para o esporte. Todas as 
novas instalações estão iluminadas, 
para que as pessoas frequentem 
também à noite. No início desta se-
mana, aulas e jogos de futebol volta-
ram a acontecer normalmente. 

Reabertura dos salões da SAPT

Respeitando todos os decretos 
da fase atual da pandemia, a SAPT 

também anuncia a reabertura dos 
salões. Fechados desde o início do 
ano passado, os locais podem ser 
alugados para encontros que não 
envolvam aglomeração, como reu-
niões de condomínios e de empre-
sas. 

Interessados podem buscar escla-
recimentos sobre capacidade, dis-
ponibilidade de datas e protocolos 
no telefone do clube ou pelo e-mail 
sapt@sapt.com.br. Os mesmos ca-
nais são utilizados para cadastro de 
novos sócios. Está mantida promoção 
de mensalidade grátis para o associa-
do que indicar um amigo ao clube. “A 
ajuda de todos é necessária para que 
a gente continue apresentando no-
vidades e siga preservando a saúde 
contra a COVID-19”, reforça Márcio 
Amaro.

SAPT amplia espaços abertos para práticas de esportes

Além da manutenção habitual, realizada por 
meio da Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, a administração municipal  de 
Torres se empenhou na manutenção, limpeza e 
cuidados de pontos turísticos e área central da 
cidade.

"Pontos turísticos, vias da área central e o 
Parque do Balonismo receberam atenção es-
pecial, tendo como motivação, o aniversário de 
143 anos da cidade, comemorado nesta sexta-

-feira, dia 21 de maio. Mais do que uma cidade 
bonita, uma cidade limpa e agradável", ressalta a 
comunicação da Prefeitura de Torres.

 Entre os serviços estão retirada de lixos e en-
tulhos, limpeza de áreas verdes, roçagem, corte 
de grama, consertos de calçadas, meios-fios dani-
ficados, tapa-buracos e troca de lâmpadas quei-
madas. Todos os setores da Secretaria foram in-
cluídos no cronograma, para receber em grande 
estilo as comemorações deste 21 de maio.

Na semana dos 143 anos de Torres, pontos 
turísticos e área central da cidade recebem 

ação mais intensificada de limpeza

Clube também disponibiliza instalações para reuniões com distanciamento

Com o objetivo de aprimorar a infraestrutu-
ra da Vila São João, "a Prefeitura de Torres rea-
liza neste mês de maio, uma grande operação 
que vai da limpeza de ruas, corte de galhos de-
vido a época da poda, até a ampliação de dre-
nagem em alguns trechos", conforme destaca a 
comunicação da municipalidade.

O serviço iniciou com a limpeza geral em 
ruas como a Fernando Ferrari, Antônio Brunelli, 
José Operário, Manoel Ferreira Porto, Pedro 
Magnus, entre outras, que incluiu capina, re-

colhimento de entulhos e pintura de meio-fio.
A ampliação de drenagem em alguns tre-

chos, como na Antônio Brunelli, foi outra pro-
vidência na Vila. Limpeza de bocas de lobo e de 
valos também estão sendo realizadas no bairro.

Ainda faz parte desta operação, reparos em 
frente à EMEI São Francisco e uma limpeza 
geral na Avenida José Amâncio da Rosa, com 
atenção especial ao canteiro central. O traba-
lho da Prefeitura continuou na quinta-feira (20 
de maio).

Vila São João recebe operação da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos

Em comemoração ao Aniversário dos 143 anos de 
Torres na próxima sexta-feira, 21 de maio, será realiza-
da entre esta quarta-feira, 19, e até o dia 22, sábado, a 
Minifeira Rural ao lado da Casa da Terra e Artesanato. 
A Feirinha Rural vai ocorrer das 13h30min às 18h com 
exceção do dia do Aniversário, 21, que será das 9h às 
12h e das 13h30min às 18h. O evento já está se tor-
nando tradicional na cidade, agradando a moradores e 
visitantes.

Valorizando a produção local, além dos itens de di-
ferentes segmentos de arte expostos na Casa da Terra e 
Artesanato, envolvendo artesãos torrenses, a Prefeitura 
de Torres oferece ainda mais opções para homenagear, 
a cidade com a Minifeira Rural. Serão oferecidos pro-
dutos como pães caseiros, sonhos, cucas, pizza e ainda, 

lindas orquídeas, suculentas e cactos.
São três estandes, no anexo da Casa, oferecendo 

produtos elaborados por agricultoras assistidas pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca 
e a Emater. A feira é uma parceria da Secretaria Rural 
com a Secretaria Municipal do Trabalho, Indústria e Co-
mércio.

Produtos de qualidade, oriundos da agricultura fa-
miliar, e por um preço acessível estarão, mais uma vez, à 
espera dos moradores e visitantes de Torres. Vários pro-
dutos estarão expostos para deliciar o Aniversário de 
143 anos, beneficiando também agricultores familiares 
da cidade. Do lado, a arte da Casa da Terra e Artesanato 
funciona das 13h30min às 18h, de segunda a sábado.

