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haitianas, se convenceram de 
que tinham que retomar um 
papel ativo na vida pública do 
Brasil, ainda que fosse através 
de sua reconversão em políti-
cos profissionais. A candidatura 
Bolsonaro caiu como uma luva 
neste Projeto e, não por acaso, 
Heleno ocupa, no seu Governo, 
um papel estratégico, espécie 
de Conselheiro Mor. Sem que os 
Governos democráticos de 1989 
– 2016 tivessem conseguido 
mudar estruturalmente o ensino 
nos vários níveis da formação de 
oficiais, moldando-os aos imperativos de-
mocráticos, sobretudo no Exército, não foi 
difícil à Escola Haiti ir cooptando os qua-
dros da tropa para este papel “redentor”.. 
Deu certo, o Alto Comando, como muito 
bem explica um Coronel dissidente, Mar-
celo Pimentel, em suas redes, endossou o 
atrabiliário Bolsonaro, expulso das fileiras 
do Exército como “mau militar”, não para 
eternizá-lo como ditador – o que ele ainda 
vai compreender - , mas como um tram-
polim para a volta “democrática” de mi-
litares ao Poder. Maktub, estava escrito! 
Com eles, enfim -no entender deles-, o 
Brasil estaria livre dos maus políticos, seja 
no sentido moral, seja no ideológico. Aí, 
a reinserção do Brasil como aliado subal-
terno dos Estados Unidos na Nova Guerra 
Híbrida contra a China, reedição da Guerra 
Fria contra a URSS, caiu como uma luva: “O 
que é bom para os EU é bom para o Brasil”

Tudo poderia até ser positivo para o Brasil, 
tal como o foram os “tenentes” rebelados 
das décadas de 1920/30, que se constitu-
íram na coluna vertebral do Governo Var-
gas, tivessem eles algum Projeto Nacional 

e competência para dirigi-lo. Aqueles colo-
caram, em meados do século XX, o Brasil 
como potência mundial, atrás dos gringos 
e hermanos. Os atuais militares nada ofe-
recem, a não ser o ridículo Paulo Guedes. 
E, se naquela época, se constituíam num 
núcleo preparado para a sustentar seus 
projetos  tecnicamente, como siderurgia, 
petróleo, eletricidade e Brasília, hoje, fren-
te ao avanço da sociedade civil, altamente 
especializada, com milhões de universitá-
rios e milhares de empresários, além de 
cérebros em vários campos, doutores pe-
las melhores universidades do mundo os 
militares não passam da estrebaria. São 
toscos. Retrógrados. Se outrora tiveram 
um papel, agora atuam como numa medí-
ocre farsa.

Mas enquanto desfilam garbosos, nós 
rezamos para não piorar e torcemos para 
que 2022 abra novos horizontes. O país 
que produziu Rondon, Villa Lobos, Guima-
rães Rosa, Drummond, Luiz Melodia, Por-
tinari, Niemeyer, Sócrates, Nise da Silveira  
e Paulo Gustavo merece mais. Elza Soares 
que o diga: “A carne negra é a mais barata, 
mas cansou-se”...

Já escrevi, aqui, sobre a importância dos 
militares na vida nacional recente. Ora no 
curso da crise que levou ao impeachment 
de Dilma Roussef,; ora no processo de 
eleição e montagem do governo do Pre-
sidente Bolsonaro, cuja vitória este cre-
ditou, literalmente,  em fala que disse se 
constituir em segredo pétreo entre ele e o 
Comandante do Exército à época, General 
Villas Boas, a ele; ora, ao longo dos ímpe-
tos autoritários do Presidente. Quem não 
lembra   a famosa tirada dele no cerca-
dinho do Palácio? “Acabou pô”! Agora, o 
assunto vem novamente à baila, em con-
sequência da presença do General (ativa) 
Pazuelo, ex Ministro da Saúde – famoso 
por seu “Um manda, outro obedece”- , em 
manifestação política no Rio de Janeiro no 
domingo, dia 23 (maio/2021) , à frente de 
motoqueiros e encarniçados defensores 
da  volta dos militares ao Poder.

A grande pergunta sobre este último 
ponto é a seguinte: O que há por trás 
deste verdadeiro acinte de Pazuelo ao 
Regulamento Disciplinar do Exército que 
o proíbe? Há um verdadeiro consenso en-
tre analistas de que ele deveria ser puni-
do. Até o Vice Presidente, outro general, 
da reserva, disse: -“Ele botou a cabeça no 
cutelo, agora paga”. Este próprio general, 
aliás, também se manifestou politicamen-

te, em 2015, contra o Governo. Foi puni-
do? Quais as  consequências para sua car-
reira? Acabou indo para a reserva para se 
dedicar à política profissional. Deu certo. 
É o vice.Pazuelo vai por aí.

Cá para mim, acho que não houve nada 
de improvisado na atitude deste general. 
Até acho que o fez para ser punido e vi-
rar vítima, sempre uma boa ante sala para 
quem se aventura no universo dos votos. 
O povo brasileiro, ao contrário do ame-
ricano, que louva os grandes “tubarões”, 
aqui, os estigmatiza. Vá o feito!

Penso que o episódio Pazuelo não tem 
nada de especial. Apenas revela um mo-
mento da presença dos militares na vida 
do Brasil, marcado pelo episódio da Missão 
Militar do Brasil no Haiti, por indicação da 
ONU, que ensejou um tempo longo para 
que oficiais de alta patente conversassem 
sobre o futuro do Brasil, aí se destacan-
do o  General Heleno. Além de formação 
conservadora, quase inevitável nas Forças 
Armadas, muitos deste militares haviam 
passado pela redemocratização com o 
nariz meio torcido. Lembremo-nos que o 
próprio Heleno trabalhava ao lado do gol-
pista Silvio Frota, no fatídico outubro de 
1977, quando este, Ministro do Exército, 
tentou derrubar o Presidente Geisel. Pa-
rece que eles, na calada das madrugadas 
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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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Está para ser votada na Câmara Mu-
nicipal de Torres uma Indicação, de au-
toria do vereador Silvano Borja (PDT), 
que pede que a Prefeitura de Torres 
faça a colocação de gradis nas esquinas 
da Avenida Barão do Rio Branco, para 
que as pessoas evitem fazer a travessia 
das vias fora da faixa de segurança. O 
vereador tomou a liberdade, inclusive, 
de sugerir as vias de cruzamento onde 
o equipamento seria necessário: as 

ruas Pedro Cincinato Borges, Coronel 
Pacheco e as avenidas General Osório, 
José Bonifácio e Benjamin Constant, 
além das vias que bordeiam a Praça XV 
de Novembro.  E Silvano sugere que os 
gradis sejam colocados a cada cruza-
mento, nas quatro esquinas, além de 
receberem plantas ornamentais para 
enfeitar.   

Na justificativa da proposta de In-
dicação de implementação da ação, 

Silvano Borja afirma que os locais indi-
cados são os que atualmente possuem 
o maior fluxo de pedestres cruzando 
para a Avenida Barão do Rio Branco, lo-
cais onde se encontram comércios que 
atraem muitas pessoas ao longo do dia. 
E que os gradis estariam ao mesmo 
tempo dando segurança aos pedestres 
na travessia e acostumando a popula-
ção a bons costumes ao transitar em 
áreas urbanas movimentadas.

Assunto é recorrente e antigo

POLÍTICA

Indicação de vereador de Torres pede colocação de 
gradis nas esquinas da Avenida Barão do Rio Branco

Equipamento serviria para evitar que pedestre atravesse a rua fora das faixas de segurança

Na última sessão da Câmara de Ve-
readores de Torres, realizada na segun-
da-feira (24 de maio), foi aprovado por 
unanimidade o processo 021/2021. Este 
é referente a um projeto de lei (PL) de 
autoria da Prefeitura de Torres, e pede 
autorização parlamentar para que a mu-
nicipalidade faça contratações para atua-
rem na Secretaria da Saúde. Na verdade 
não são contratações novas. Na maioria 
dos casos são continuidades de contratos 
sem concurso público, também na maio-
ria,  de profissionais que fazem parte de 
programas de trabalho na Saúde Pública 
Municipal chamados de “tripartite”, ou 
seja: com participação do governo fede-

ral, do governo estadual e do governo 
municipal. Como estes programas po-
dem ser extintos, as prefeituras em geral 
(como a de Torres) tem optado por fazer 
estas contratações  (que ainda são cha-
madas de extraordinárias, embora não o 
sejam). Mas são contratos que podem ser 
rescindidos a qualquer tempo, pois não 
possuem a estabilidade do servidor públi-
co concursado. 

São dezenas de trabalhadores que 
atuam junto a prefeitura nestes projetos. 
O Samu e alguns projetos diferenciados 
dentro dos postos de Saúde ESF's (Estra-
tégia de Saúde da Família) são exemplos 
de programas que acabam recebendo 

este tipo de funcionário público sem es-
tabilidade funcional. 

A lei pede autorização parlamentar 
para a contratação (ou renovação de con-
trato) de:  3 enfermeiros de  motolância,  
7 enfermeiros,  17 técnicos de enferma-
gem, 14 condutores de veículos, 3 odon-
tólogos, 7 médicos intervencionistas e  2 
médicos de Saúde da Família. Os salários 
vão de R$ 1,2 mil  à mais de R$ 14 mil (no 
caso de médicos).

Os funcionários que trabalham por 
este sistema de contrato não possuem di-
reito a Lei do Funcionalismo Público. Pos-
suem os direitos similares ao regime da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). E 

a contratação será formalizada mediante 
contrato administrativo, por tempo de-
terminado, pelo período de doze meses, 
prorrogável por igual período, se verifi-
cada a persistência da insuficiência no 
respectivo quadro de servidores concur-
sados para o serviço.

Emenda sugere aumento de servido-
res da SAMU 

Ume emenda apresentada pelos vere-
adores Igor Beretta (MDB) e Moisés Trisch 
(PT) projeta obrigatoriedade de revisão 
para cima dos contratos de servidores 
do sistema do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU – 192). A se-
cretária de Saúde de Torres, Suzana Ma-
chado, esteve na sessão antes da votação 
e, publicamente, aceitou que a prefeitura 
faria a revisão dos contratos destes pro-
fissionais  daqui a seis meses, ao invés de 
o fazer daqui em dois anos (como está 
previsto no planejamento da pasta para 
os contratados deste tipo). E a emenda foi 
aprovada por unanimidade, assim como 
foi aprovado também por unanimidade 
todo o projeto de lei. 

Mais detalhes da lei ordinária do pro-
cesso 21/2021 podem ser obtidos no site 
da Câmara Municipal, no endereço ele-
trônico www.camaratorres.rs.gov.br . 

Câmara aprova renovações e contratação de 
dezenas de servidores da Saúde em Torres

Contratos são na maioria para programas tripartite ( envolvendo união, Estado e Município), por isso não são viáveis para servidores estáveis.

Por Fausto  Júnior

O jornal A FOLHA já cobriu legisla-
turas onde esta ideia foi amplamente 
sugerida. Inclusive o atual verea-
dor torrense Rogerinho (PP), então 
exercendo mandato na legislatura 
2009/2012, já oferecera, à época, 
esta proposta ao então governo João 

Alberto, que por sua vez não colocou 
a indicação do parlamentar em exe-
cução no plano de trabalho urbano 
(do então governo do MDB). A dife-
rença das indicações está no fato do 
vereador Silvano Borja (que indica 
neste ano) sugerir que os gradis se-
jam enfeitados com plantas orna-
mentais. Já a indicação feita a mais 

de uma década pelo já então verea-
dor Rogerinho sugeria que os equipa-
mentos fossem financiados por pro-
pagandas de comércios locais, uma 
forma de viabilização econômica do 
investimento e da manutenção dos 
gradis no dia-a-dia, como atualmen-
te é feito com as placas de sinalização 
de ruas na cidade. Exemplo de gradis em POA (Divulgação EPTC POA)

Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres um  projeto 
de lei, de autoria de Carla Daitx 

(Progressistas), que institui a Se-
mana Municipal de Conscientiza-
ção Contra o Abuso e a Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes 
e Combate aos Crimes de Inter-
net. O protocolo da matéria foi 
comunicado pela parlamentar na 
tribuna, durante pronunciamento 
alusivo ao Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e Exploração Sexual 
contra Crianças e Adolescentes 
(celebrado em 18 de maio). 

 Conforme informa a vereadora 

em nota para a imprensa, o proje-
to prevê ações educativas por in-
formativos, promoção de debates, 
palestras aos alunos da rede Mu-
nicipal de Educação, audiências 
públicas e campanhas publicitá-
rias sobre o tema e sobre formas 
de combate desses crimes. E as 
atividades de mobilização da so-
ciedade deverão ter foco na pre-

venção, que envolvam também 
a divulgação do Disque Direitos 
Humanos  (o Disque 100 – serviço 
gratuito e ininterrupto de denún-
cias de violência contra crianças 
e adolescentes). Também visam 
fortalecer o trabalho do Conselho 
Tutelar, órgão especial que tem 
recebido atenção do mandato de 
Carla.

Vereadora de Torres apresenta projeto para combater 
abuso sexual de crianças e crimes de internet

Carla Daitx sugere Semana Municipal anual para que comunidade reflita sobre o assunto. O trabalho está sendo feito junto ao Conselho Tutelar

Mazela não respeita idade nem classe social
Na tribuna, Carla Daitx lem-

brou que o abuso sexual é um 
tipo de violência que pode ocor-
rer em várias idades (incluindo 
bebês), e em todas as classes 
sociais, podendo se efetivar de 
várias formas - como o abuso se-
xual praticado por adulto ou até 
por um adolescente. A vereadora 

também abordou o tema da ex-
ploração sexual, que é o crime de 
usar crianças e adolescentes com 
propósito de troca ou de obter 
lucro financeiro, ou de outra na-
tureza em turismo sexual, em trá-
fico, em pornografia, ou também 
em redes de prostituição.

Para entrar em vigor, a Sema-

na Municipal de Conscientização 
Contra o Abuso e a Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes e 
Combate aos Crimes de Internet, 
proposta para ser realizada anu-
almente no mês de maio, precisa 
agora ser aprovada pelos vere-
adores torrenses e sancionada 
pelo prefeito Carlos Souza.
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TORRES - O prefeito de Tor-
res, Carlos Souza, recebeu no 
dia 20 de maio -  antes de sair 
de féria - indicação de emen-
da parlamentar do deputado 
federal Giovani Feltes no valor 
de R$ 175 mil, a ser direciona-
da para a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanis-
mo.  A iniciativa de buscar a 
indicação do vereador Dilson 

Boaventura (MDB) e foi anun-
ciada ao prefeito durante visita 
à Câmara Municipal.

"A emenda destinada ao 
município foi indicada ao Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
visando o atendimento de cães 
de rua, com a aquisição de um 
castramóvel. O prefeito agra-
deceu, destacando a parceria 
com os vereadores e deputa-

dos, para maior desenvolvi-
mento do município", destaca 
a comunicação da Prefeitura 
de Torres.

Os Serviços Médico-veteri-
nários Móveis para Cães e Ga-
tos - conhecidos popularmente 
como castramóveis - são consi-
derados recursos facilitadores 
para a realização de mutirões 
de castração.

Prefeitura recebe indicação de emenda parlamentar 
para atendimento de cães de rua

Emenda do deputado Giovani Feltes por iniciativa do vereador Dilson Boaventura foi destinada para a aquisição de um castramóvel

O prefeito de Torres em exer-
cício, Fábio Amoretti recebeu na 
terça-feira (25 de maio) o anúncio 
sobre emenda parlamentar do 
deputado federal Danrlei de Deus 
Hinterholz, no valor de R$ 100 mil, 
para a área da Saúde torrense. A 
indicação da emenda foi do verea-
dor Jacó Miguel que fez o anúncio 
em visita à Prefeitura. A emenda 

destinada ao município foi obti-
da junto ao Ministério da Saúde, 
visando a liberação de verba para 
o custeio de serviços à Atenção 
Primária para cumprimento de 
metas e ainda para manutenção 
das Unidades Básicas de Saúde 
torrenses.