FONTE: Prefeitura de Torres

Minifeira Rural é um dos destaques 
na comemoração do aniversário de Torres
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ARROIO DO SAL - Desde o início da 
pandemia, a Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal prioriza reuniões por vide-
oconferência, evitando o contagio do co-
ronavírus entre servidores. Na quarta-fei-
ra, 13 de maio, o prefeito Affonso Flávio 
Angst (Bolão), reuniu, pela primeira vez 
nesse ano, de forma presencial, sua equi-
pe de secretários/as e secretários-adjun-
tos, procuradoria jurídica, assessoria de 
comunicação e o vice-prefeito, Zeca Mar-
tins, em uma reunião na Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Aracy Gomes 
Valim -  local amplo e arejado, que pos-
sibilitou manter os cuidados necessários 

com a pandemia. Após espaço para escu-
ta de cada secretário/a sobre os desafios 
enfrentados desde o início da pandemia, 
com poucos recursos, com restrições, o 
prefeito sinalizou que na próxima reunião 
deseja ouvir dos secretários/as projeções 
de trabalhos em cada pasta, na observân-
cia da execução do plano de governo para 
os próximos anos.

O prefeito Bolão destacou a impor-
tância de reunir os servidores para uma 
conversa próxima, de diálogo aberto, de 
alinhamento dos trabalhos e priorida-
des, destacando a atuação da Secretaria 
Municipal da Saúde, como prioridade 

da gestão municipal diante do combate 
da pandemia e no cuidado com a saúde 
e a vida da população. Conforme Bolão, 
durante os próximos quatro anos de go-
verno, estará "acompanhando de perto o 
trabalho de cada secretaria, observando 
o andamento dos trabalhos que são con-
tinuidade da sua gestão anterior, cobran-
do com muito mais afinco a qualidade e a 
ética na gestão pública". O prefeito refor-
çou a necessidade de urgente conclusão 
de projetos de infraestrutura na cidade, 
iniciados na gestão anterior, para que se 
possa projetar novas melhorias no muni-
cípio.

Secretariado se reúne com o prefeito Bolão de 
forma presencial pela primeira vez em 2021

A Prefeitura de Arroio do Sal -  por meio 
da Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desen-
volvimento Social e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e da Adolescênci -  
está incentivando a Campanha 'Faça Bonito', 
a qual convida a sociedade a unir-se no com-
bate ao abuso e à exploração sexual contra 
crianças e adolescentes.

Na manhã de 13 de maio, o prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), 
acompanhado da secretária de Administra-
ção, Juliane Killing de Almeida Cardoso, rece-
beu em seu gabinete as conselheiras tutelares 
do Município, Liana Rodrigues Martins e Marli 
Fernandes Liperte. Na ocasião, as conselheiras 
apresentaram a proposta da Campanha e in-

formaram ao prefeito da continuidade do tra-
balho de conscientização que será realizado 
nas unidades de saúde ESFs de Arroio do Sal.

De acordo com as conselheiras, "o que se 
busca é mobilizar e conscientizar a sociedade 
sobre o tema, sendo dever de todos garantir 
que nenhuma criança ou adolescente seja 
vitima de violação de direitos, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
E a proteção é um dever também de todos". 
O Município estará engajado na nessa causa 
durante todo o mês de maio de forma virtual 
pelo site, Facebook e Instagram da Prefeitura 
Municipal.

ASCOM – Arroio do Sal

Conselheiras tutelares de Arroio do 
Sal apresentam iniciativas da Campanha 'Faça Bonito'

Zéca Martins assume como prefeito em exercício em Arroio do Sal

O Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PPA), 
implantado na região de 
Arroio do Sal em 2019, 
realizou mais uma entrega 
mensal de cestas com pro-
dutos hortifruti na quarta-
-feira, 12 de maio, com o 
apoio, nesta edição, dos 
voluntários do Centro Es-
pírita “Orai e Vigiai”. Nesta 
entrega foram benefi-
ciadas 50 famílias e, ao 
mês, são 110 famílias em 
vulnerabilidade social e/
ou econômica atendidas 
no Município. As famílias 
são acompanhadas pelo 
Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS).

Os alimentos forne-
cidos mensalmente pelo 
PAA são oriundos de 

produtores e 
p e s c a d o re s 
artesanais do 
M u n i c í p i o , 
fortalecendo 
a agricultu-
ra familiar, 
p e s c a d o re s 
artesanais e a 
economia lo-
cal. De acordo com uma 
das beneficiadas no dia 
de hoje, Márcia dos Anjos 
Pereira do Balneário Ron-
dinha, a cesta com frutas, 
legumes, peixe, ajuda 
muito as famílias. “É mui-
to bom poder ter na re-
feição a salada, as frutas, 
junto com o arroz e fei-
jão. Além do tratamento 
que a gente recebe pelos 
funcionários do CRAS. A 

gente precisa de ajuda, e 
estão nos ajudando. Mui-
to bom.”, afirma

O Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PPA) é 
uma realização da Prefei-
tura Municipal de Arroio 
do Sal, por meio da Secre-
taria de Assistência Social 
e Cidadania, em parceria 
com a EMATER/RS – Ascar 
e diversas entidades so-
ciais e religiosas de Arroio 
do Sal.

Programa de Aquisição de Alimentos 
(PPA) entrega cestas com alimentos 

para mais 50 famílias de Arroio do Sal

Em ato simbólico no Gabinete do pre-
feito Affonso Flávio Angst, Bolão (MDB), 
na última sexta-feira (14 de maio), houve 
a transmissão do cargo ao vice-prefeito de 
Arroio do Sal, José Diogo Martins Pereira, 
Zéca Martins, (Progressistas). Zéca fica no 
exercício da função até o dia 31 de maio, 
período de férias do prefeito Bolão.