Amoretti agradeceu pela emen-
da, dizendo que este recurso será 

bem empregado, e que é "oriundo 
da boa relação com deputados e 
vereadores, sendo muito impor-
tante para o atendimento da rede 
pública de Saúde em Torres". Na 
oportunidade do anúncio, tam-
bém estavam no Gabinete, a 
secretária de Saúde, Suzana Ma-
chado, o vereador Jacó e Dione 
Andréia dos Santos.

Torres recebe emenda parlamentar 
de R$100 mil para a Saúde

Os relacionamentos afetivos são muito importantes 
em nossa vida. No entanto,  enquanto alguns relaciona-
mentos fluem com muita naturalidade, outros nos tra-
zem renúncias, conflitos e decepções. O mapa de sinas-
tria amorosa é uma análise do relacionamento  de duas 
pessoas e nesta avaliação, verificamos se a interação é 
positiva ou conflituosa.

Em alguns encontros, um dos parceiros ‘apaga’ a ou-
tra pessoa e a relação se torna pesada e sacrificante. Se 
um dos parceiros tiver um planeta lento como Saturno 
em cima do Sol da outra pessoa, esse ofuscamento é 
muito evidente e a relacionamento tende a apresentar 

diversos conflitos e uma relação que era para ser amo-
rosa se torna uma eterna disputa. Em outros casos, a 
relação flui naturalmente, pois existe uma afinidade en-
tre os elementos, como a água e a terra, ou há planetas 
benéficos impulsionando os dois parceiros. 

Nos encontros onde temos a conjunção dos planetas 
Lua e Vênus, temos relações de muito afeto e ternura, 
e ambos os parceiros se sentem preenchidos afetiva-
mente e o relacionamento é muito confortante. Em rela-
cionamentos em que temos o envolvimento de Marte e 
Vênus, as relações tem um tom de paixão e conquista. 

O interessante do mapa da sinastria amorosa não é 

somente a interação afetiva ou sexual, mas entender 
o ponto de vista da outra pessoa, o qual nem sempre 
é igual ao nosso, pelo contrário, algumas  vezes o que 
agrada muito um dos parceiros pode ser um fardo na 
vida do outro. 

Entender a nossa relação afetiva é de suma impor-
tância, tanto para contribuir com o resgate e o cresci-
mento do relacionamento afetivo como para decidirmos 
se vale a pena persistirmos em algo que não nos acres-
centa e apenas nos traz renúncias. 

Por Juliana Mesquita Inácio

O mapa de sinastria amorosa 

Na manhã desta se-
gunda-feira (24 de maio), 
o prefeito de Torres, Car-
los Souza, entrou em fé-
rias e transmitiu o cargo 
para o vice-prefeito Fábio 
Amoretti pelo período de 
30 dias. Amoretti perma-
necerá como prefeito em 
exercício até o dia 22 de 
junho.

A cerimônia foi reali-
zada no Gabinete do Pre-
feito com a presença de 
secretários municipais, 
assessores e servidores. 

As férias de 30 dias são 
referentes ao período 
aquisitivo dos anos de 

2019 e 2020, deste 24 de 
maio ao dia 22 de junho, 
terça-feira.

Vice Fábio Amoretti assume 
Prefeitura de Torres por 30 dias
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A dupla de vereadores torren-
ses também aproveitou a visita 
à capital federal para convidar o 
Presidente do Brasil, Jair Bolso-
naro, para realizar um voo de ba-
lão em Torres. Eles encontraram-
-se pessoalmente com Bolsonaro 
(que não usava máscara), e for-
malizaram um Oficio - feito pela 
Federação Gaúcha de Balonismo 
(FGB) para o gabinete da presi-
dência da república - documento 

este já encaminhado e assinado 
eletronicamente pela presidente 
da FGB, a torrense Laís Pinho. 

Conforme a mesma nota emi-
tida pelo vereador Gimi para a 
imprensa, a visita torrense ao 
Ministério do Turismo em Brasí-
lia foi para buscar a liberação do 
surf de ondas grandes “Tow in” 
(reboque de jet sky), o que (con-
forme o vereador) fomentaria 

a implementação de mais uma 
oportunidade para o aproveita-
mento da vocação turística es-
portiva de Torres -  aliada ao res-
peito e a preservação ambiental. 
Lembrando que a llha dos Lobos 
- que conta com uma das ondas 
mais poderosas do Brasil -  é uma 
área protegida pelo ICMBio por 

ser refúgio de Lobos e Leões-ma-
rinhos, além de várias outras es-
pécies de animais,  e atualmente 
o surf não é permitido no local.

Já na Auditoria Geral da União, 
a dupla de vereadores torrenses 
tratou sobre a tramitação de um 
Projeto federal que pretende ter-
minar com as chamadas Áreas de 

Marinha -  que na situação atual 
prejudicam o turismo e o vera-
nismo em Torres (e outras cida-
des litorâneas) por ocasionarem 
a bi-tributação de imóveis locali-
zados próximo ao mar (os quais 
devem pagar tanto IPTU para a 
cidade quanto Taxa de Ocupação 
para o Patrimônio da União). 

TORRES

Nesta terça-feira (dia 25 de 
maio), durante viagem à Brasí-
lia, o presidente da Câmara de 
Vereadores de Torres, Gibraltar 
Vidal, o Gimi (PP),  acompanha-
do de seu companheiro da Casa 
Legislativa torrense, vereador 
Rafael Silveira (PSDB), esteve 
cumprindo agendas em vários 
gabinetes de políticos e minis-
térios. E conforme nota emitida 
por Gimi para a imprensa, uma 
visita feita junto ao deputado 
federal Jeronimo Goergen (PP) 
já garantiu uma emenda par-

lamentar de R$ 500 mil em re-
cursos livres (a serem aplicados 
onde houver necessidade), com 
promessa de outra do mesmo 
valor (a ser emendada até o fi-
nal do ano). 

Com o Deputado Daniel Tr-
zeciak foi confirmado o envio 
de emenda de R$ 400 mil para 
infraestrutura de maquinários 
para a Secretaria de Obras. Jun-
to ao Senador Carlos Heinze foi 
acertado uma maquina pesada, 
a chegar no segundo semestre 
em Torres.

Em Brasília, vereadores de Torres convidam 
Bolsonaro a voar de balão na cidade

Na capital federal, presidente da Câmara torrense, Gimi, e vereador Rafa Silveira também trataram sobre Surfe de ondas gigantes 
e sobre possível término de bi-tributação em área de marinha, além da busca por emendas para Torres

Da esquerda para a direita: Rafael Silveira, Gimi, Bolsonaro (sem máscara) 
e Jerônimo Goergen (ao fundo)

Convite para Bolsonaro voar de 
balão em Torres
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Com Prefeitura de Torres
___________________

A comunidade torrense conti-
nua a colaborar com a “Campanha 
Vacinação Solidária” e com doa-
ções espontâneas na Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos. Nestes últimos 
dias de maio, a Secretaria recebeu 
1.128kg de alimentos e uma 1 cesta 
básica pronta, proveniente de doa-
ções da “Campanha da Vacinação 
Solidária” e de pessoas anônimas 
que estiveram na Secretaria para 

fazer doações de gêneros alimen-
tícios, revertidas em cestas básicas 
a serem distribuídas para famílias 
em situação de vulnerabilidade so-
cial. Com os itens arrecadados, foi 
possível montar 60 cestas básicas, 
além da cesta pronta.

Estes alimentos já estão sendo 
distribuídos às famílias que buscam 
atendimento no Centro de Refe-
rência de Assistência Social- CRAS. 
Desta forma a Secretaria continua 
a atender as famílias que buscam 
este Benefício Eventual neste mo-
mento de grande dificuldade finan-

ceira.
Com o propósito de ajudar famí-

lias torrenses, a Prefeitura lançou 
a Campanha que visa arrecadar 
alimentos não perecíveis nas ações 
de vacinação contra a Covid-19. A 
doação é voluntária.

O secretário Fabio da Rosa está 
otimista com estas ações e com a 
solidariedade da comunidade, pois 
desta forma as famílias que buscam 
este benefício estão sendo auxilia-
das, amenizando a atual situação 
econômica pela qual estão enfren-
tando, devido a pandemia.

Comunidade torrense continua a colaborar com a 
“Campanha Vacinação Solidária” e com doações

Nestes últimos dias de maio, a Secretaria de Assistência Social recebeu mais 1.128kg de alimentos e uma 1 cesta básica pronta

TORRES - Mesmo em tempos 
de pandemia, o Projeto "Primei-
ros Socorros na Escola : Salvando 
Vidas e Resgatando Almas" não 
para. É realizado on-line para os 
alunos inscritos da rede municipal 
de Torres. Este ano, 162 alunos se 
inscreveram para formação on-li-
ne e posteriormente o grupo terá 
encontros presenciais seguindo 
todos os protocolos necessários. 
Atualmente, os encontros aconte-
cem todas as terças-feiras, às 19h, 

no meet. A partir de julho, as prá-
ticas serão nas escolas de forma 
hibrida.

O projeto que ocorre nas esco-
las de Torres desde 2013, trabalha 
os primeiros socorros, e ao final os 
estudantes são formados socor-
ristas. Aprendem inclusive temas 
da área do Corpo de Bombeiros e 
outros importantes para os ado-
lescentes, tais como a Lei Maria 
da Penha, combate ao suicídio, 
câncer de mama e o abuso sexual 

infantil, meio ambiente e projeto 
Geoparque.

O projeto é coordenado pela 
professora Andréa Mello, mas 
conta com uma equipe colaboran-
do na formação dos alunos: Silvio 
Severo, Gabriel Scheffer Calixto, 
Magno Dal Bosco, o Sargento 
Marcelo França, os componentes 
do SAMU, que sempre proporcio-
nam treinamentos, o pessoal do 
Corpo de Bombeiros de Torres e a 
Enfermagem da Ulbra.

Retornam atividades do Projeto "Primeiros Socorros 
na Escola:Salvando Vidas e Resgatando Almas"

FONTE: Prefeitura de Torres
_____________________

Reunido na tarde dessa última 
quarta-feira, 26 de maio, o Con-
selho Gestor de Desenvolvimento 
Econômico de Torres aprovou a 
concessão do selo “Feito em Tor-
res” aos 14 interessados que se 
inscreveram. para análise do pro-
duto. O programa que visa dar no-
toriedade aos produtos e serviços 
feitos em Torres, permanece aber-
to. A concessão do selo será para a 
empresa que possuir alvará munici-

pal de Torres e passar por vistoria 
e acompanhamento do Conselho. 
Atualmente, muitos artesãos e 
produtores rurais já contam com o 
“Feito em Torres”.

Neste etapa, todos os 14 foram 
aprovados devido a qualificação 
do produtos. Deste total, 12 eram 
do segmento de artesanato como 
bolsas e itens de crochê, um de 
comércio de alimentos e outro de 
prestação de serviços.

Para se cadastrar à analise, o 
empresário deve entrar no site da 
Prefeitura de Torres e procurar a 

página da Sala do Empreendedor, 
da Secretaria de Trabalho, Indústria 
e Comércio, com espaço reservado 
para o selo “Feito em Torres”. As 
empresas que quiserem inserir em 
seus produtos deverão fazer a solici-
tação. O Conselho terá prazo de 30 
dias para avaliar e emitir resolução.

A veiculação do selo em dife-
rentes produtos, dentro e fora do 
País, consiste também em fazer 
uma mídia espontânea à cidade, 
beneficiando o turismo de Torres. 
O secretário Alexandre Porcatt diz 
estar satisfeito com o envolvimento 

da comunidade empresarial. ” Isso 
demonstra o quanto a nossa cadeia 

produtiva é pujante e temos muito 
a mostrar”.

É grande a procura pelo selo “Feito em Torres”: 
mais 14 interessados foram aprovados

Projeto vem formando jovens em Torres desde 2013 (na foto, alguns dos 
formandos de 2019)

A Prefeitura de Torres publicou 
nessa última terça-feira, 25 de maio, 
o edital nº 278, que trata sobre o 
Processo Seletivo Simplificado para 
formação de cadastro de reserva de 
estudantes para o quadro de estagi-

ários do Município.
Pelo edital, encontram abertas às 

inscrições para o Processo, por meio 
de Prova Objetiva On-line, sem vín-
culo empregatício, para formação 
de cadastro de estagiários de Ensino 

Médio, Técnico e Superior, realizado 
pelo Agente de Integração CIEE RS 
(Centro de Integração Empresa Esco-
la), no portal www.cieers.org.br

As inscrições estão abertas entre 
o dia 26 de maio até o dia 07 de ju-

nho, às 23:59de 2021, exclusivamen-
te, por meio digital, através do site 
do CIEE-RS: www.cieers.org.brA apli-
cação da Prova Objetiva On-line está 
prevista para o dia 16/06/2021, no 
horário das 10h às 11h. O candidato 

terá o tempo de 60 minutos para re-
alizar a prova on-line.

A classificação dos candidatos 
será publicada no site do Município, 
no mural de publicações na sede da 
Prefeitura

Prefeitura de Torres publica Processo Simples 
Simplificado para formação de cadastro de estagiários
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Em sessão extraordinária hibrida 
acontecida na terça-feira, dia 25 de 
maio, o plenário do da Assembléia 
Legislativa do RS aprovou dois pro-
jetos, de autoria do Poder Executi-

vo ( Governo do Estado) que esta-
vam trancando a pauta de votações 
desde 8 de maio. Eles tratam da 
autorização para o governo do  a 
conceder incentivos financeiros às 

empresas que venham a se instalar 
ou ampliar suas atividades no RS e 
da instituição da Política Estadual 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Aquicultura no estado.

Parlamento gaúcho aprova incentivos para o setor 
industrial e política de desenvolvimento da aquicultura

Emendas foram aprovadas, principalmente as requeridas por base aliada do governo Leite

Com 49 votos favoráveis e 1 con-
trário, foi aprovado o PL 76/2021, do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder incentivos finan-
ceiros às empresas que venham a se 
instalar ou ampliar suas atividades no 
Estado do Rio Grande do Sul, através 
da comercialização de bens imóveis 
no âmbito do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Industrial – Proedi, 
instituído pelo Decreto nº 32.666, de 
27 de outubro de 1987, e dá outras 
providências. 

Conforme o Executivo, o projeto 
trata da compilação da legislação es-
tadual referente à comercialização 
de áreas localizadas nos Distritos In-
dustriais de propriedade do Estado, 
no âmbito do Proedi, atualizando a 
legislação sobre o tema, estabelecen-
do requisitos claros para a obtenção 
do incentivo financeiro, bem como a 
revogação das leis que estão desatu-
alizadas.

Quatro emendas foram apresen-
tadas ao projeto: uma do deputado 
Tenente-coronel Zucco (PSL), uma do 

deputado Dr. Thiago Duarte (DEM) 
e duas da deputada Luciana Genro 
(PSOL). Apenas a emenda de Zucco foi 
votada e aprovada, por unanimidade 
(51 votos favoráveis), em função da 
aprovação de requerimento do líder 
do governo, deputado Frederico Antu-
nes (PP), para preferência da emenda 
1 e do texto do projeto, que recebeu 
36 votos favoráveis e 15 contrários.

Pepe Vargas (PT) disse que sua ban-
cada não teria objeção ao projeto, que 
não seria uma proposta nova ou iné-
dita, mas a consolidação de diversos 
dispositivos legais que tratam da con-
cessão de estímulos para o desenvol-
vimento de distritos industriais. Regis-
trou, no entanto, que essa proposta do 
governo do Estado é insuficiente para 
apoiar o desenvolvimento industrial. 
Também destacou a importância do 
setor para o desenvolvimento de qual-
quer estado e lamentou o processo de 
desindustrialização no país e no RS.

Capitão Macedo (PSL) disse que a 
pandemia do coronavírus trouxe inú-
meras incertezas e isso não é nada 

atraente para novos investimentos no 
RS e no Brasil. Avaliou que todas as 
políticas públicas que buscam desbu-
rocratizar, incentivar o setor industrial 
e amenizar os impactos da pandemia 
são fundamentais nesse momento e 
contam com seu apoio. "Esse PL vai 
potencializar o Programa Estadual de 
Desenvolvimento Industrial, que já 
cumpre um papel muito importante, 
mas que precisava ser atualizado", 
destacou. 