De acordo com o prefeito Bolão, o Mu-
nicípio estará em boas mãos. "Zéca é um 
grande parceiro e seguirá nosso trabalho 
com foco, transparência e entrosamento 
de equipe por uma cidade cada vez me-
lhor”. Na ocasião, o prefeito em exercício 

agradeceu o apoio e a confiança, afirman-
do "manter a agenda de trabalho que vi-
nha sendo realizada no Município, se co-
locando à disposição do secretariado e da 
comunidade de Arroio do Sal, com o mes-
mo interesse e preocupação que sempre 
acompanha a gestão municipal".

Zéca Martins, tem 40 anos, natural 
de Arroio do Sal, onde reside. Estudou 
direito, arquitetura e, atualmente, cursa 
administração de empresas. É neto de 
Jovino Alves Pereira, um dos fundadores 
de Arroio do Sal e filho de Deoclécio Alves 
Valim, empresário no Município, e da pro-

fessora Clarice Martins. Atuante em vários 
setores do comércio local, também um 
fomentador do tradicionalismo gaúcho e 
fundador da Igreja Batista Filadélfia em 
Arroio do Sal.

Busca por investimentos em Brasília

Recentemente, entre os dias 3 e 6 de 
maio, Zéca acompanhado do secretário do 
Planejamento, Ranieri Antônio Pereira Bra-
ga, e o secretário de Obras e Transportes, 
Antônio Alves Valim (Toninho), estiveram 
na capital Federal, Brasília, na busca de re-

cursos para a infraestrutura, saúde e agri-
cultura, entre outros, visando melhorias na 
prestação de serviços no Município.

Na visita, Zéca, Ranieri e Toninho vi-
sitaram o Ministério da Cidadania, a Se-
cretaria Especial do Esporte, o Tribunal 
de Contas da União e os gabinetes dos 
deputados federais do Partido Progressis-
ta (PP), como o deputado federal Covatti 
Filho, José Affonso Ebert Hamm, Jerônimo 
Goergen e o senador gaúcho, Luis Carlos 
Heinze. "Os pedidos entregues em Brasília 
visaram as emendas parlamentares impo-
sitivas, as chamadas emendas de bancada 

voltadas para investimentos nos Municí-
pios", ressalta a comunicação de Arroio 
do Sal.

Devido à pandemia pelo novo coronaví-
rus, a Prefeitura Municipal de Arroio do Sal 
antecipa o pagamento da primeira parcela 
do 13º salário a todos os 469 servidores 
municipais ativos, cinco conselheiros tute-
lares, 90 aposentados e 20 pensionistas. O 
pagamento foi depositado nas contas ban-
cárias nesta sexta-feira, 14 de maio.

"A primeira parte do benefício repre-
senta 50% do salário, no caso dos servido-
res que estão na ativa, ou do benefício, se 
for aposentado ou pensionista. Como não 
haverá os descontos, ela será maior do que 
a segunda parte do 13º salário que terá os 
descontos obrigatórios e será paga pela 

Prefeitura de Arroio do Sal em dezembro, 
como determina a legislação", ressalta a 
comunicação do município.

O prefeito Affonso Flávio Angs (Bolão) 
tomou a decisão diante dos desafios que 
muitas famílias têm enfrentado. “Ainda que 
nossos servidores tenham a tranquilidade 
de ter o seu pagamento de salários em dia, 
a necessidade de isolamento social, os efei-
tos nas atividades comerciais e o desem-
prego em muitas famílias têm trazido pre-
ocupação. Arroio do Sal pode pagar antes 
porque mantém o equilíbrio das suas con-
tas, apesar da pandemia”, declara Bolão.

A medida também deverá movimentar 

a economia da cidade, conforme afirma o 
secretário da Fazenda, Felipe Valim. “Mobi-
lizamos todo um esforço entre as secreta-
rias da Fazenda e Administração, por meio 
do setor de Recursos Humanos, Contabili-
dade e Tesouraria, para a antecipação da 
primeira parcela do 13º para auxiliar os 
nossos servidores, aposentados e pensio-
nistas, especial para que possam comprar 
no comércio de Arroio do Sal, utilizar os 
serviços nos bairros, assim, colaborando 
para cada vez mais a nossa economia se 
reerguer”, disse o secretário, afirmando 
que a medida beneficiará muitos chefes de 
família.

Prefeitura de Arroio do Sal antecipa primeira parcela do 13º salário

O Governo do Estado do RS realizou a 
entrega de 310 câmaras de refrigeração 
para 194 municípios no dia 17 de maio. En-
tre os municípios contemplados está Arroio 
do Sal.

De acordo com o secretário da Saúde de 
Arroio do Sal, Diego Feldmann de Vargas, as 
duas câmaras de refrigeração recebidas do 
Estado têm capacidade de conservação de 

todos os imunizantes e medicamentos do 
Município. “As câmaras de refrigeração ou 
as chamadas câmaras frias possibilitam a 
conservação dos imunizantes, ainda que 
não tenha energia elétrica, pois possuem 
um sistema chamado nobreak”, explica o 
secretário.