Luciana Genro (PSOL) enfatizou a 
importância do debate sobre os in-
centivos fiscais que o RS dá às empre-
sas em geral e que ele já ocorreu na 
semana passada, quando foi a única 
parlamentar a votar contra o projeto 
que tratava do Fundopem. "Não sou 
necessariamente contra que o Estado 
conceda incentivos às empresas, mas 
que esse processo seja transparente 
para que a população possa fiscali-
zar", declarou. Explicou que uma de 
suas emendas busca criar medidas de 
transparência e isonomia no acesso 
aos incentivos. Solicitou que o líder do 

governo retirasse seu requerimento 
da preferência, possibilitando a vo-
tação de todas as emendas. Garantiu 
que retiraria também seu requeri-
mento de preferência caso fosse aten-
dida por Frederico.

Frederico Antunes (PP) disse que 
a votação deste projeto que busca 
uma ampliação do Proedi ocorre jus-
tamente no Dia Nacional da Indústria. 
Ressaltou que o setor que faz parte de 
um dos pilares da nossa economia e 
gera milhões de postos de trabalho 
além de produção de bens. Segundo o 
líder do governo, este setor participa 

com 25% do PIB nacional. "O gover-
nador Eduardo Leite quando remete 
esse projeto para a Casa ele não só 
reafirma a ideia do incentivo a esse 
importante segmento como também 
aproveita uma das emendas, proposta 
pelo deputado Tenente-coronel Zuc-
co", explicou.

Também se manifestaram a depu-
tada Sofia Cavedon (PT) e os deputa-
dos Tenente-coronel Zucco (PSL), Je-
ferson Fernandes (PT), Zé Nunes (PT), 
Marcus Vinícius (PP), Tiago Simon 
(MDB), Fernando Marroni (PT) e Faisal 
Karam (PSDB). 

Distritos Industriais

Deputado Gabriel Souza ( foto) é o presidente do parlamento 
gaúcho em 2021

Com 39 votos favoráveis e 10 con-
trários, foi aprovado o PL 78/2021, do 
Poder Executivo, que institui a Política 
Estadual de Desenvolvimento Sus-
tentável da Aquicultura no Estado do 
Rio Grande do Sul. Das duas emendas 
apresentadas ao projeto, uma do de-
putado Fernando Marroni (PT) e ou-
tra do deputado Frederico Antunes 
(PP), apenas a última foi deliberada e 
aprovada (41 votos a 9) em função da 

aprovação de requerimento de Frede-
rico para votação de sua emenda e do 
texto da matéria, que recebeu 34 vo-
tos favoráveis e 16 contrários.

Zé Nunes (PT) disse que o projeto 
trata de um tema importante, já que 
buscamos a diversificação produtiva 
e aperfeiçoamento das atividades 
produtivas no RS. No entanto, desta-
cou que o texto da matéria é gené-
rico, mais parecendo uma proposta 

de intenções do que uma política. 
Ressaltou que os estados do Paraná 
e de Santa Catarina estão muito mais 
desenvolvidos nesse área que o RS. 
"Aqui o governo está mais preocupa-
do em vender ativos do que em pla-
nos de desenvolvimento", afirmou. 
Defendeu a aprovação de emenda de 
sua bancada, que busca qualificar o 
projeto estabelecendo conceitos de 
acordo com as legislações federal e 

estadual. 
Capitão Macedo (PSL) afirmou que, 

em seu mandato, sempre defendeu a 
agricultura familiar, responsável por 
colocar alimento na mesa de 80% dos 
brasileiros. Avaliou que, se o projeto 
for aprovado e colocado em prática, 
trará mais uma oportunidade aos 
agricultores gaúchos. Ainda disse que 
a aquicultura é de baixo custo de im-
plantação e manutenção e uma alter-

nativa para a geração de mais empre-
gos e renda, especialmente para áreas 
pouco desenvolvidas no estado. 

Também se manifestaram as de-
putadas Franciane Bayer (PSB) e Sofia 
Cavedon (PT) e os deputados Jeferson 
Fernandes (PT), Sergio Peres (Republi-
canos), Elton Weber (PSB), Fernando 
Marroni (PT), Clair Kuhn (MDB), Val-
deci Oliveira (PT) e Frederico Antunes 
(PP).

Aquicultura

FONTE: MPRS
___________

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Sul, por meio do Centro de 
Apoio Operacional da Infância, Ju-

ventude, Educação, Família e Suces-
sões (Caoijefam) e Promotorias de 
Justiça Regionais de Educação (Pre-
ducs) emitiu nesta quarta-feira, 26 
de maio, nota pública em que ma-
nifesta o entendimento de que os 
gestores municipais devem primar, 
na edição dos decretos, pelo caráter 
essencial e prioritário das atividades 
escolares presenciais, suspenden-
do-as apenas como último recurso, 
não sem antes mitigar o exercício de 
outras atividades potencialmente 
disseminadoras da Covid-19.

Conforme a Nota Pública Caoi-
jefam-Preducs 02/2020, cabe ao 
Gabinete de Crise para o Enfren-
tamento da Pandemia de Covid-19 
proceder a avaliação técnica de 
qualquer restrição à abertura das 

escolas públicas ou privadas. Ainda, 
no exercício do dever de transpa-
rência, deverão os gestores educa-
cionais, tornar públicos os planos 
de contingência das escolas públi-
cas e privadas situadas no Municí-
pio, aprovados pelo COE-Municipal 
e pelo COE-Regional, disponibilizan-
do-os no site do Município e do Go-
verno do Estado, respectivamente.

A divulgação deve ser feita tam-
bém às famílias dos estudantes, a 
fim de que a sociedade como um 
todo tenha acesso às informações 
indispensáveis ao cumprimento 
dos protocolos sanitários no am-
biente escolar, contribuindo com 
a fiscalização. Os 10 signatários do 
documento reforçam a conclama-
ção a toda comunidade gaúcha, ao 

diálogo e ao trabalho colaborativo 
dos gestores, profissionais da edu-
cação e famílias, para garantir que 
sejam ofertadas aulas presenciais 
aos alunos da rede pública e da 
rede privada, de forma isonômica, 
respeitado o direito de opção das 
famílias, de forma que a educação 
seja ofertada com base no princí-
pio da igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola, 
conforme estabelece a Constitui-
ção Federal.

Por fim, a educação deve ser 
prioritária às demais atividades, ou 
seja, quando necessária, no âmbito 
sanitário, a restrição de atividades, 
que as escolas sejam as últimas a 
fechar e as primeiras a reabrir em 
todo o Rio Grande do Sul.

Nota pública emitida pelo MPRS estabelece que 
a educação presencial é prioritária às demais atividades
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O vereador Rogerinho (PP), 
após manifestação do presiden-
te do Commam de Torres onde 
o líder do conselho o acusou de 
ter sido muito forte perante a 
entidade (Commam) em manifes-
tação feita na tribuna da Câmara 
respondeu que: 

1 – Não é contra o conselho e 
sequer é contra os integrantes do 
conselho. 

2 – Não é contra a proteção 
ambiental.

3 – Mas é contra ações buro-
cráticas e radicais que têm sido 
empreendidas pelo conselho, por 
isso teria dito que o conselho não 
serviria. Mas não serviria se fosse 
para tomar estas decisões buro-
cráticas e radicais.

Cabe lembrar que um projeto 
de Lei foi aprovado na Câmara, 
onde a cidade só necessita se 
submeter às normas estaduais 
para que sejam realizadas as li-

cenças ambientais de empreen-
dimentos de baixo impacto, re-
tirando de certa forma algumas 
intervenções que eram feitas 
pelo Commam.  

Também acho que o vereador 
tem o direito a opinião. Além de 
direito tem o dever como vere-
ador. Assim como o Conselho (e 
seu presidente Rivaldo) também 
tem direito a opinar, o que fez na 
tribuna da Câmara (semana pas-
sada).

DIREITO A OPINIÃO... DADA E RECEBIDA

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

EMPREENDEDORISMO, O EMPREGO MAIS SAUDÁVEL QUE EXISTE.
Alguns socialistas radicais (ou 

corporativistas estatais) tratam 
o empreendedorismo como 
uma espécie de “esperneio” das 
pessoas que não tem emprego. 
Chegam a batizar a opção, ge-
neralizando tudo, para o termo 
“Se-Viradores”, como pessoas 
que” se viram”. Discordo pe-
remptoriamente e chego a afir-
mar que se trata a uma ofensa. 

Se não houvesse o empreen-
dedorismo, mesmo os peque-
nos e individuais, as sociedades 
estariam quebradas (como as 
que optaram pelo comunismo e 
tiveram que pedir esmolas para 
o mundo). E tiveram que pedir 
esmola justamente porque fica-
ram anos tratando o povo como 
'adolescentes que recebem 
mesada' do governo, sem dar 
a eles a chance de exercitarem 
sua autonomia de sustento e, 
consequentemente, sua real so-
berania: a liberdade de escolha.  

E é do “se virar” que aparecem 
grandes ideias, grandes empre-
sas.

A opção de empreendedoris-
mo individual, além de ser a for-
ma singular de pessoas sentirem 
o prazer de viverem por suas 
próprias forças e suas próprias 
competências, âmago da busca 
dos seres humanos, também 
oferece à sociedade a melhoria 
da qualidade e a baixa dos pre-
ços justamente pela concorrên-
cia de mercado. Quem empre-
ende só vai vencer se oferecer 
um produto melhor ou mais ba-
rato que os concorrentes para os 
seus clientes, o que faz com que 
TODOS trabalhem para serem 
MELHORES e mais BARATOS, 
fato gerador da qualidade e do 
progresso sustentáveis.  

Servidores públicos e pesso-
as que preferem carteira assi-
nada são saudavelmente parte 
do processo de produção de 

um sistema liberal.  Não são as 
partes exploradas, como alguns 
sugerem ao taxar empresários 
como “bandido da história da 
sociedade”. Alguns socialistas 
ou trabalhistas radicais, no en-
tanto, acham que são estas as 
principais formas de trabalho 
sério que deveria existir nas eco-
nomias. Conceituam o empre-
endedorismo como um espécie 
de “esperneio” dos que não 
conseguem emprego público ou 
emprego de carteira assinada, o 
que é um erro. Na verdade, pen-
so que quem não consegue em-
preender é que acaba, muitas 
vezes, tornando-se mais limita-
do no sistema de competências 
da humanidade. 

No “Jogo da vida” profissio-
nal (também conhecido como 
sobrevivência), o empreende-
dorismo é o sistema que gera 
dinheiro para TODAS as pesso-
as sobreviverem, crescerem em 

poder aquisitivo e a enriquecer 
(se quiserem). E o enriqueci-
mento nada mais é do que a 
direção de utilização de capital 
para que mais empregos e mais 
renda sejam criados, pois os lu-
cros são investidos na economia 
para que estes se multipliquem 
(quando o processo é um ciclo 
virtuoso).  

Muitos servidores públicos 
- além de serem sustentados 
por um naco cobrado (de forma 
compulsória) do dinheiro que é 
fruto de esforço dos empreen-
dedores - no sistema somente 
colaboram para que o ambiente 
coletivo destas pessoas (incluin-
do elas mesmas) seja salutar e 
funcional, pois POUCO PRODU-
ZEM e não correm risco de su-
cumbirem caso errem. O contrá-
rio ocorre com o empreendedor: 
se erra, se rala.  Portanto, se não 
fosse o empreendedorismo, não 
existiria o servidor público, pois 

dinheiro não dá em árvore como 
laranja. A menos que o sistema 
seja estatizado e quebre adiante 
(como ocorreu com países que 
optaram por estados grandes). 

Já os funcionários de cartei-
ra assinada (ou não) são parte 
do sistema, talvez a opção mais 
escolhida pela humanidade em 
todos os países que se desen-
volvem. Trocam tarefas especí-
ficas por remuneração fixa, com 
riscos muito menores que seus 
chefes - e por isso os ganhos (sa-
lários) não são tão altos quanto 
dos gestores das empresas (que 
ficam com a responsabilidade 
maior). São “jogadores dos ti-
mes” que competem no merca-
do para jogarem o jogo da vida 
e, consequentemente, ofere-
cerem cada vez mais produtos 
melhores e mais baratos para 
a população como um todo, a 
consequência e bônus da com-
petição. 

O vírus - que iniciou sua prolife-
ração na China e se espalhou pelo 
Planeta Terra como a pandemia de 
Covid 19 - parece querer iniciar nova 
batalha em sua guerra com a huma-
nidade. Infelizmente, no Brasil todo, 
se inicia outro aumento dos índices 
de contaminação. 

A terceira onda do novo Coronaví-
rus e suas cepas ou variantes mostra 
que o efeito macro da pandemia é 

muito maior do que o efeito causa-
do pelo comportamento da comuni-
dade. É claro que o relaxamento de 
jovens - quando participam de festas 
clandestinas e esquecem a utilização 
de máscaras - aumenta o contágio, 
mas as ondas vêm em todo o mun-
do enfrentando a tudo e a todos e 
acabam causando um número gran-
de de vítimas de contaminados e de 
mortos na maioria dos países. 

 No mundo, poucos países - como 
a Nova Zelândia e a Austrália - con-
seguiram evitar picos da pandemia 
em seus territórios. E o padrão das 
duas nações foi de fechar as fron-
teiras desde o início. E fechar as 
fronteiras com firmeza de propósi-
tos. Os países têm a vantagem de 
serem ilhas, ou seja, o fechamento 
das fronteiras é mais simples: por 
água e por ar. Não existe fronteira 
seca.  Mas funcionou, pelo menos 

até agora. Por isso, não sei por que 
os Estados Unidos, por exemplo, não 
fizeram o mesmo. Não sei por que 
a Inglaterra não fez o mesmo. Os 
Estados Unidos, por terra, só têm 
fronteira seca com o México e com 
o Canada. E se fechasse radicalmen-
te a entrada de pessoas de fora, por 
ar e por mar, poderia ter melhores 
resultados. A Inglaterra, mais ainda. 
É uma ilha. Mas não... Tanto os EUA 
quanto a Inglaterra não fecharam 

suas fronteiras de forma radical e 
apresentaram altos índices de con-
tágio e mortes pela Covid 19.

O Brasil tem várias fronteiras na 
América Latina. Somente o Chile e o 
Equador não fazem fronteira conos-
co por terra. Mas mesmo assim, se 
o nosso país fechasse a entrada de 
estrangeiros do mundo por ar e por 
mar, com certeza os índices seriam 
melhores. Está provado isto pelos 
países da Oceania (NZ e Austrália). 

NOVA ONDA DE VIROSE?
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres, na semana entre 
21/05 e 27/05, uma informação 
alentadora: nenhum óbito foi 
registrado  neste período. Na 
semana anterior (entre 14/05 e 
20/05), três óbitos pelo novo co-
ronavírus haviam sido computa-
dos no município. 

Entretanto, Torres teve au-
mento no número de casos ati-
vos de Covid-19. O número de 
casos ativos para a doença na ci-
dade era de 37 nesta quinta (27) 
- enquanto que no dia 20/05 
eram 23. Ainda assim, a média 
no número de casos ativos vem 
sendo relativamente baixa nas 
últimas semanas - levando em 
conta que eram 424 casos ati-
vos no dia 11/03, os quais já ha-
viam diminuído para 253 no dia 
25/03. 

Aumento dos novos casos 
em Torres

Nesta quinta-feira, 27 de abril, 
o Boletim epidemiológico de Tor-

res registrava, contando desde o 
início da pandemia, 5.571 casos 
confirmados, com 5.434 recu-
perados, 31 pacientes em isola-
mento domiciliar e 100 óbitos. 
"De Torres (até quinta-feira, 27) 
temos dois pacientes hospitali-
zados na UTI do Hospital Nossa 
Senhora do Navegantes e um pa-
ciente em leito comum. Estamos 
com três pacientes de Torres in-
ternados fora do município. De 
outros municípios, temos sete 
pacientes hospitalizados, cinco 
na UTI e dois em leito comum. 
Até quinta-feira (27), nenhum 
paciente em Torres espera por 
leito hospitalar", indica a comu-
nicação da Prefeitura de Torres, 
ressaltando ainda que havia 59 
casos suspeitos, aguardando 
resultados de exames até 27 de 
maio (sendo que Cinquenta e 
cinco pacientes encontravam-se 
em isolamento domiciliar e três 
encontravam-se hospitalizados, 
em leito comum). O Boletim re-
gistra ainda um óbito em inves-
tigação para saber se a causa foi 

Covid-19.
Desta forma, além dos últi-

mos 7 dias não terem o registro 
de óbitos, temos o registro de 
um total de 39 novos casos por 
Covid-19 na semana entre 21  e 
27 de maio em Torres  - o que re-
presenta um aumento em com-
paração com a semana anterior 
(entre 14 e 20 de maio), quando 
23 casos novos do coronavírus 
foram computados. 

Três Cachoeiras sem 
óbitos na semana

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quinta-feira (27) o município 
estava com 1321 casos confir-
mados para Covid-19 (com dois 
pacientes internados), sendo 
1296 recuperados e 16 suspeitos 
(aguardando resultados). Além, 
disso, Três Cachoeiras está com 
25 óbitos relacionados ao co-
ronavírus desde o princípio da 
pandemia (nenhum novo óbito 
em relação a semana passada).

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

CORONAVÍRUS

Torres não registrou nenhum óbito por Covid-19 nesta semana

Na manhã desta quinta-feira 
(27 de maio) saiu mais um boletim 
informativo sobre a situação epi-
demiológica relacionada ao novo 
coronavírus nos 15 municípios que 
compõem a Associação dos Muni-

cípios do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC). O número de casos da 
região passou para 26526 com um 
total de 534 mortes pela Covid-19 
desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de uma 
semana (comparativo com o dia 20 
de maio) foram registrados 486 
novos casos de Covid-19 no extre-
mo-sul catarinense (número pouco 
maior do que os 473 registrados na 
semana anterior, expressivamente 
menor  que os  1470 novos casos 

registrados entre 19/03 e 25/03, 
por exemplo). Em 7 dias foram re-
gistrados 18 novos óbitos na região 
(triste número que é maior do que 
na semana anterior, quando foram 
computados 15 óbitos pelo coro-
navírus na AMESC). Além disso até 
esta quinta (27/05), a região estava 
com 456 casos ativos registrados - 
número menor que no boletim da 
quinta-feira passada (20 de maio), 
quando havia 502 casos ativos de 
Covid-19.

Araranguá registrou 
13 óbitos nesta semana

Conforme dados da AMESC 
consolidados na manhã desta 
quinta-feira (27/05), Araranguá 
é disparado o município da re-
gião com maior número de casos 
- com 9249 confirmados e 213 
mortes relacionadas ao novo 
Coronavírus na cidade (sendo 
que nos últimos 7 dias foram 
registrados 131 novos casos e 

13 óbitos pela doença na cida-
de).  Em seguida vêm Sombrio, 
com 3189 registros de Covid-19 
no total e 68 óbitos no total (95 
novos casos e 1 novo óbito nos 
últimos 7 dias). Passo de Torres, 
até quarta-feira (26/06) totaliza-
va 1148 casos positivos do novo 
Coronavírus, com 20 óbitos des-
de o princípio da pandemia (18 
novos casos de Covid-19 e ne-
nhum óbito registrado no Passo 
nos últimos 7 dias).

Na manhã desta quinta-feira (20 de maio) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos 15 
municípios que compõem a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Araranguá registrou 13 dos 18 óbitos da região na semana

Extremo-sul catarinense registrou 18 óbitos por Covid-19 na última semana

O governo do Rio Grande do 
Sul decidiu, nesta quarta-fei-
ra (26), que as novas remessas 
de vacinas para Covid-19 se-
rão destinadas para ampliar a 
imunização de pessoas com co-
morbidades e também os traba-
lhadores do transporte aéreo e 
portuários de todo o Estado. A 
decisão ocorreu entre a Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) e o 
Conselho das Secretarias Muni-

cipais de Saúde (Cosems/RS) em 
reunião na tarde de hoje.

Na quarta (26), chegaram ao 
Estado 353.250 doses da Ox-
ford/Astrazeneca e, até o final 
da tarde, está previsto o desem-
barque do lote de 37.440 doses 
da Pfizer. Ao todo, o RS deve ter 
390.690 novas doses de vacinas 
até o final desta quarta. A dis-
tribuição foi realizada na quin-
ta-feira (27) as coordenadorias 

regionais de saúde (CRS), que 
repassam os imunizantes aos 
municípios.

As doses serão utilizadas para 
avançar na vacinação das pesso-
as com comorbidades, deficien-
tes que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e 
gestantes e puérperas com co-
morbidades e/ou gestantes ou 
puérperas que apresentem indi-
cação médica após avaliação de 

risco/benefício.

Vacinação em Torres

Em Torres, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde chamou todos os 
atrasados com a aplicação da se-
gunda dose (D2) da vacina Coro-
navac em Torres para vacinação 
na quarta-feira (26). Antes disso, 
na segunda-feira (24 de maio), 
seguiu a vacinação contra a Co-

vid-19 com a primeira dose para 
pessoas com 18 anos ou mais, 
portadoras de comorbidades 
incluídas como prioritárias em 
Torres.

Até sábado passado (22 de 
maio), já haviam sido aplicadas 
em Torres um total de 20.885 
doses da vacina contra Covid-19, 
sendo que 14.289 pessoas rece-
beram a primeira dose (D1) e a 
segunda dose, 6.596 (D2).

As doses serão utilizadas tamém para avançar na vacinação das pessoas com comorbidades, deficientes que recebem o Benefício de Prestação Continua-
da (BPC) e gestantes e puérperas

Novas remessas de vacinas contra Covid-19 irão imunizar 
trabalhadores de portos e aeroportos no RS
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Prefeitura e Construtora encaminham solução para 
o trânsito da Caxias do Sul com Alfiero Zanardi

TORRES- Em reunião realizada 
na Prefeitura de Torres na tarde 
de quarta-feira (26 de maio),  foi 
debatida a parceria para cons-
trução de rótula e faixas de se-
gurança elevadas na esquina 
das Ruas Caxias do Sul e Alfiero 
Zanardi. A parceria foi definida 
com Milton Dalcegio, da Cons-
trutora e Incorporadora Dalce-
gio, em encontro com o secretá-
rio municipal do Planejamento 
e Participação Cidadã, Matheus 

Junges, e a Diretora de Projetos 
e Engª Civil, Giane Farias.

"A iniciativa vai proporcionar 
segurança ao fluxo do local, por-
que ali é um cruzamento com 
elevado índice de acidentes. De-
vido a empresa estar construin-
do um prédio nas proximidades, 
aceitou a parceria, em virtude 
da melhoria no acesso para pe-
destres e motoristas e qualifica-
ção da área em geral", destaca a 
Prefeitura de Torres.

FONTE: Prefeitura de Torres
______________________

Dívidas na Prefeitura de Tor-
res terão descontos de até 100% 
em multas e juros. A Câmara 
Municipal aprovou nessa última 
segunda-feira, 17 de maio, du-
rante sessão ordinária da Câma-
ra, projeto de lei do Programa de 
Recuperação Fiscal, que trata do 
pagamento de dívidas da Prefei-
tura com desconto. Antes de sair 
de férias, o documento que dis-
põe sobre o Refis 2021, foi assi-
nado pelo prefeito Carlos Souza, 
e pelo secretário municipal da 
Fazenda, Cláudio Paranhos.

Quem estiver atrasado nos 
seus pagamentos com a Prefei-
tura de Torres, terá uma opor-
tunidade imperdível. O projeto 

prevê que até o dia 31 de agosto 
deste ano, a população poderá 
acertar dívidas tributárias e não 
tributárias com 100% de descon-
to em juros e multas para quem 
pagar à vista , em quatro vezes, e 
também apresenta boas alterna-
tivas parceladas.

Também terá desconto de 
100% quem parcelar sua dívida 
mas quitá-la até 31 de agosto. 
Por exemplo, se a adesão ocor-
rer em junho, o número de par-
celas fica em três e assim por 
diante. Quem tiver interesse 
mas encontra-se com dificul-
dades financeiras, também é 
beneficiado. O montante pode 
ser pago em até 12 vezes com 
desconto de 75% e ainda pode-
rá ser quitado em até 24 vezes, 
porém com redução de 50% dos 

descontos.
Neste Programa de Recupe-

ração Fiscal, a adesão aos be-
nefícios independe de limite de 
valores devidos e não está condi-
cionada à regularização total da 
dívida, podendo se dar por exer-
cícios isolados. Os benefícios 
desta lei também se estendem 
às dívidas em execução fiscal 
(cobrança no Foro).

IPTU, ISSQN e Alvarás são 
exemplos dos débitos tributá-
rios mais comuns. Multas am-
bientais, da Vigilância Sanitária 
e provenientes da Fiscalização 
em geral, são os exemplos mais 
frequentes de dívidas não tribu-
tárias. O importante é que para 
ter 100% de desconto em juros e 
multa, a dívida deve ser quitada 
até o dia 31 de agosto de 2021.

Secretaria da Cultura e do Esporte informa aos artistas 
sobre ação “Ventos de Solidariedade”

TORRES - A Prefeitura de Torres, 
através da Secretaria Municipal 
da Cultura e do Esporte, informa 
que a Secretaria Estadual de Cul-

tura-SEDAC está aderindo a ação 
“Ventos da Solidariedade”, onde 
o Estado, através de Campanha de 
Arrecadação, oportunizará cestas 

básicas aos artistas locais em vul-
nerabilidade devido a pandemia.

Diante disto, a Secretaria Muni-
cipal solicita que os artistas locais 

interessados façam contato até o 
dia 30 de maio, enviando nome 
completo, endereço, telefone, 
e-mail, CPF e NIS. Os dados devem 

ser enviados através do e-mail cul-
tura@torres.rs.gov.br A Secretaria 
local enviará a listagem dos artis-
tas aos coordenadores da ação.

A Câmara Municipal de Ve-
readores de Torres realiza no 
dia 31 de maio (segunda-fei-
ra), no Plenário da Câmara, a 
Audiência Pública para apre-
sentação e avaliação do cum-
primento das metas fiscais 
do 1º quadrimestre de 2021.

Para participar dos deba-
tes públicos durante a Au-
diência, é necessário reali-

zar inscrição até o dia 28 de 
maio, sexta-feira, diretamen-
te na Câmara Municipal, situ-
ada na Avenida do Riacho, nº 
1423, das 13h às 18h, junto 
à Comissão de Finanças, Or-
çamento e Controle ou pelo 
e-mail: negrini@camarator-
res.rs.gov.br.

Poderão inscrever-se as 
entidades governamentais, 

classistas, sindicais, setoriais, 
comunitárias, entre outras, 
com domicílio em Torres. 
O convite à participação foi 
emitido pelo presidente da 
Câmara, o vereador Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, e pelo 
presidente da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Con-
trole, vereador Moisés Tris-
ch.

Dívidas na Prefeitura de Torres terão descontos 
de até 100% em juros e multas

Audiência Pública sobre metas fiscais do 1º quadrimestre 
de 2021 será realizada na Câmara 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. 

ULBRA e você

ê

JOVENS EM BUSCA DE UM RUMO EM TORRES

Com a Lei 13460/2017, órgãos e entidades da administração pública direta 
e inA qualificação dos jovens para o mercado de trabalho deveria ser uma 
das grandes preocupações dos governantes neste momento, agindo de mãos 
dadas com entidades privadas em condições de multiplicar a oferta de cursos 
profissionalizantes. Nossos jovens estão sem rumo, sobrevivendo de bicos, 
de empregos precários e intermitentes ou tendo que ser amparados pelos 
pais ou avós aposentados. São milhares adiando sonhos, em especial os mais 
carentes, sem trabalhar, sem estudar. Em Torres não temos um Distrito in-
dustrial e uma das maiores fontes de empregos é a Construção Civil, (área na 
qual o menor não pode trabalhar).

Temos a crise provocada pela Covid-19, onde a economia recuou, conse-
quência da queda na atividade comercial, industrial, da redução da oferta de 
empregos e em algumas atividades nos setores de serviços e alimentação. A 
esse cenário, soma-se a eliminação de postos de trabalho na esteira do avan-
ço da tecnologia. Em contrapartida, há ofertas de vagas em setores que de-
mandam maior especialização. É preciso agir contra o desemprego e contra 
os empregos precarizados por falta de qualificação.

Nossos jovens vivem em situação precária, maioria sobrevivem de empre-
gos considerados de baixa qualidade, por falta de qualificação, têm maior 
dificuldade de recolocação. Em Torres os percentuais indicam uma qualida-
de do emprego pior por causa da maior rotatividade e da informalidade. Sem 
qualificação, não conseguem o emprego de seus sonhos e perdem o chão. 
Muitos, e em número cada vez maior, são arrastados para a criminalidade.

Trata-se de uma geração de jovens muitas vezes sem formação técnica e 

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

A VÓZ DOS BAIRROS sem acesso aos avanços da tecnologia, os quais estão mais sujeitos à rotati-
vidade no emprego, sem levar em conta que muitos desses jovens trabalham 
sem carteira assinada, não contribui com a Previdência, não tem qualquer 
benefício nem indenizações em caso de demissão. E são sempre os primeiros 
a ser afastados em períodos de crise. Resultado: talez nunca se aposentará. E 
como irão sobreviver na velhice?

CAMPANHA DO MPT PELA DIVERSIDADE NO SINDICALISMO 
- O Ministério Público do Trabalho (MPT) inaugurou, em maio de 2021, a 
campanha do mês do sindicalismo, conhecida como “Maio Lilás”. Este ano 
o tema da campanha é “Sindicalismo e Diversidade”, com o lema o “Sin-
dicalismo se fortalece na diversidade”. A campanha é promovida conjunta-
mente pela Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do 
Dialogo Social - Conalis/MPT - e a Coordenadoria Nacional de Promoção 
de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho 
– Coordigualdade/MPT. A campanha marca também o lançamento do Proje-
to Estratégico Inter coordenadorias (Conalis e Coordigualdade) denominado 
“Sindicalismo e diversidade”, o qual tem como objetivo ampliar o diálogo 
social e colaborar com as entidades sindicais para a promoção da diversidade 
nas relações de trabalho, por meio do incremento da temática nas pautas na 
cultura sindical e a promoção da diversidade no trabalho por meio da nego-
ciação coletiva, com base nas já existentes boas práticas sindicais em articu-
lação com o MPT. As ações serão somadas ao Projeto Estratégico “Inclusão” 
da Coordigualdade. Além do lançamento do projeto estratégico e de outras 
atividades, que serão noticiadas no decorrer do mês, a campanha está sendo 
realizada com lives sobre a temática, neste mês de maio, sempre às quartas-
-feiras, às 17h, com os seguintes temas: 1) 05/5 - Sindicalismo e Gênero; 2) 
12/5 – Sindicalismo e Jovens; 3) 19/5 - Sindicalismo e Pessoas Deficientes; 
26/5 - Sindicalismo e Racismo. “O sindicalismo se fortalece na diversidade. 
#MaioLilás - Conalis/MPT é Coordigualdade/MPT.  (Fonte: Ministério Pú-
blico do Trabalho – MPT