Além disso, o secretário Diego reforça 
que as aquisições são de extrema impor-

tância para o Município, pois possibilitarão 
a abertura e habilitação de novas salas de 
vacina, fazendo com que seja ampliado o 
perímetro de imunização. "A Prefeitura de 
Arroio do Sal, por meio da Secretaria da 
Saúde, agradece ao governador Eduardo 
Leite e à secretária da Saúde do Estado, Ari-
ta Bergmann, por este apoio essencial aos 
municípios nestes momentos tão difíceis".

Prefeitura de Arroio do Sal é contemplada com duas câmaras 
de refrigeração para imunizantes
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DICÇÃO, DESINIBIÇÃO
E ORATÓRIA 30h

Curso de

Senac. Educação profissional mudando vidas.

No dia 13 de maio, a Se-
cretária de Desenvolvimento 
Humano e Social do Passo de 
Torres, Ana Lucia Joaquim e 
a Assistente Social Tais Broch 
de Borba tiveram reunião com 
membros do Conselho Tutelar 
do município. Na ocasião foi 
posto em pauta quais ações 
que estão sendo feitas em prol 
das crianças e adolescentes do 
município, explicou que estão 
havendo questionamentos tan-
to do Ministério Público quanto 
da Administração Municipal e 
demais entidades referentes a 
estas ações de prevenção e do 
não acolhimento das crianças 
e adolescentes. Participaram a 
Presidente do conselho Dinorá 
Marques e os membros Jaque-
line Irazóqui de Matos, Gilson 
Castilho, Carle Chagas e Tânia 
Pereira Cravo. 

A Presidente Dinorá relatou 
que o Conselho trabalha com 
visitas às famílias e fazem um 
monitoramento para evitar ao 
máximo o “acolhimento”, que 
só acontece em último caso, 
falando ainda que o acompa-
nhamento é realizado de for-
ma territorial, ou seja, visando 
principalmente as áreas mais 
carentes do município. O aco-

lhimento é quando a criança 
ou adolescente é afastado da 
família por motivo de risco 
iminente (e geralmente é en-
caminhada a Casa Lar). Dinorá 
também falou da necessidade 
de ter encaminhamento para 
os jovens que pudessem ser a 
um trabalho, isto os manteriam 
afastados da violência e drogas. 

A Assistente Social Tais dis-
se que o trabalho está direcio-
nado na criação de projetos e 
iniciativas para atender crian-
ças e adolescentes, sendo de-
batido entre os presentes a 
forma de buscar recursos para 
tais projetos .A Secretária Ana 
mencionou programas como 
o Jovem Aprendiz e destacou 

a importância de estender os 
atendimentos às crianças e 
adolescentes através da edu-
cação  CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social) e 
SCFV (Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos) 
antigo PETI, que busca os aten-
dimentos em grupo com crian-
ças, adolescentes, adultos e 
idosos (Projetos para idosos se 
encontram finalizados prontos 
para execução). 

A Secretária Ana sugeriu 
reuniões com Giovana e Ali-
ne (do CRAS) e Alessandra (do 
SCFV) para buscarem juntos 
mais alternativas em projetos 
de prevenção às crianças e ado-
lescentes. 

Reunião debate alternativas para crianças 
e adolescentes em vulnerabilidade 

do Passo de Torres
O Prefeito em exercício de 

Arroio do Sal, Zéca Martins, 
esteve reunido na terça-feira 
(18 de maio), na Prefeitura de 
Arroio do Sal, com algumas das 
lideranças religiosas do Municí-
pio. "A reunião foi pautada pelo 
diálogo, na busca de alinhamen-
to e sobre o papel fundamental 
das diferentes denominações 
religiosas do Município na cons-
cientização da população sobre 
os riscos de aumento da propa-
gação do novo coronavírus e de 
colapso do sistema de saúde", 
ressalta a comunicação .

Diante do novo decreto do 
Governo do Estado do RS, com 
o novo sistema de monitora-
mento da pandemia, o “Sistema 
3As de monitoramento” - que 
entrou em vigor à meia-noite 
do dia 16 de maio, e substitui 
o modelo do Distanciamento 
Controlado usado ao longo de 
2020 - o prefeito em exercício 

Zéca realizou a primeira das 
reuniões representantes de di-
ferentes setores do Município 
para construir conjuntamente 
e com maior comprometimen-
to, o regramento que deve ser 
divulgado pelo Poder Municipal 
nos próximos dias.

Segundo Zéca Martins, a 
reunião foi muito produtiva e 
alcançou o objetivo esperado 
com o total apoio e comprome-
timento por parte das lideranças 
religiosas na adequação de suas 

atividades, além do compromis-
so em reiterar junto aos fiéis de 
suas Igrejas as orientações que 
serão estabelecidos no Muni-
cípio. Participaram da reunião 
pela Igreja Católica Apostólica 
Romana, o pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, Pe. 
Edson Bataglin, pela Assem-
bleia de Deus, Pr. Osmar Silva 
dos Santos, pela Igreja Videira, 
Pr. Fábio Santos, e pela Igreja 
Universal do Reino de Deus, Pr. 
Leandro Zacarias.