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silvei-
ra Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre 
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de 
Vereadores realizou sua 17a Sessão Plenária Ordinária, 
do 1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no 
dia 24 de maio de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodri-
gues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), 
Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mau-
ro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta 
(MDB), Ver. Jacó Miguel (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), 
Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carva-
lho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 141, de 12 de maio de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
90/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 142, de 12 de maio de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando o Decreto nº 91, de 06 de maio de 2021, 
que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício 
de 2021, em decorrência da pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19).
Ofício nº 143, de 17 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando o Decreto nº 97, de 11 de maio de 2021, que 
abre Crédito Extraordinário ao Orçamento do exercício de 
2021, em decorrência da pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19).
Ofício nº 144, de 24 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
comunicando que o senhor Carlos Alberto Matos de Souza, 
titular do cargo de Prefeito Municipal, está em gozo de fé-
rias regulamentares no período de 24 de maio de 2021 a 22 
de junho de 2021, e que foi transmitido o cargo ao Vice-Pre-
feito, em exercício no cargo.
Ofício nº 14/2021, do Conselho Municipal do Meio Am-
biente - COMMAM, convidando o Poder Legislativo a par-
ticipar da Comissão do Conselho para revisão da Resolução 
COMMAM 01/2019, com a indicação de dois titulares e um 
suplente.
Ofício nº 914.002.064/2021-0002, da Promotoria de Justiça 
de Torres, solicitando o texto da lei municipal que alterou 
para 20 anos a validade da frota dos veículos de transporte 
urbano do município, bem como as justificativas apresenta-
das pelo Poder Executivo.
Decreto nº 104, de 19 de maio de 2021, do Poder Executivo, 
decretando ponto facultativo nas repartições públicas muni-
cipais no dia 04 de junho de 2021, sexta-feira.
Portaria nº 29, de 20 de maio de 2021, deste Poder Legislati-
vo, determinando ponto facultativo aos servidores da Câma-
ra Municipal no dia 04 de junho de 2021, sexta-feira.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - Em 1ª Sessão
Emenda nº 01/2021, dos vereadores Igor dos Santos Beretta, 
Moisés Trisch e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que altera o 
artigo 5º do Projeto de Lei 21/2021, que autoriza a contrata-
ções para atuarem na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 22/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações para atuarem na Secretaria de Educação.
Projeto de Lei nº 23/2021, que autoriza contratação para atu-
ar na Secretaria de Educação.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 76/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer espaço na 
tribuna desta Casa Legislativa para senhor Rafael Frizzo, 
membro do Conselho Consultivo do Parque Estadual de Ita-
peva, para falar sobre o Plano de Manejo.
Nº 77/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer a 
retirada do Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, que 
altera dispositivo da Lei nº 4.713/2014, que cria o Conselho 
Municipal do Esporte, o Fundo do Esporte e dá outras pro-

vidências.
Nº 78/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
do "Projeto Brincar de Correr" inclusos no Programa Bolsa 
Atleta do Governo Federal.
Nº 79/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminha-
mento de Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 234/2016, 
do Deputado Estadual Jeferson Fernandes (PT), que dispõe 
sobre a publicização das desonerações fiscais no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul, objetivando transparência e 
em respeito ao princípio da publicidade.
Nº 80/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Apoio à manutenção da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), como Empresa 
Pública.
Nº 81/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Repúdio a  Portaria nº 4.975, que 
autoriza reservistas e servidores aposentados que acumulam 
cargos públicos a receberem acima do teto salarial.
Nº 82/2021, da Comissão de Saúde (CS), que requer a con-
vocação da senhora Suzana Machado Secretária Municipal 
da Saúde a fim de esclarecer para a Comissão de Saúde so-
bre os valores recebidos pelo município em decorrência da 
pandemia do Covid-19.

INDICAÇÕES 
Nº 120/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Superintendente da 16º Região do DAER a colo-
cação na ERS 389 (Estrada do Mar) de placas indicando as 
Praias pertencentes ao Município de Torres/RS.
Nº 121/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
indica ao Poder Executivo que veja a viabilidade de cons-
truir uma capela mortuária ao lado do clube de mães, em 
Pirataba, neste Município.
Nº 122/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo estudo sobre a viabilidade técnica para criação 
de uma rua coberta em Torres, que se constitui importante 
atrativo turístico para nossa cidade e população. 
Nº 123/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo a instalação de ecobarreira para contenção de re-
síduos sólidos no trecho final do valão na Av. do Riacho, 
nesta Cidade.
Nº 124/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo a revitalização da Av. do Riacho, entre a sinaleira 
da Av. Castelo Branco e o Rio Mampituba, e a construção 
de contenção das margens do valão, que se encontram em 
evidente estado de erosão.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
Nº 102/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações sobre a construção feita na esquina 
da Rua Saldanha da Gama com a Rua Kalil Sehbe, nesta 
Cidade.
Nº 103/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às avaliações feitas nos anos 
de 2020 e 2021 pela a Comissão Especial de Estágio Proba-
tório no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde.  
Nº 104/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às empresas prestadoras de 
serviços de publicidade e propaganda responsáveis pela vei-
culação de anúncios oficiais, nos anos de 2019, 2020 e 2021.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 369/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à demarcação e nive-
lamento da calçada, em frente ao Camping Mampituba, na 
Av. Castelo Branco, nesta Cidade.
Nº 370/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao conser-
to da calçada e das tampas de boca de lobo na Av. Castelo 
Branco, desde o trevo da Estrada do Mar até o Macromix, 
nessa Cidade. 
Nº 371/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pintura 
das laterais das faixas da Av. Castelo Branco, e a pintura 

central ao longo dessa Avenida, neste Município.
Nº 372/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implanta-
ção de duas lombo faixas ou quebra-molas na Rua São João 
do Sul, em Pirataba, neste Município . 
Nº 373/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
reitera ao Poder Executivo o Pedido de Providência nº 
01/2021, que pede o nivelamento do calçamento com o as-
falto no encontro das ruas Manoel de Lima Porto com a Ge-
neral Firmino Paim, nessa Cidade.
Nº 374/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à coloca-
ção de uma lombo-faixa ou outro dispositivo de redução de 
velocidade na Rua José Inácio de Matos, na altura do nº 221, 
Bairro Porto Alegre, neste Município. 
Nº 375/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à retirada de 
galhos que estão sobre a calçada na Rua Leonardo Truda nº 
501, nesta Cidade.  
Nº 376/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto ao reparo na 
calçada da Lagoa do Violão, na Rua José Maia Filho, nesta 
Cidade.
Nº 377/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo Providências quanto à implantação de 
quebra-molas ou lombadas na Rua Luiz Gonzaga Capaver-
de, nesta Cidade.
Nº 378/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção dos ponti-
lhões existentes no valão da Av. do Riacho, entre a Rua Gen. 
Fermino Paim e o Rio Mampituba, nesta Cidade.
Nº 379/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza e manutenção dos 
bueiros do Bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 380/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências para que tampe um 
buraco no asfalto na esquina entre a Av. General Osório com 
a Rua Manoel Fortunato de Souza (esquina do hospital), 
nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Igor dos Santos Beretta: Fez a leitura de uma nota 
do Presidente do Partido, em relação ao Projeto de Lei nº 
21/2021, que autoriza contratações para a Secretaria da Saú-
de. Na nota, o Presidente do Partido orienta que os vereado-
res votem a favor do referido projeto.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre a inauguração 
do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), tecendo inú-
meros elogios. Disse que em breve serão feitas melhorias 
em seu entorno. Citou algumas atividades da Secretaria de 
Trabalho, Indústria e Comércio, entre elas, o programa “De-
senvolve Mais Torres”.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Homenageou os 
músicos envolvidos no jingle de 143 anos de emancipação 
da cidade de Torres. Parabenizou aos profissionais da Saú-
de envolvidos na vacinação. Falou sobre a chegada do lote 
de vacinas da Pfizer e calendário de vacinação. Retratou-se 
publicamente por uma discussão com o Vereador Moisés em 
uma live. Reclamou que, por decreto, está proibido qualquer 
atividade ao ar livre, mas para as quadras particulares está 
liberado, se observadas as normas de distanciamento. Disse 
que a população não suporta mais ficar em casa. Comparou 
o Rio Grande do Sul com o Estado vizinho, alegando que 
estamos aquém. Alertou que não são críticas ao município, 
mas o Estado, já que “as normas já chegam engessadas”. 
Propôs que o Prefeito procure a cidade de Passo de Torres 
para se alinharem quanto às ações destes municípios para a 
pandemia. 

Ver. Moisés Trisch: Convidou a população para a Audi-
ência Pública no dia 31 de maio na Câmara. Agradeceu às 
pessoas que apresentam demandas aos vereadores, afirman-
do que elas são matéria prima para o vereador. Pediu que o 
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Executivo repare alguns pontilhões, bem como a revitali-
zação da Avenida do Riacho. Sugeriu a criação de uma rua 
coberta, por entender que seria um bom atrativo turístico. 
Sugeriu que a empresa dos Correios seja mantida como 
empresa pública. Criticou a Reforma da Previdência, que 
prometia acabar com privilégios, e que atualmente apro-
vou portaria permitindo que militares recebam acima do 
teto. Agradeceu a presença da Secretária da Educação pela 
presença em plenário, mas acredita que a atual situação de 
servidores da SAMU é contraditória. Parabenizou o povo 
cigano pelo seu dia. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Agradeceu ao Prefeito 
pela implantação do Centro de Atendimento ao turista 
(CAT). Falou sobre o Campeonato Gaúcho de Balonismo 
ocorrido no final de semana. Pediu que a população se 
cuide quanto aos protocolos da COVID, alertando que é 
necessário ter cuidado, devido ao aumento do número de 
casos. Disse que no dia seguinte iria a Brasília na busca 
de emendas para o município. Falou sobre a decisão da 
AMLINORTE que proíbe eventos, mas acredita que po-
deria haver uma flexibilização, desde que observados os 
protocolos. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Agradeceu ao Jornal do 
Mar que fez matéria sobre o COMMAM e projeto de lei 
apresentado na Câmara tratando das licenças ambientais. 
Disse que não concorda com os exageros, e que não en-
tende como hotéis e restaurantes possam danificar o meio 
ambiente. Parabenizou aos munícipes pelos 143 anos de 
aniversário da cidade. Desejou ao atual Prefeito em exer-
cício, Fábio Amoretti, que conduza com tranquilidade o 
município. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre a carre-
ata em apoio aos profissionais da enfermagem, e ao proje-
to de lei que estabelece piso salarial para a categoria. Re-
clamou que, em virtude do vendaval no final de semana, 
algumas localidades ainda estavam sem luz. Pediu que a 
empresa Torrescar disponibilize uma Van ou ônibus menor 
para atender os locais mais distantes, já que muitos mora-
dores das praias estão sem atendimento. Alegou que não 
estamos chegando na terceira onda da pandemia, mas que 
estamos numa única onda, e que não devemos diminuir os 
cuidados. Falou sobre sua indicação para que a Secretaria 
de Educação coloque em sua grade curricular noções sobre 
o uso de drogas. Indicou ao Executivo a implantação de 
hortas comunitárias em terrenos baldios. Sugeriu ao Exe-
cutivo um projeto que atenda às pessoas que queiram regu-

larizar ou construir seus imóveis. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu ao Deputa-
do Federal Nereu Crispim que confirmou a destinação de 
emenda para a Secretaria de Obras do município. Agra-
deceu ao Secretário de Obras que se comprometeu em fa-
zer a manutenção da Avenida Antônio da Silva Mota, no 
Campo Bonito. Disse que agora falta finalizar as poucas 
estradas que ainda não foram asfaltadas. Defendeu que o 
município poderia municipalizar a CORSAN caso seja 
privatizada. Parabenizou o Gerente de Obras, Miguel Del-
fino, pelo trabalho realizado no município. Relatou que 
há muitas reclamações contra a Torrescar e sua falta de 
atendimento. 

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Manifestou-se contrário à in-
tervenção do Presidente da Casa durante a fala do verea-
dor Moisés, que questionava a Secretária de Saúde durante 
a sessão. Parabenizou aos servidores e trabalhadores do 
serviço público, entendendo que eles são o sustentáculo 
da sociedade em tempo de pandemia. Fez um Pedido de 
Providência solicitando a demarcação e nivelação de uma 
calçada na Castelo Branco. Comunicou que recebeu uma 
emenda de R$ 100.000,00, do Deputado Danrlei de Deus, 
para ser destinada à Secretaria da Saúde. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Lamentou a falta de pintura 
das faixas de segurança, pedindo ao Secretário de Obras 
que tome providências. Criticou as normas do decreto que 
libera jogo de futebol em campos particulares, mas proí-
be em áreas abertas. Ressaltou que no Estado vizinho está 
liberando em ambas as situações. Reclamou que o Secre-
tário está “empombando” reformas no Esporte Clube Mar 
Azul, mesmo não estando sob gestão do município. Pe-
diu que os editais destinem demandas para os deficientes, 
alegando que saiu outro edital e que “os diferentes ainda 
são tratados como diferentes”. Alertou que faz um ano de 
pandemia e cem casos de mortes de Covid no município. 
Pediu que todos se cuidem. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Disse que há 
muito tempo vem batalhando em prol dos animais, em es-
pecial, dos abandonados. Citou o Projeto Vira Lar. Relatou 
que muitos moradores da cidade o procuram para ajudar 
na causa. Relatou que recebeu o valor de R$ 175.000,00 
para a compra de um veículo destinado à castração de ani-
mais, recebido do Deputado Giovani Feltes. Informou que 
o Chefe do Executivo dará continuidade à compra do ve-
ículo. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Pediu que os ve-
readores, em suas falas públicas, alertem a população para 
que não relaxem com os cuidados à pandemia. Disse que 
há indícios de nova cepa da Covid vindo da Argentina. 
Afirmou que a pandemia não acabará de um dia para o 
outro, e que, mesmo vacinadas, as pessoas ainda podem 
contrair o vírus. Pediu ao Prefeito Interino Fábio Amoretti, 
que se reúna com a Torrescar para tratar dos usuários que 
não são atendidos pela empresa. Sugeriu que os vereadores 
também a pressionem. Foi enfático ao dizer que “não tem 
cabimento a população ficar à mercê de uma empresa de 
transporte coletivo”. Disse que, em virtude de um comen-
tário anterior, defendeu que a Casa tem um regimento, e 
que deve ser seguido. Lamentou ter que interferir na fala 
de um vereador, alertando que este não seria o primeiro 
embate a acontecer na Casa..
 
ORDEM DO DIA
Emenda nº 01/2021, dos vereadores Igor dos Santos Be-
retta, Moisés Trisch e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
altera o artigo 5º do Projeto de Lei nº 21/2021, que auto-
riza a contratações para atuarem na Secretaria de Saúde. 
APROVADO
Projeto de Lei nº 14/2021, do Poder Executivo, que au-
toriza contratações para atuarem na Secretaria de Saúde. 
APROVADO
Projeto de Lei nº 21/2021, do Poder Executivo, que au-
toriza contratações para atuarem na Secretaria da Saúde. 
APROVADO

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

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

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

Gibi que trata sobre o Projeto Geoparque 
é entregue na rede municipal de ensino torrense

FONTE: Prefeitura de Torres

Os alunos da rede municipal de 
ensino de Torres contam com uma 
importante ferramenta para traba-
lhar em homenagem ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, comemorado 
em 5 de junho. Recentemente, os 
estudantes receberam o gibi “Turma 
do Geoparquito em: sonhando com 
um Geoparque no Sul do Brasil”. O 
gibi foi lançado em março de 2020, 
porém, devido a suspensão das au-
las em virtude da pandemia, o tra-
balho não teve sequência.

Com o retorno aos poucos das 
aulas presenciais, a equipe organiza-
dora da iniciativa decidiu entregar a 
todas as escolas dos municípios que 
fazem parte do projeto, os gibis para 
que tivessem contado com o ma-
terial fisico. Desta maneira, confor-

me a secretária de Educação, Sílvia 
Teixeira Pereira, será trabalhado o 
meio ambiente e o projeto “Geopar-
que nas Escolas”.

A publicação foi viabilizada pela 
assinatura do termo de cooperação 
entre a Unesc e o Consórcio Inter-
municipal Caminhos dos Cânions do 
Sul para ações educacionais em tor-
no no projeto. O livro em forma de 
quadrinhos, ilustrado, colorido, de 
linguagem acessível e muito atrati-
vo, conta sobre o Projeto “Geopar-
que Caminho dos Cânions do Sul” 
e enaltece a sua importância para a 
região.

Os municípios que fazem parte do 
projeto são: Jacinto Machado, Mor-
ro Grande, Praia Grande, Timbé do 
Sul, em Santa Catarina, e Cambará 
do Sul, Mampituba e Torres, no Rio 
Grande do Sul.
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A adoção de animais é um ato de amor. Um levantamento feito por diversas ONGs 
de proteção de animais verificou que a procura pela adoção de cães e gatos teve um 
aumento expressivo nessa quarentena que estamos enfrentando desde março de 2020. 
Este é um dado importante e muito positivo, visto que muitos animais terão uma maior 
chance de encontrarem um novo lar, uma família que os ame e os proteja.

Ter um animal em casa torna a vida de qualquer pessoa repleta de amor, de alegrias e 
de carinho, além do fato comprovado de deixarem o ambiente mais leve, pois controlam 
a ansiedade e diminuem a sensação de tristeza e solidão das pessoas – e esse é o grande 
motivo das adoções terem aumentando tanto durante o período de quarentena.

Mas é muito importante ressaltarmos aqui que a adoção deve ser uma atitude con-
sciente, refletida, e não um ato impulsivo. Essa nova vida merece nosso amor e, acima 
de tudo, nosso respeito.

Então:
• Pense em qual animal está querendo adotar; estude sobre esse animal, entenda sua 

natureza, pesquise sobre tudo que ele irá precisar para ter uma vida feliz ao seu lado;
• Analise sua casa ou apartamento; reflita sobre o espaço que o animal irá precisar. 

Isso inclui onde ele irá dormir comer, beber água, brincar, e também fazer suas necessi-
dades fisiológicas;

• Pense se você terá tempo para dedicar a esta nova vida que dependerá de você; 
tempo para tratar, para brincar, para passear, para amar;

• Assim como nós, um animal precisa de acompanhamento médico para ter uma vida 
saudável. Isso incluirá idas ao veterinário para check-ups e vacinas. Manter as vacinas 
em dia é extremamente importante para a saúde do animal e também das pessoas que 
convivem com ele;

• Você já tem um bichinho em casa? Se a resposta for sim, então você deve levar 
em consideração dois fatores: se o bichinho que você já tem aceita outros animais e 
também se o animal que você quer adotar aceita a companhia de outros animais;

• Na sua casa tem crianças? Crianças, principalmente as menores, exigem mais en-
ergia e paciência dos animais. Elas querem mais brincadeiras com o animalzinho, as 
vezes acabam puxando pelo rabo, orelha, não como um ato de violência, mas por não 
entenderem ainda como demonstrar carinho e afeto. Por esta razão, é importante que o 
novo integrante da família seja mais paciente, tenha bastante energia e goste de brincar 

ADOÇÃO DE ANIMAIS – 
REFLETINDO SOBRE O TEMA

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

com crianças.
Refletindo sobre todos esses fatores, certamente você tomará a decisão certa sobre a adoção 

de um novo pet para a família e não agirá apenas por impulso!
Se depois de ler este texto você achar que ainda não está na hora de adotar, apadrinhe um 

animal que está na rua e precisa de ajuda. CONHEÇA O TRABALHO DA ATPA.
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 aju-
dar de várias maneiras, seja com uma contribuição na conta da ATPA (Associação Torrense de 
Proteção 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.

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

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

Adquira nosso cal-
endário e ajude a 
ATPA a realizar ester-
ilização a atendimen-
tos veterinários aos 
animais que se encon-
tram 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. Precis-
amos de doação de 
ração.

PARTICIPE  DA 
CÃOMINHADA EM 
TORRES. O evento 
será realizado consid-
erando todos os pro-
tocolos de saúde.

COLUNISTAS

Por ONG Onda Verde
__________________

Abrigando mais da metade da 
população brasileira, a Mata At-
lântica, bioma que é celebrado 
hoje, dia 27/05, pode ser con-
siderado como nossa primeira 
pátria mãe. O bioma abrange as 
maiores cidades e regiões met-
ropolitanas do Brasil e também 
sua costa. Infelizmente, apenas 
12,4% da floresta que exist-
ia originalmente ainda estão 
preservadas. Para tal, a data, 
criada com o intuito de con-
scientizar a população sobre sua 
importância, sendo, acima de 
tudo, uma celebração a vida e as 
mais variadas formas de cuidar 
dela. 

Não precisamos fugir dos 
centros urbanos para nos con-
scientizar de sua importância. 
A Mata Atlântica está presente 
em nossas vidas muito mais do 
que imaginamos. Ela está na 

qualidade do ar que respiramos, 
na água que bebemos, na reg-
ulação do clima, na produção 
agrícola, no fornecimento de 
energia elétrica e no turis-
mo, que é destaque em nossa 
região. A nossa relação com ess-
es benefícios revela mais do que 
a forma como encaramos sua 
proteção – revela como estamos 
cuidando de nossa casa!  

Como você se sente em saber 
que em Torres, a cerca de 3 Km 
do centro da cidade, vive uma 
das espécies de felino mais 
ameaçado do mundo: o gato-
do-mato-pequeno-do-sul (L. 
guttulus)? Esse pequeno ani-
mal, se beneficia diariamente 
dos mesmos recursos que nós, 
seres humanos, recebemos da 
Mata Atlântica. Sob a proteção 
das matas úmidas e fechadas 
do Parque Estadual da Itape-
va, esse, e outros animais, se 
mantêm abrigados, seguros 
e em constante adaptação as 

pressões causadas pelo homem, 
nesse que é um dos ambientes 
mais ameaçados do País. 

Sob o manto dessa pátria 
preservada, nos arredores da 
Lagoa do Simão, a pouco mais 
de 5 Km do centro da cidade, 
dentro do PEVA, vive uma planta 
especial para os torrenses: a Eri-
ocaulun itapevense. Essa planta, 
conhecida popularmente como 
sempre-vivas, foi descrita pela 
primeira vez em 2019, através 
do trabalho da pesquisadora 
Carolina Alff (UFRGS). Embora 
sua descoberta seja recente e 
seus benefícios práticos ainda 
desconhecidos, sua descrição já 
a identifica como uma espécie 
de flora em risco de extinção.  

Quando refletimos acerca da 
importância desse bioma para 
nossas vidas, seja pelo sustento 
através do ar, da qualidade da 
água, da regulação climática, do 
solo produtivo ou de todos os 
outros recursos que retiramos 

dela, percebemos que nossa 
vida gira em torno de como es-
tamos cuidando da nossa Mata 
Atlântica. Nossa percepção de 
sua importância irá nos mover 
a contribuir por uma sociedade 
em equilíbrio com o meio am-
biente e com todas as formas 
de vida. Quando tomarmos 

consciência de que somos mais 
parte dela do que talvez imag-
inássemos, entenderemos que 
cuidar da Mata Atlântica é cui-
dar de nós mesmos!

Referências: Fundação SOS 
Mata Atlântica; Carolina Alff 
(Mestranda PPGBot UFRGS). 

Dia Nacional da Mata Atlântica – Preservar para Viver!!!
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ÁRIES - Para os arianos que precisam 
de novas direções e novas respostas, 
o eclipse vai trazer isso, mas apenas 
para quem ousar reavaliar suas ideias 
pré-concebidas, seus pré-conceitos 
e tudo aquilo que acha que já sabe, 

quando na verdade, ainda não sabe muito bem. Nesta 
semana você se renovará e sairá dela buscando novos 
conhecimentos para se preparar melhor para o futuro.

TOURO - É uma semana em que será 
preciso ter muita paciência, capacidade 
de mediar e de pensar sob novos pontos 
de vista, senão você poderá ficar furioso e 
descontrolado justamente com a tentativa 

de manter as coisas sob seu controle ou sob seu ponto de 
vista. Abra mão, taurino, de medir forças. Abra mão de ter 
razão. Meu conselho é: foque na sua paz interna.

GÊMEOS - Semana intensa para o geminiano, 
porque nesta semana teremos o Eclipse Lunar 
Total em Sagitário, opondo-se ao Sol em Gê-
meos. Portanto é um momento de reflexão, de 
muita luz para suas ações e escolhas; decisões 

impulsivas não serão bem-vindas e é importante também perceber 
quais mentiras você tem contado para si mesmo. Suas escolhas são 
reflexos de quem você é, e isso vai ficar muito claro a partir de agora.

CÂNCER - Semana bem cheia de compro-
missos e um pouco caótica. Você deve 
apostar no poder da frase: “Quem tem boca 
vai à Roma”. Se você não enfrentar com co-
ragem as situações que surgem e encontrar 
solução para os problemas, pode sentir que 

tudo dá errado, então pode assumir uma postura de vitimismo 
ou de raiva. A escolha entre raiva e coragem é sua.

LEÃO - Suas necessidades estão sendo 
remexidas e seu ego está sendo chamado a olhar 
para os outros. É uma semana em que é preciso 
fortalecer seu lado de doação e cooperação com 
as pessoas.Será possível levar alegria e amor por 

onde for, se souber deixar suas próprias necessidades um pouco de 
lado. Mudanças e atrasos de última hora podem mudar seus planos de 
trabalho, mas não permita que isso tire sua criatividade e flexibilidade

VIRGEM - A semana traz uma necessidade de 
mudança. Pode ser algo na casa, pode ser até 
de casa. Você sente muita inquietação dentro 
de casa e estará o tempo todo sendo chamado 
ou inventando desculpas para sair. Pode ser 
até uma semana produtiva, mas somente para 

quem manter o autocontrole e o equilíbrio, senão pode acabar arru-
mando conflitos com as pessoas por causa de qualquer bobagem, 
porque o Eclipse vai mexer com emoções antigas e muito profundas

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - É uma semana de paradas estratégicas 
para avançar aos poucos, mas com mais certeza. 
É preciso pensar bem nas suas próximas ações e 
agir com consciência. A Lua Cheia vai trazer um 
baita Eclipse, que pode promover situações dúbias 
e mentirosas, portanto tenha atenção! É hora de 

fortalecer a visão profunda sobre as coisas, perceber as nuances e a 
manipulação de algumas pessoas. É interessante perceber o quanto 
precisa aprofundar melhor antes de se comprometer.

CAPRICÓRNIO - Ao mesmo tempo 
em que você está sendo cobrado 
por Plutão em relação a liderança e 
força, está sendo cobrado por Satur-
no em relação a comprometimento, 
trabalho e colaboração. Ainda há um 

Eclipse Lunar em Sagitário, que vai exigir segurança 
nas escolhas e confiança em si mesmo para man-
ter as relações. Você pode sentir um baita cansaço, 
uma sensação de angústia, de dúvida e de imper-
manência. Todos esses sintomas são, na verdade, 
sinais de expansão da alma e amadurecimento. 

AQUÁRIO - Momento de despertar a 
respeito de regras, dogmas e crenças 
em grupos ou instituições que frequen-
ta, mas que já não têm mais nada a ver 
com quem você é hoje. Pode, inclusi-
ve, acontecer uma dança das cadeiras 

no âmbitos das amizades: algumas amizades terminam 
e novas chegam.Movimento grande de mudanças ines-
peradas na carreira. Vale a pena manter o espírito de 
coragem, de iniciativa e agir com o coração.

PEIXES - Semana de desgas-
tes, por isso não descuide da 
saúde para não ter uma síndro-
me de burnout. Você pode es-
tar com muita energia, então é 
importante se exercitar e fazer 

pausas construtivas para conseguir compre-
ender as próprias motivações e emoções.Mui-
to trabalho, mas é preciso conciliar com outras 
tarefas, como dar atenção à família e/ou aos 
seus projetos pessoais. 

ESCORPIÃO -  A semana pede atenção com suas 
finanças e seus ganhos. É importante fortalecer a 
visão da realidade para fazer bons negócios, mas, 
principalmente, é um ótimo momento para rever 
quais valores você está sustentando que são fra-
cos ou falsos. Ou seja: a quê você dá valor de ver-

dade? Você se valoriza?A semana pede inovação na relação, além 
de mais leveza e mais diálogo ainda.

SAGITÁRIO - Para todos os sagitarianos é a semana 
mais difícil, mas, ao mesmo tempo, a mais cheia de 
oportunidades. É hora de avaliar as emoções e como 
elas te direcionam, como muitas vezes você só reage ou 
só age a partir do instinto indomável e cheio de verdade 

e franqueza desse signo, mas muitas vezes sem tato, sem refinamento. 
Portanto esse Eclipse vai mexer com muitas coisas, mas, principalmente, 
vai dar a você a oportunidade de repensar os seus caminhos pessoais.

VARIEDADES

(semana entre 25/05 e 31/05)
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Por Centro Ecológico
________________

Após fortes ventanias, localida-
des da região - como o município 
de Mampituba -  ficaram luz entre 
domingo (23 de maio) e o meio da 
tarde de terça-feira (25). As famílias 
do Núcleo Litoral Solidário entrevis-
tadas para esta matéria ainda não 
tinham conseguido avaliar com exa-
tidão as perdas causadas pelo vento 
em suas propriedades. Um consen-
so entre elas, entretanto, é que o 
impacto da forte ventania foi menor 
do que o ciclone bomba do final de 
junho de 2020. Mesmo assim, a su-
cessão de eventos climáticos vai in-
fluenciar algumas culturas.

“Vagem é uma coisa que o pesso-
al vai sentir falta na feira. A banana 
caturra por aqui estragou bastante”, 
relatou Liamara Monteiro Bitten-
court.  A agricultora de Morrinhos 

do Sul calcula que, no ano passado, 
o ciclone bomba arrasou em torno 
de 50 a 60% das plantas de caturra 
e, no início dessa semana, o vento 
acabou com mais 30%. A banana 
branca não sofreu tanto. Para esta 
semana, hortaliças como alface, 
rúcula e couve também foram afe-
tadas. Mas para a próxima Liamara 
acredita que o abastecimento já es-
tará normalizado.

Em Três Cachoeiras, o bananal 
de Elci da Paz Schaeffer,  na comu-
nidade de Rio do Terra, estragou 
um pouco. Por isso ela prevê uma 
pequena redução na produção. La-
menta, mas não se queixa. “Do jeito 
que as coisas estão, não é qualquer 
coisa que nos dê o direito de recla-
mar”, conforma-se a agricultora. No 
mesmo município, a agrofloresta 
onde a família de Luzia Fernandes 
produz banana,  também resistiu. 
“Não estragou tanto aqui, mas acho 

que em outros lugares sim. Em algu-
mas comunidades o vento foi mais 
forte".

Em Torres, o vento que, na des-
crição da agricultora Nara Martins, 
“revirou tudo” na propriedade do 
bairro João XXIII, levou junto a co-
bertura da estufa do agricultor Edu-
ardo Bauer, no bairro São Brás. A 
preocupação dele agora é ser rápi-
do o suficiente para proteger da ge-
ada as rúculas, alfaces, pimentões, 
couves e tomates. “Estou tentando 
me preparar para a geada, porque 
eu acho que este ano vai ser um ano 
forte de geada”.

Rede Ecovida
 A formação oficial da Rede Eco-

vida remonta a 1998, como resulta-
do da articulação de ONGs e orga-
nizações da agricultura familiar no 
Sul do Brasil. Atualmente a Rede 
trabalha por meio de 32 núcleos 

regionais em Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Paraná. O Núcleo 
Litoral Solidário, onde grande parte 

das famílias é assessorada pelo Cen-
tro Ecológico, é um destes núcleos 
regionais.

Para agroecologistas da região, ventos fortes dos últimos 
dias  causaram menos estragos que ciclone bomba de 2020

A Marinha do Brasil, por meio do 
Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), comunicou  que a  passagem de 
um novo sistema frontal poderá provo-

car ventos de direção Norte a Noroes-
te, rondando para Oeste a Sudoeste, 
com intensidade de até 74 km/h (40 
nós), na faixa litorânea dos estados do 

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
ao sul de Laguna, entre a tarde do dia 
28 e a noite do dia 30 de maio. 

"Os ventos associados a esse siste-

ma meteorológico poderão ocasionar 
agitação marítima com ondas, em 
alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, 
com até 4,0 metros de altura, entre 

os estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre 
a tarde do dia 29 e a noite do dia 31 de 
maio", concluí a Marinha do Brasil.