Prefeitura de Arroio do Sal reúne lideranças 
religiosas para debater  novo sistema de 

monitoramento da Pandemia

Nesta quarta-feira (19), o 
Prefeito de Três Cachoeiras, 
Flávio Lipert, anunciou que  
recebeu - dos vereadores Ne-
verton e Eliz - um ofício de 
uma emenda parlamentar 
de R$ 170 mil, para aplicação 
na compra de equipamentos 
para Secretaria da Agricultura.

"O Prefeito Flávio disponibi-
lizou um veículo para desloca-
mento dos vereadores a Porto 
Alegre para receber o ofício 
do Deputado Federal Geova-

ne Feltes, mostrando que essa 
atitude fortalece a parceria 
que venham a encontro dos 
interesses da comunidades. 
Flávio disse que, assim que 

essa verba chegar aos cofres 
públicos vai adquirir os equi-
pamentos", ressalta a comu-
nicação da Prefeitura de Três 
Cachoeiras.

Emenda parlamentar de R$ 170 mil para 
equipamentos agrícolas em Três Cachoeiras

O dia do profissional do Servi-
ço Social foi comemorado em 15 
de maio e recorda a dedicação 
dos assistentes sociais empenha-
dos por melhores condições de 
vida, saúde e trabalho para os 
grupos sociais mais desfavoreci-
dos. Em Arroio do Sal, na manhã 
de sexta-feira (14 de maio), a Se-
cretaria da Cidadania, Trabalho e 
Desenvolvimento Social realizou 
uma homenagem, com um café 
da manhã especial, dedicado aos 
assistentes sociais atuando como 
técnicos sociais, Manoela Brito, 
Ângela Cristina Roxo e Briane Ro-
drigues, além dos colaboradores, 
Tainara Viganó, Israel Irassochio, 
Ayla Tambara (estudantes de Ser-
viço Social, que também atuam 
em diversas frentes de trabalho 
na Secretaria) e a assistente so-

cial Vanuza Tomasi. 
Para a ocasião, o Supermer-

cado Avenida dedicou uma torta 
para o café da manhã e a Unicá 
Maquiagens e Presentes tam-
bém entregou “mimos” aos as-
sistentes sociais. De acordo com 
a secretária-adjunta da Secreta-
ria da Cidadania, Trabalho e De-
senvolvimento Social, Francine 
Nascimento, "cada cidadão pode 

e deve colaborar para construir 
para uma sociedade mais iguali-
tária. No entanto, os assistentes 
sociais se especializam por meio 
formação de ensino superior 
para atuar na construção de pro-
jetos e políticas sociais, com o 
objetivo de melhorar a qualidade 
de vida da comunidade”. 

FONTE: ASCOM – 
Arroio do Sal

Dia do profissional Assistente Social é 
comemorado em Arroio do Sal
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O gabinete da vereadora torrense Car-
la Daitx (PP) está providenciando a edição 
de uma espécie de cartilhas de conscienti-
zação das famílias para que haja o comba-
te à violência doméstica contra crianças, 
principalmente a violência sexual. Em 
parceria com outras entidades (inclusive 

o Conselho Tutelar) a vereadora coorde-
nou o trabalho dentro de uma comissão 
temática da Câmara para elaborar a cam-
panha. E a casa legislativa inclusive deve-
rá custear a produção do material e sua 
propagação, pelo que entendi.  

Conscientização é muito mais impor-

tante do que proibição. Pessoas infor-
madas tem muito mais chance de tomar 
caminhos mais civilizados do que pessoas 
obrigadas a tomar este caminho, além de 
o poder público não ter de ter custo para 
a fiscalização nos casos de legislação proi-
bitiva. Parabéns pela atitude. 

 “Conscientização” funciona mais que “obrigação”

 O vereador Moisés Trisch (PT) em 
seu espaço na sessão da Câmara, mais 
uma vez mostrou que seu mandato 
(como seu partido) defende em espe-
cial o trabalho do servidor público e, 
consequentemente, defende a empre-
sa pública. Para ele, a ideia de munici-

palização da água & esgoto sugerida 
pelo vereador Gimi (matéria em A FO-
LHA nesta edição) é boa. Mas, mesmo 
assim, o vereador Moises insiste pensa 
que não deveria haver a privatização 
da Corsan, para ele uma ação que não 
deveria ocorrer. As duas ideias em prin-

cípio são de empresas ou entidades pú-
blicas (municipalização da água ou con-
tinuidade da Corsan - que é estatal), a 
menos que haja a municipalização para 
depois haver a privatização. E se for 
público será com servidores públicos, 
estáveis e regidos por lei especial.

Defesa da importância do servidor público

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

Relação entre situação e oposição em Torres
Parece que o trabalho de co-

municação entre a Câmara Muni-
cipal e a prefeitura de Torres está 
surtindo efeito. Talvez pelo fato 
de que  os temas estejam sendo 
muito bem debatidos - tanto por 
causa da boa escolha da presi-

dência em colocá-los em pau-
ta quanto pela propagação dos 
debates por conta da mídia (em 
especial pelo Jornal A FOLHA) - a 
relação entre a oposição e a base 
aliada está de certa forma har-
mônica.