Ventos fortes e agitação marítima prevista para a região no final de semana

Estufa do agricultor Eduardo sofreu prejuízos

Neste sábado (29 de maio), 
a Diretoria de Trânsito da Pre-
feitura de Torres promove uma 
ação de conscientização sobre 
o trânsito junto com vários ór-
gãos de segurança que atuam 
em Torres. A iniciativa é alusiva 
ao Movimento Maio Amarelo e 
ocorrerá na Prainha.

A ação é da Diretoria de Ges-
tão Integrada de Segurança 
e Coordenadoria de Trânsito 
com apoio da Polícia Rodovi-

ária Federal, Brigada Militar, 
CFC Torres e Guarda Municipal. 
Através de faixas educativas e 
de abordagens, será realizada 
a operação. Se chover, a ação 
fica cancelada. Não haverá co-
bertura ou baraca para evitar 
aglomeração.

O movimento Maio Amarelo 
é um movimento internacional 
de conscientização para redu-
ção de acidentes de trânsito. 
O objetivo é uma ação coorde-

nada entre o poder público e a 
sociedade civil com a intenção 
de colocar em pauta o tema 
segurança viária e de mobilizar 
em torno dessa luta toda a so-
ciedade.

É um importante momento 
para se discutir o tema, en-
gajar-se em ações e propagar 
o conhecimento, abordando 
toda a amplitude que a ques-
tão do trânsito exige, nas mais 
diferentes esferas.

Neste sábado, Prefeitura de Torres e Forças da Segurança 
realizam blitz de conscientização do Maio Amarelo

FONTE - Rádio Maristela
___________________

Na manhã de quinta-fei-
ra, 27 de maio, policiais civis 
da Seção de Investigação da 
Delegacia de Polícia Civil de 
Torres, coordenados pelo 
delegado de Polícia, Juliano 
Aguiar de Carvalho, cumpri-
ram Mandado de Busca e 
Apreensão em Mampituba.

De acordo com o delega-

do Juliano, a ação ocorreu 
em residência de idoso, o 
qual, suspeita-se que, de 
posse de arma de fogo, 
ameaçava pessoas da co-
munidades da Roça da Es-
tância, interior do municí-
pio de Mampituba.

Na ocasião foi apreendi-
do um revólver calibre. 38 e 
dezesseis munições. O acu-
sado foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia para demais 

formalidades legais.
A identidade do suspeito 

não foi divulgada por força 
da Lei nº 13.869/19, contra 
o abuso de autoridade. A 
Polícia Civil de Torres possui 
um número de telefone por 
meio do Whatsapp, exclusi-
vo para recebimento de de-
núncias e informações acer-
ca de crimes ocorridos na 
região de Torres. Faça con-
tato pelo (51) 98600-1942.

Idoso é conduzido à delegacia de 
Torres por suspeita de ameaça com 
arma de fogo em Roça da Estância
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Com Maiara Raupp
_________________

Localizado no alto do morro, 
o farol foi instalado com a tarefa 
de iluminar e sinalizar a costa tor-

rense, sendo substituído três ve-
zes ao longo das décadas. Nesta 
matéria, vamos contar um pouco 

da história destes importantes 
equipamentos - que além de au-
xiliarem na localização das em-

barcações navegantes, também 
fazem parte da história e cultura 
torrense.

Torres e seus FARÓIS
Que tem um farol em cima do morro todos sabem, mas o porquê ele está ali e qual sua história muitos desconhecem. Saiba 

mais sobre a trajetória dos faróis de Torres, que já completam mais de 100 anos de existência

Primeiro Farol
Em tempos em que as inovações tec-

nológicas não eram empregadas em ati-
vidades cotidianas e estratégicas para o 
desenvolvimento da cultura e da eco-
nomia dos povos, como por exemplo, a 
navegação marítima, os faróis constituí-
am-se na principal ferramenta de apoio 
a estas navegações. Por isso, em 1908 o 
Ministério da Marinha do Brasil autori-
zou a construção de um farol em Torres. 
A decisão do local, entre outros moti-
vos, levava em consideração a longa dis-
tância entre o Farol de Santa Marta (SC) 
e o de Cidreira (RS), que permeava 222,4 

Km, além do trecho perigoso para nave-
gação. Entre os obstáculos, a formação 
rochosa quase submersa (Recife das 
Torres), mais conhecida como a Ilha dos 
Lobos. Por estes motivos foi comprado 
um farol francês que chegou a Florianó-
polis no mesmo ano, ficando armazena-
do no porto durante três anos, sendo 
transportado para Torres somente em 
1911. A sua torre era toda em placas de 
ferro forjado que foi transportada pelo 
mar até Laguna e por terra, com carre-
tas de boi, até Torres. No percurso onde 
havia rios, como o Araranguá e o Mam-

pituba, o farol desmontado foi atraves-
sado de uma margem a outra através 
de balsas. O primeiro farol começou 
então a ser construído a partir de julho 
de 1911 com a estrutura de alvenaria e 
seu equipamento luminoso era com um 
sistema a querosene. Foi inaugurado no 
dia 25 de janeiro de 1912. Desse dia em 
diante a Torre Norte, além de sinalizar 
aos navegantes, também passou a ter 
visitação de turistas no início do em-
preendimento balnear de José Antônio 
Picoral (a partir de 1915). Surge então o 
Morro do Farol. 

Segundo Farol
O segundo farol surgiu em con-

sequência da corrosão e queda do 
primeiro em 1928. Com a urgência 
de construir outro farol, a Superin-
tendência de Navegação da Marinha 
encomendou da Suécia um equipa-
mento pré-fabricado de montagem 
rápida, a torre do tipo esqueleto com 
treliças de ferro aparafusadas. No 
centro da torre havia um passadiço 
proporcionando a faroleiros e turis-
tas terem acesso ao topo onde avis-
tavam navios e paisagens. A lumino-
sidade era maior que a do primeiro 
farol e seu sistema era com acendi-

mento automático com gás acetile-
no. A mesma estrutura do antigo fa-
rol foi usada proporcionando mais 
rapidez na conclusão da montagem. 
A inauguração foi com a presença de 
Borges de Medeiros, que tinha sido 
Presidente da província no começo 
do século XX, autoridades como o In-
tendente da Villa, Coronel Pacheco, o 
Desembargador Antônio Vieira Pires 
e o Capitão-de-corveta Lacé Bran-
dão, ale, de moradores e veranistas. 
Houve uma missa campal e, após o 
acendimento do farol, a banda musi-
cal da Villa das Torres tocou algumas 

músicas para abrilhantar o evento. 
Somente no início da década de 1950 
é que a torre apresentou grandes 
problemas na estrutura. Em 1952 foi 
substituído por outro de alvenaria. 
A torre derrubada ficou na base do 
morro durante anos até que autori-
dades locais e a Marinha a removes-
sem. 

Terceiro Farol
Inaugurado oficialmente em 21 

de maio de 1952, o terceiro farol de 
Torres foi a principal sentinela ou o 
melhor observador do período de 
desenvolvimento que Torres viria a 
experimentar nos anos que se segui-
ram. Dotado de uma tecnologia náu-
tica mais avançada, se comparada 
aos dois primeiros, este novo farol 
foi construído sob uma base de con-
creto armado, muito sólida e apro-
priada às condições do terreno em 
que foi erguido. Suas medidas prin-
cipais incluíam uma torre de 15m de 

altura e uma lanterna de 500mm. 
Sua desativação ocorreu em 3 de 
setembro de 1993, em consonância 
com a ata n° 617, do dia 8 do mesmo 
mês e ano, sob a responsabilidade 
do Serviço de Sinalização Náutica do 
Sul. Por intermédio do ofício 2.375, 
do comando do 5° Distrito Naval, 
de 28 de novembro de 1997, e por 
acordo administrativo (ofício 1312, 
de 28/07/2000), entre o Ibama e o 
órgão supracitado, suas instalações 
foram transferidas para o referido 
órgão ambiental.  

Quarto Farol

Para suportar o peso da estrutura 
da torre, a forma cilíndrica do farol foi 
erguida sob uma base de concreto ar-
mado. Foi a Companhia Riograndense 
de Telecomunicações (CRT) o órgão 
institucional responsável por edificar 

à construção do biênio 1992/93. No 
dia 3 de setembro, portanto, distante 
30m do farol que o antecedeu, esta 
nova obra foi inaugurada, fazendo 
com que a epopeia farolística torren-
se complete um século de história. 

Sem o charme e a distinção das três 
obras anteriores, o atual farol é um 
símbolo de seu tempo, prático, quase 
retilíneo e discrepantemente engaja-
do na monumental paisagem que o 
circunda. 
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FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________

Na noite da última quinta-feira (20 de maio), 
foi inaugurado o Centro de Atendimento ao Tu-
rista (CAT) no Parque do Balonismo, obra que 
vem para potencializar o turismo em Torres e 
região. Em clima de festa, com a participação 
de coloridos balões, o CAT foi apresentado à 
comunidade, pelo prefeito Carlos Souza, acom-
panhado da primeira-dama Susi Rosa Souza, e 
do vice-prefeito Fábio Amoretti. Outras melho-
rias deverão ocorrer no Parque, para adequar 
ao multiuso, como criar um deck de contem-
plação próximo a beira do rio Mampituba,.

O prefeito Carlos disse estar orgulhoso e 
grato por entregar esta obra durante a sema-

na do aniversário de 143 anos da cidade. Co-
mentou que não basta Torres ser bela, que 
"precisa ser potencializada com qualificações 
como esta do CAT" e aproveitou para agrade-
cer a contribuição e comprometimento dos 
secretários municipais, servidores, assim como 
do empresariado e dos moradores. Agradeceu 
ainda a presença de todos no evento, bastante 
concorrido, com a participação de vários vere-
adores, do presidente do Conselho Municipal 
do Turismo, Ataualpa Lumertz e da presidente 
do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, Ivone 
Ferraz. A diretora das escolas Senac no litoral, 
Cassiane Liberalesso, e a vendedora do Senac 
Torres, Dimitria Borba, também representa-
ram o Conselho Municipal de Turismo (COM-
TUR), que ambas fazem parte.

Cerimônia marca inauguração do Centro de 
Atendimento ao Turista no Parque do Balonismo

Obra pretende potencializar o turismo em Torres e região. Outras melhorias deverão ocorrer no Parque do Balonismo, para 
adequar ao multiuso, como criar um deck de contemplação próximo a beira do rio Mampituba.

Licitações (e atrações turísticas) para os Centros
Também falaram da importância da obra, 

o secretário municipal de Turismo, Fernan-
do Nery e o presidente da agência Rio & Tur, 
Eduardo Becker Cardoso. Na oportunidade, 
foi explicado que o Município licitou a con-
cessão dos dois espaços dos Centro de Aendi-
mentos ao Turista (CAT) da cidade para a ini-
ciativa privada. Além do Centro localizado no 
Parque Municipal Odilo Webber Rodrigues, o 
Município conta com outro, situado no Largo 
Samhan, parte norte da Praça XV de Novem-
bro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e 

Silva Jardim.
Em ambos os CATs deverão permanecer 

servidores públicos para as informações insti-
tucionais, como pontos de referência para o 
turista. A agência mostrará os produtos que 
vai operacionalizar, dependendo do interes-
se do visitante. Na baixa temporada, período 
compreendido de 15 de março a 15 de dezem-
bro, o horário de atendimento dos CATs ocor-
rerá das 9h às 18h, de domingo a domingo. Na 
alta temporada, período compreendido de 16 
de dezembro a 14 de março, o horário mínimo 

deverá perfazer 
das09h às 22h, de 
domingo a domin-
go.

A Rio & Tur 
- empresa que 
venceu a licitação 
do CAT Balonis-
mo-  proporcio-
na experiências 
diferenciadas de 
turismo e lazer 
junto à nature-
za. São opções 
de passeios para 
quem deseja cur-
tir Torres e ou-
tras cidades do 
Geoparque. Ini-
cialmente serão 
oferecidos sete 
pacotes, seis em 
Torres e um para 
a região. Passeio 
de Lancha, Pas-
seio de Bicicleta, 
Trilha da Itapeva, 
Café Colonial, 
Amanhecer na 
Praia da Guarita, 
Voo de Balão e 
Trilha do Portal 
do Palmiro, em 
Timbé do Sul. 
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PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, 
DO DIA 24 DE MAIO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA

                                                                                                                                                                                                                    
Em discussão e votação as Atas 16/2021 de 10/05/2021, Ata 17/2021 de 17/05/2021
 - Leitura das correspondências.
 - Tribuna: Diego Dias, Secretário Municipal de Educação.

ESPAÇO DE ORADORES: 
PDT EDEMILSO – Sobre a presença do Secretário de Educação na sessão,  disse que as cobranças 
de vereadores são feitas por conta de cobranças de munícipes. E acha que as aulas não deveriam voltar neste 
momento, mesmo quando já se anuncia a vacinação dos profissionais da educação. Reclamou do excesso de 
pagamento de aluguel pela municipalidade,  que poderia estar chegando a em torno de R$ 400 mil por ano. 
Para ele,  com estes recursos  a prefeitura poderia construir um centro administrativo. Disse que vai tentar fazer 
sua parte buscando recursos junto a deputados de seu partido assim como está fazendo, como outros colegas de 
Câmara, para ajudar.
MDB MANECA – Falou sobre divisão dos que concordam e discordam da volta ás aulas presenciais. 
Mas disse que é a favor da volta as aulas. Referiu-se a reunião com prefeito em exercício. Disse ter gostado da 
forma de administrar passada por ele quando da informação sobre o  decreto sobre a pandemia,  concordando 
com a informação que irá  ser monitorada as  pessoas envolvidas com contaminação nas escolas, como uma 
forma positiva de evitar a maior contaminação da população. 
PROG MAZINHO – Achou também interessante a forma de trabalhar do  prefeito em exercício em cha-
mar vereadores para falar sobre decreto municipal. Lamentou que as ordens sobre a pandemia  viessem de 
cima ( governo do RS), mas que a responsabilidade seja colocada para as prefeituras. Pediu que a população se 
cuidasse perante a pandemia que mostra que pode estar voltando. Mais uma vez criticou o trabalho da empresa 
que possui a concessão do Transporte coletivo de lotações na cidade. Pediu que as pessoas protocolassem as 
reclamações para que haja provas para a cobrança dos responsáveis. 
REP MATEUS – Se referiu a recursos enviados pelo deputado Carlos Gomes (Republicanos) para a 
compra de um caminhão para os Bombeiros Voluntários,  entidade da qual admira o trabalho em Arroio do 
Sal. Falou sobre Plano de Prevenção de Inocêncio ( PPCI). E colocou sua preocupação sobre a falta de PPCI 
em algumas escolas da cidade, perguntando como as mesmas estão podendo trabalhar sem ter o Plano forma-
lizado. Lembrou que em 2020 o prefeito Bolão afirmou que sobraram R$ 34 milhões, lembrando que isto não 
é positivo para prefeituras, pois elas não são empresas para visar lucro. E que os recursosdeveriam ser usados 
para os PCCIs de escolas e outras pendências.  
MDB RONALDO – Presidindo a Sessão pela ausência do presidente por obrigações de Saúde pessoal. 
Lembrou que a segurança nas escolas deve ser bastante importante E sobre PPCI, disse que o secretário deverá 
providencias tanto as licenças quanto a arrumação de eventuais demandas para a segurança nas escolas. Ques-
tionou  junto ao  secretário de Saúde sobre o porquê de  haver poucas pessoas realizando a vacinação quando 
da aplicação de uma remessa grande que foi aplicada na semana que passou, lembrando que os servidores têm 
de descansar e não podem realizar mais serviço que o normal para cada um. Também indagou com o secretário 
do Meio Ambiente sobre manutenção necessária em parte do parque Tupancy, que foi prometido ser feito. 
Recebeu respostas positivas nos dois casos, na Saúde e no Meio Ambiente. Sobre Coronavírus, lembrou que 
a população fique atenta aos decretos municipais para que os cuidados contra a Covid 19 sejam alcançados 
com a participação maior de todos. Também  se referiu ao serviço do  transporte coletivo. E pediu que fossem 
colocadas mais linhas em locais onde não há passagem de lotação na cidade. 
 