Por exemplo, o vereador Car-
los Jacques (PP) comemora a 
possibilidade da reforma do re-
gimento Interno da Câmara Mu-
nicipal, da qual é presidente da 
comissão especial que a executa. 
Ele diz que isso vai melhorar os 

trâmites da Casa Legislativa e de-
verá também abrir ainda mais os 
debates através do maior prota-
gonismo das comissões temáti-
cas da Casa Legislativa. Ou seja, 
os debates poderão iniciar antes 
de chegarem ao plenário, para 

votação, o que abre sobremanei-
ra as possibilidades de posiciona-
mentos mais amplos assim como 
a possibilidade de propagação de 
saudáveis embates entre ideias, 
âmago da democracia, para de-
pois ai sim serem votados. 

Não sei se a atitude vem direta-
mente do Secretário de Obras da 
prefeitura ou se vem de um coman-
do de articulação dentro do gover-
no Carlos, mas tem uma atitude 
que está visivelmente sendo feita 
e... dando certo. 

Quase todos os vereadores têm 
elogiado o trabalho do secretário 
Maurinho (Obras e Trânsito), sejam 
vereadores da situação e da oposi-
ção.  E quase todos os vereadores 
pararam de reclamar pela falta de 
trabalho em obras de reparos e ma-

nutenção na cidade, o que sugere 
uma questão simples e que deve 
ser fruto de uma decisão estratégi-
ca e simples: o secretário de obras 
(ou o governo Carlos) resolveu (ou 
resolveram) atender as demandas 
dos vereadores como prioridade, o 

que acaba alcançando em princípio 
duas realizações: 

1ª , a de atender pedidos de mo-
radores de uma forma apartidária, 
porque as solicitações vêm de vá-
rios vereadores e de vários partidos. 

2ª, atendendo os vereadores 

sem os deixar “a ver navios”, evi-
tando que os políticos resolvam 
ficar brabos com a administração, 
consequentemente criando fatos 
de oposição ao governo que está 
no poder. 

Deu certo. Gol!

Relação entre situação e oposição em Torres II

O vereador Gimi (PP) inclusi-
ve utilizou parte de seu pronun-
ciamento, na sessão da Câmara 
passada, para comentar que seria 
uma verdade que, quando o Po-
der Executivo vai bem, o Poder Le-

gislativo acaba também indo bem, 
mesmo quando há divergências 
entre seus pensamentos e outros 
pensamentos de colegas e do pró-
prio poder executivo. Ele ilustrou 
a constatação de várias leis de au-

toria da prefeitura de Torres e que 
foram aprovadas na Câmara prati-
camente sem oposição, exempli-
ficando o PL que institui um novo 
Refis (programa de financiamento 
de dívidas de munícipes para com 

a prefeitura), como projetos de le-
galização fundiária, dentre outros. 

Penso ser mais uma mostra do 
bom funcionamento da relação 
institucional entre a Câmara Mu-
nicipal (situação e oposição) e a 

prefeitura de Torres, onde o de-
bate saudável e a comunicação 
propagada de forma pública das 
ideias dos vereadores pode ser 
um diferencial que efetivamente 
funciona.  

Relação entre situação e oposição em Torres III

Em sua participação de tribuna na 
Câmara de Torres, o vereador Dilson 
Boaventura (MDB) Informou sobre sua 
participação, junto com seu colega de 
partido Igor Beretta, em uma “Live” 
(reunião eletrônica) com o Presidente da 
Assembléia Legislativa do RS, deputado 
Gabriel Sousa, sobre alternativas para 
o funcionamento efetivo do aeroporto 
regional de Torres. O vereador Dilson 
lembrou que em breve teremos o porto 

de Arroio do Sal e que o aeroporto deve 
entrar como protagonista no pacote de 
desenvolvimento, o que concordo. 

Na prática, qualquer aeroporto só vai 
funcionar se tiver avião comercial pou-
sando e decolando. E só tem jeito de ter 
avião comercial decolando e pousando 
em um aeroporto quando há passagei-
ros para fazer com que os voos existam. 
E os passageiros só compram bilhetes de 
voos para decolarem e pousarem em ae-

roportos se o destino onde pousam tenha 
atratores, turísticos ou de trabalho. E os 
lugares só têm atratores turísticos e de 
trabalho se a sociedade (pública e priva-
da) criar estes atratores nas cidades ou re-
giões, para depois comunicarem isto aos 
seus clientes (turistas de passeio ou turis-
tas de eventos e reuniões profissionais). 

A espécie de cabotagem (troca de 
transporte) que pode ser necessária 
com a chegada do porto em Arroio do 

Sal também pode ser um mercado para 
o aeroporto. Talvez tenhamos que inclu-
sive aumentar a pista para que aviões 
“mais carregados” (mais pesados) pos-
sam pousar no terminal local com cargas 
para serem colocadas em navios nos 
portos, assim como possam receber car-
gas que vêm do mundo e descarregarão 
no porto de Arroio do Sal, as quais pre-
cisarão ser levadas pelo Brasil em várias 
cidades e, consequentemente, podem 

utilizar o transporte aéreo para agilizar a 
logística de entrega da mercadoria.  

Mas o mercado de executivos e ope-
rários que trabalham no porto e que 
vêm de vários lugares do Brasil e do 
mundo acaba sendo o maior mercado 
adicional para viabilizar o aeroporto de 
Torres. Junto com o mercado de turismo, 
o terminal pode enfim ser viabilizado, 
após 22 anos de inauguração pratica-
mente sem operação comercial. 

BUSCANDO MERCADO
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Relatório recente da ABRELPE (Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública) re-
vela que 59,5% (118.631 toneladas) do lixo pro-
duzido diariamente no país acaba em aterros 
sanitários; outros 23% (45.830 toneladas) vão 
para aterros controlados e 17,5% (34.850 tone-
ladas) se destinam aos lixões - os quais deveriam 
ser extintos em 2021, de acordo com a Política 
Nacional de Resíduos. Estudo do Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF), mostra que o Brasil é o 
quarto país no mundo que mais produz lixo: são 
11.355.220 toneladas. Entretanto, apenas 1,28% 
destina-se para a reciclagem. 

A partir desta realidade, o Projeto Praia Limpa 
Torres instituiu seu  'Projeto Impacto Zero' que 
tem o objetivo de nos fazer repensar (e reduzir) 
nossos hábitos de consumo. Esta ação ocorre 
através da experiência de convidados especiais, 
que devem juntar o equivalente a uma semana 
dos resíduos secos (embalagens, garrafas pet, 
etc) consumidos em seu dia-a-dia, para depois 
terem sua experiência 'impacto zero' registrada 
em foto - realizadas pelo Fotógrafo Mar Pedro 

Abreu (@marpedro), juntamente  com um de-
poimento relatando a situação. 

A primeira convidada foi a Digital Influencer 
Nina Schneider, que relatou que a experiência 
foi incrível, por ter sido um momento de trans-
formação. "Não temos noção da quantidade de 
resíduos que produzimos. Foi uma experiência 
valiosa por estar conscientizando a mim e toda 
minha família também”

O local escolhido para realização das fotos  
foi o Morro das Furnas em Torres. "A produção 
das fotos é fruto de uma valiosa parceria com 
o Fotógrafo @marpedro -  que topou o desafio 
por ter uma relação com o meio ambiente, pois 
tem como foco 'a paixão em retratar à natureza 
e toda sua exuberância'", ressalta Alexis Sanson, 
idealizador do projeto Praia Limpa, destacando 
que novos convidados deverão dar sequência 
para este projeto de conscientização.

Ficha Técnica Impacto Zero da convidada 
@ninaschneideroficial: 
Total Resíduos coletados: 4.530 gramas perfa-

zendo um total de 153 itens (embalagens) sendo 
41,83% plásticos, 27,45% papéis, 14,37% isopor, 

12,41% alumínio e 3,92% vidro. #projetoimpac-
tozero

'Projeto Impacto Zero' em Torres: 
Buscando um repensar dos hábitos de consumo

Convidados do Projeto Praia Limpa Torres - como a Digital Influencer Nina Schneider - são fotografados juntamente 
com o equivalente a uma semana dos resíduos secos consumidos no seu dia-a-dia (FOTOS: Mar Pedro Abreu) 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) vão à feira em Torres
Por Centro Ecológico
_________________

Por indicação de nutricionistas, de 
pessoas amigas, ou por curiosidade, 
cada vez mais plantas antes vistas so-
mente como 'mato' chegam ao prato 
de consumidoras e consumidores. 
Para grande parte deste público, o 
acesso às Panc – acrônimo de plantas 

alimentícias não convencionais -  é 
por meio das feiras ecológicas.

“Frequento a feirinha e lá tem 
bastante Panc. Tendo mais acesso 
consigo consumir com mais frequ-
ência” diz a cliente da Feira Ecológica 
de Torres Caroline Pertile. Trazer mais 
nutrientes para alimentação é a razão 
principal para a psicóloga incluir Panc 
no feijão, na farofa, bolinhos e demais 

pratos que já fazem parte do cardápio 
diário.

“Os benefícios para a saúde e a 
quantidade de nutrientes que a gente 
absorve ao consumir Panc são muito 
importantes”, assinala Íris Guedes. 
Como exemplo, a agricultora e advo-
gada cita a beldroega - que tem altos 
índices de ômega 3-, a bertalha cora-
ção - que é um super alimento contra 
a anemia - e compara as Panc com fo-
lhosas às quais as pessoas estão mais 
habituadas: “sempre digo para alguns 
clientes que alface é muito bom, mas 
muitas vezes os sais minerais, nu-
trientes, vitaminas que eu procuro, 
não vou encontrar numa alface, vou 
encontrar por exemplo num caruru, 
num picão preto, num espinafre de 
malabar ou numa capuchinha”.

Para Íris, além da nutrição, as Panc 
abraçam questões como as mudan-
ças climáticas e a dificuldade, para a 
pequena agricultura familiar, de pro-

duzir determinados alimentos o ano 
todo. “Em virtude do agravamento 
dessa crise ambiental que nós es-
tamos passando em nível mundial, 
esses alimentos que estão à nossa 
disposição, muitas vezes numa pe-
quena hortinha ou num determinado 
espaço de plantio, acho que são mui-
to importantes”.

 Entrada no mundo Panc

Para a psicóloga Caroline Perti-
le, a entrada no mundo das Panc se 
deu por meio do consumo de orgâni-
cos, há cerca de 8 anos, que a levou 
a pesquisar, na Internet, formas de 
aproveitar integralmente os alimen-
tos. Assim ela chegou às informações 
sobre as plantas alimentícias não con-
vencionais.

Já Íris herdou das avós esse conhe-
cimento. Em feiras de outros centros 
urbanos conversou com feirantes que 

comercializavam   e, num curso na co-
operativa Ecotorres em 2019 com a 
especialista Jaqueline Durigon, reto-
mou ainda mais o gosto pelo assunto.

Estratégias de comercialização

Um buquê com trapoeraba, ser-
ralha, caruru, espinafre de malabar 
combinado com uma folhosa mais 
tradicional, como a couve, é uma das 
formas que Íris e o marido Rafael Friz-
zo usam para incentivar a experimen-
tação. Já na banca de Elias Stregue 
Evaldt, na mesma feirinha, as folhas 
de ora pro nobis estão em caixinhas,  
o caruru, alfaces e radites rústicos, 
em molhos. Às vezes a banca da fa-
mília Fernandes tem folhas de taioba, 
rica em ferro e que, a exemplo de ou-
tras Panc, só pode ser consumida de-
pois do cozimento. As cestas da Ver-
de no Prato também oferecem itens 
como beldroega. 
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FLASHES DA HISTÓRIA DE TORRES   

Na coluna desta semana presto uma pe-
quena homenagem a cidade de Torres na 
passagem dos seus 143 anos de emanci-
pação. Destaquei alguns eventos ligados 
à cidade através dos tempos que mos-
tram um pouco da rica história de Torres 
e região. 
Um tempo depois das famosas caravelas 
aportarem neste continente, os portugue-
ses iniciaram a colonização propriamente 
dita. A portuguesada foi tomando conta 
do que lhe cabia (ou não) iniciando pelo 
litoral para mais tarde entrar no continen-
te. 
Em 1515 o piloto português João de Lis-
boa identificou uma ilha na região onde 
se formaria a cidade de Torres. Ela foi 
chamada de Ilha de Baya, sendo devida-
mente registrada em seu mapa chamado 
de Tratado da Agulha Marear. 
Mais tarde, em 1527, novamente a região 
das Torres foi identificada em um mapa 
como “El Farollón” (que significa rocha 
alta e talhada que sobressai do mar) pelo 
navegador português Sebastião Caboto. 
Além dos portugueses, os espanhóis 
também queriam as Américas e por ques-
tões de soberania na disputa por mais 
terra iniciaram um mapeamento. Diogo 
Ribeiro, cartógrafo e explorador de ori-
gem portuguesa, registrou a região em 
seu Mapa Mundi, no ano de 1529, a ser-
viço da coroa espanhola. 
No auge do tropeirismo, por volta dos 

anos 1680, Torres já estava inserida nos 
mapas dos tropeiros com a expressão 
“As torres”. 
Lá pelos anos de 1740 já existia, às mar-
gens do Mampituba, os cobradores de 
pedágio, que faziam uma espécie de ser-
viço terceirizado para o estado 
(Província, na época).  
Ainda na disputa por soberania entre por-
tugueses e espanhóis, foi construído em 
1777, na divisa litorânea da província, um 
forte denominado de São Diogo das Tor-
res. O forte foi construído para a defesa 
da província já que os espanhóis tinham 
atacado e conquistado a ilha de Santa 
Catarina.  
Embrião da pequena vila de Torres, o ve-
lho fortim foi refeito mais duas vezes (em 
1797 e 1820) até que mais tarde, em seu 
lugar, surgiu um presídio (praça de armas 
sediada) e uma espécie de ponto de fis-
calização que controlava tudo que ingres-
sava na província.  
A construção da capela, em 1824, foi o 
principal passo para o surgimento do nú-
cleo urbano. Este advento foi alavancado 
pela migração dos colonos açorianos e 
alemães que já habitavam o seu entorno. 
Porém, a futura cidade, não passava de 
uma pacata vila de pescadores, pobre e 
sem muitas perspectivas de crescimento. 
Chegou a sua emancipação do município 
mãe Conceição do Arroio (Osório) em 21 
de maio de 1878. Entretanto nove anos 

depois foi novamente anexado ao municí-
pio de Conceição do Arroio, para em 
1890 ser novamente elevada à categoria 
de município. 
Em 1915, um dos colonos do entorno, 
mais precisamente da Colônia de São 
Pedro, resolveu transformar a pacata e 
pobre vila em uma pequena, mas promis-
sora, estação balnear. Trinta anos depois 
e já consolidada como balneário, Torres 
passou para outro patamar, transforman-
do-se em uma glamorosa “Praia da elite 
gaúcha”. 
Nos anos 1970, Torres manteve-se gla-
morosa recebendo nas temporadas a 
“nata” da sociedade gaúcha, o que lhe 
rendeu o título de “A mais bela praia gaú-
cha”. Título mantido até o final dos anos 
2000, quando foi (ou ainda está sendo) 
substituído pelo novo título de “Capital” 
Brasileira de Balonismo. Um título um 
pouco esdrúxulo, pois não é uma capital, 
porém merecido pela quantidade de balo-
nistas nativos e residentes na cidade. 
Desde a primeira emancipação lá se vão 
143 anos de existência da antiga e paca-
ta vila de São Domingos das Torres, uma 
velha senhora há sete anos de completar 
seu sesquicentenário. No entanto, nem 
tão antiga se contarmos desde a primeira 
vez que a região surgiu no mapa. Aí seri-
am cerca de 500 anos! 
Fontes: Todos os livros de autores torren-
ses. 
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