ORDEM DO DIA

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 050/2021, do Poder Executivo que Acresce inciso no art. 2º na Lei 
Municipal nº 1.021, de 17 de outubro de2001, que cria o Conselho Municipal de Controle Ambiental (COM-
CA), e dá outras providências – TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 051/2021, do Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

fazer a alteração da finalidade do uso da área destinada para praça no loteamento do Balneário São Pedro e dá 
outras providências – TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 052/2021, do Poder Legislativo que Dispõe sobre a obrigatoriedade da di-
vulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede 
pública do município de Arroio do Sal e dá outras providências – TRAMITANDO.
Em votação o Pedido de Informações nº 004/2021 do vereador Mateus Coelho Ribeiro – APROVADO.
Em votação o Pedido de Informações nº 005/2021 do vereador Mateus Coelho Ribeiro – APROVADO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA

REP MATEUS – Agradeceu o presidente Banha por ter implementado finalmente a volta do espaço de 
liderança. Referiu-se ao seu pedido de diminuição da alíquota de ISSQN em  empresas de vendas para serviços 
de animais, inclusive os de rua, citando medicina veterinária, zootecnia, dentre outros. Para ele, a diminuição de 
imposto  para a categoria poderia ajudar mais o trabalho de proteção aos animais de rua da cidade. Referiu-se 
a falta de utilização de emenda que está no orçamento para concerto de obras passadas, citando o  posto de 
saúde da Rondinha que está sem possibilidade de uso por conta da queda de parte do telhado como exemplo. 
Referiu-se a quase entrega da Praça do  Mar para o Aqualokos sem lei para tal. E comemorou que a legislação 
pode ser feita atualmente uma legislação. “Se fosse feito sem lei o prefeito Bolão poderia estar respondendo na 
justiça”, lembrou.  
PROG MAZINHO – Também comemorou o espaço de liderança ter voltado. Lembrou que o partido Pro-
gressista faz parte do governo, inclusive atualmente o prefeito em exercício Zeca   é do partido. Referiu-se aos 
elogios feitos ao Zeca pela  da forma de trabalhar como prefeito, quando têm chamado lideranças municipais 
públicas, privadas e  eclesiásticas para debater os rumos do município, inclusive conversando com a oposição. 
Referiu-se a viajem à Brasília quando em contato com o Senador Luiz Carlos Heinze; a uma  a avenida que será 
reformada na cidade para que os veículos possam chegar às praias do sul sem passar pelo centro, lembrando 
que a obra está sendo feita com apoio de emendas conseguidas pelo Partido Progressistas, também. Referiu-se 
ao seu pedido, em nome do PP, para que seja dado espaço para demandas de pessoas que tenham transtorno  de 
Autismo no sistema de comunicação social da prefeitura.  
MDB CARLOS – Se referiu a mais uma perda de ilustres da cidade por conta da Covid 19, aproveitando 
para pedir para que a população tome cuidado para não contrair nem passar o vírus.  Quanto à praça  mensio-
nada pelo vereador Mateus, disse que a Câmara aprovou a ação da prefeitura à época. E , como agora tem lei, 
acha que a utilização da praça deva ser mais uma vez pautada como foi à época.  Disse que está acompanhando 
o sistema como presidente de comissão da casa e que está atento ao processo da. Lembrou  que as  melhorias 
em pontes e drenagens  devem ser priorizadas como foi feita nesta administração na ponte da Santa Maria ( 
ou Passo Fundo) quando foi feita uma ponte alta e bem  executada para que não haja alagamentos nos bairros. 
Indagou sobre a contratação de fiscal da prefeitura para cuidar dos animais soltos na rua, já que mais uma vez as 
pessoas reclamam da mazela. Também acha que o transporte público está deixando a desejar em Arroio do Sal.  
Comemorou a permissão da utilização de quadra de futebol em Arroio do Sal, mas disse que as pessoas devem 
se cuidar ao não fazer aglomeração nem confraternização antes e depois dos jogos. Disse estar feliz por feitos 
em todas as áreas em Arroio do Sal, e aproveitou  para dizer que torce que a volta às aulas presenciais seja mais 
uma delas.
PDT EDEMILSO – Para ele,  se  passou o período de um prefeito e entrou noutro, não interessa: a obra 
é do município e deve ser cuidada pelo governo, seja lá qual for.  E foi isso que não foi feito em algumas obras 
mal feitas na administração anterior e que não estariam sendo  priorizadas quando da  cobrança das empresas 
responsáveis pelos problemas da execução outrora. “ É dinheiro público que está em jogo”, afirmou. Sugeriu 
que a prefeitura atual trabalhe nas pendências e citou um caso onde a edificação estaria ficando podre, pedindo 
urgência no  concerto da obra e na cobrança dos responsáveis. Disse que a pandemia não é mais desculpa. Tam-
bém lamentou as perdas de ilustres de Arroio do Sal para a Covid, deixando seus pêsames aos familiares. 

Vem aí Semana do Meio Am-
biente em Passo de Torres. A pro-
gramação ocorre entre de 29 de 
Maio a 05 de Junho - e contará 
com Painel Digital (entrevistas, 
bate-papos, palestras virtuais e 
shows), Coleta do Lixo Eletrôni-
co, Limpeza de Área de Dunas, 
Remada Ambiental (Limpeza da 
Lagoa da Barra com caiaques, 

stand-up paddle, barcos, pran-
chas e etc) entre outras ações. 

Além disso, a SEMMA fará o 
Lançamento do Projeto Passo de 
Torres “Eu Cuido” que será um 
Projeto realizado pela Prefeitura 
Municipal de Passo de Torres e 
demais secretarias com o intuito 
de informar, educar e sensibili-
zar a população local e flutuante 

para uma cidade mais limpa e 
organizada. 

Mais informações pelo e-mail 
meioambiente@prefeitura-pas-
so.sc.gov.br ou com a SEMMA 
- Secretaria de Meio Ambiente 
do Passo de Torres SC - Contato: 
(48) 3548-0035/ramal 241. Ins-
tagram: @semmapassodetor-
ressc 

Semana do Meio Ambiente com variada 
programação em Passo de Torres

REGIÃO 

Na terça-feira dia 18 de maio o Pre-
feito de Passo de Torres, Valmir Rodri-
gues, esteve em Florianópolis numa 
audiência com Secretário de Estado 
da Infraestrutura Tiago Vieira - no 
qual participaram o Deputado Esta-
dual José Milton Scheffer e o Assessor 
Parlamentar André Hespanhol. Foi 

entregue ao Secretário um Ofício so-
licitando recursos no valor de R$700 
MIL para a recuperação da Ponte de 
acesso à Bellatorres na BR 101.

"As fortes chuvas, falta de manu-
tenção adequada, tráfego de veículos 
pesados e a erosão danificaram se-
riamente a estrutura e as cabeceiras 

da ponte. No início de fevereiro foi 
interditado o acesso após ser realiza-
da vistoria pelo Coordenador Regio-
nal da Defesa Civil Rosinei Oliveira, 
estando desde então com tráfego 
em meia pista. A ponte é de extre-
ma importância, pois faz acesso aos 
balneários Bellatorres e Rosa do Mar, 

movimenta também todo o fluxo de 
turistas do município vindos da Serra 
do Faxinal, Praia Grande e São João 
do Sul", indica a Prefeitura do Passo.

Tendo um parecer favorável por 
parte do Secretário Tiago, fica a ad-
ministração agora com trabalho de 
finalização do projeto de revitaliza-

ção da ponte e estruturação das ca-
beceiras. Segundo o Prefeito Valmir 
esta obra é urgente por se tratar da 
segurança de usuários e um acesso 
importante ao município, principal-
mente no veraneio (onde o fluxo de 
turistas e veranistas aumenta consi-
deravelmente).

Recursos no valor de R$ 700 mil para a recuperação da Ponte de 
acesso à Bellatorres na BR-101
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REGIÃO

O município de Arroio do 
Sal, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente, Agro-
pecuária e Pesca, em parce-
ria com a Associação Mãos 
de Arroio do Sal e Patas e o 
Instituto SOS Bicho Urbano 
de Passo de Torres/SC, re-
nova parceria para realizar 
em julho de 2021 o Mutirão 
Itinerante para castração de 
cães e gatos. "Arroio do Sal 
foi primeiro município gaú-
cho a realizar a parceria com 
o Instituto SOS Bixo Urbano 
na realização de Mutirão Iti-
nerante. Para julho, em data 
a ser definida e divulgada em 
breve, o projeto será adapta-

do com inscrições com ante-
cedência e outros cuidados 
em observância aos proto-
colos vigentes de combate 
à pandemia", ressalta a co-
municação de Arroio do Sal. 
O projeto será voltado para a 
castração de cães e gatos de 
famílias de baixa renda. 

De acordo com a diretora 
do Instituto SOS Bixo Urba-
no, Márcia Lírio, “a iniciativa 
responde aos anseios dos 
guardiões de cães e gatos, 
já que o projeto tem como 
objetivo a esterilização de 
animais de famílias de baixa 
renda e, consequentemente, 
a redução da população de 

cães e gatos nas ruas, além 
de garantir uma vida mais 
saudável e a promoção da 
guarda responsável.

O Secretário do Meio Am-
biente, Agropecuária e Pesca 
de Arroio do Sal, Luiz Carlos 
Schmitt, destaca a importân-
cia da realização conjunta 
de ações entre as entidades 
e a gestão pública, na busca 
de solução para as neces-
sidades. “Trata-se de um 
projeto construído em con-
junto, com a perspectiva de 
conquistarmos importantes 
resultados, tendo como foco 
o tema da saúde pública”, 
ressaltou.

Mutirão de castração de cães e gatos está 
previsto para julho em Arroio do Sal

Na segunda-feira (24 de 
maio), na sede da Prefei-
tura de Passo de Torres, foi 
realizada uma reunião on-
line na qual participaram o 
Prefeito Valmir Rodrigues, 
Presidente da Colônia Z-18 
Adriano Joaquim, Verea-
dor Jaci Anacleto Ezequiel, 
Secretário de Pesca Ade-
milson Batista, Secretário 
de Meio Ambiente Roger 
Santos Maciel, Arquiteta 
Samanta Bonicenha e Ro-
naldo Basílio Pereira de 
Souza representante da 
empresa Squalo Assessoria 
e Projetos. Em pauta o pro-
longamento dos molhes na 
Barra do Rio Mampituba, 
sendo uma necessidade 
para o setor pesqueiro do 
município e sem qualquer 
solução que se arrasta por 
muitos anos. 

"O direcionamento da 
administração do Prefeito 
Valmir juntamente com as 
entidades e setor pesquei-
ro é vislumbrar uma obra 
que seja economicamente 
viável, desde o projeto até 
a sua conclusão. O debate 
foi em torno de um projeto 
de médio porte que teria o 
prolongamento dos molhes 

norte somente em Passo de 
Torres, com uma extensão 
de 70m até 120m com sua 
ponta virando sentido nor-
te. Neste ponto o Prefeito 
Valmir e o Presidente da 
Colônia Adriano indagaram 
ao engenheiro Ronaldo se 
os molhes sul de Torres de-
veriam acompanhar o pro-
longamento, Ronaldo falou 
que tudo depende de um 
estudo mais aprofundado, 
mas pela sua experiência 
na área acredita não ser 
necessário o prolongamen-
to dos molhes sul", indica a 
comunicação da Prefeitura 
do Passo de Torres. 

Na prática, o que aconte-
ce hoje é que as marés de 
sul fazem um redemoinho 

depositando na entrada da 
Barra milhares de metros 
cúbicos de areia, o que im-
pede a entrada de embar-
cações carregadas com pes-
cados capturados, situação 
que (em tese) não aconte-
ceria com o prolongamen-
to dos molhes norte. Nos 
encaminhamentos finais, 
ficou acertada a negociação 
de um estudo e projeto de 
médio porte e o licencia-
mento ambiental que deve 
ser na esfera estadual (FAT-
MA). Os pontos positivos é 
que Passo de Torres já tem 
alguns estudos realizados, 
inclusive de Batimetria 
(medição da profundidade) 
e ter na região jazidas de 
pedras de grande porte. 

Prolongamento do Molhe Norte debatido 
pela Prefeitura de Passo de Torres
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No final da tarde de sexta-feira, 
21 de maio, acompanhado do secre-
tário-adjunto do Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, Moisés Araú-
jo, foi a vez de Zéca Martins reunir-se 
com os responsáveis por quadras 
esportivas privadas de Arroio do Sal. 
Na oportunidade, Zéca apresentou 
os protocolos vigentes conforme o 
novo Sistema de Monitoramento 3As 
do Estado e o Decreto Municipal Nº 
039/2021. Na ocasião, o prefeito em 

exercício propôs a assinatura de Ter-
mo de Compromisso - sendo estes 
"os primeiros a assinarem no Municí-
pio, demonstrando a cooperação en-

tre iniciativa privada e poder público 
na busca de evitar o agravamento da 
pandemia em Arroio do Sal", concluí a 
municipalidade.

ARROIO DO SAL

Na última sexta-feira (21 de maio), 
o prefeito em exercício, José Diogo 
Martins Pereira, Zéca Martins, esteve 
reunido com alguns representantes de 
academias, de centros de treinamentos 
e quadras esportivas privadas de Arroio 
do Sal, dando continuidade às conversas 
para alinhamento e comprometimento 

de lideranças, empresários, profissionais 
liberais e comerciantes com o novo Siste-
ma de Monitoramento 3As do Estado e 
com o Decreto Municipal Nº 039/2021 de 
Arroio do Sal.

Pela manhã, o prefeito Zéca Martins 
apresentou os protocolos vigentes para 
representantes de academias, de centros 

de treinamentos, recebendo apoio dos 
participantes. Segundo Zéca, na reunião 
houve o entendimento das partes sobre 
o necessário cumprimento das deter-
minações, mostrando o quanto todos 
somos responsáveis para evitar o agrava-
mento do momento em que vivemos e a 
perda de pessoas para a Covid-19.

Responsáveis por quadras esportivas privadas 
assinam termo de compromisso em Arroio do Sal

Câmara de Arroio do Sal aprova proibição de panfletos 
em algumas situações dentro da cidade

Foi aprovado  pela Câmara de Verea-
dores de  Arroio do Sal, o Projeto de Lei 
O38/2021, de autoria do vereador  Ronal-
do Pereira (MDB), que proíbe a distribui-
ção de panfletos impressos em algumas 
situações dentro da cidade. 

 Conforme explicou  o vereador em sua 
defesa do PL - na sessão de aprovação - a 
ideia veio da reclamação de munícipes 
(com as quais concorda) de  estarem rece-
bendo panfletagem o dia inteiro por pes-
soas nas ruas, assim como reclamações de 
colocação de material impresso nos para-
-brisas de carros e nas maçanetas e frisos 
de veículos.

Na mesma sessão, Ronaldo  informou 
que a ideia é evitar excessos por colocação 
de panfletos nos veículos e nas grades de 
residências, porque, além do fato em si, a 
panfletagem atual ocasiona o acúmulo de 
lixo nas ruas, causado por estes mesmos 
panfletos “ voarem” e ficarem perdidos 
após a colocação nos carros e nas casas. 

Posicionamentos na maioria a favor
Durante a votação na Câmara, a maio-

ria  dos  vereadores parabenizou a iniciati-
va do colega  emedebista pela eficácia da 
matéria - agora aprovada por lei. O verea-
dor Carlos Dias ( MDB) defendeu a matéria 

lembrando que a lei não proíbe, somente 
regulamenta mais  a panfletagem na ci-
dade,  proibindo apenas a colocação em 
veículos, lembrando, ainda,  que a entrega 
em  mãos seria permitida. 

O vereador  Marco Cunha, o Mazinho 
(PP), também lembrou que as limitações 
não vão gerar desemprego, pois os entre-
gadores  ainda poderão panfletar ao colo-
car o material publicitário nas  caixas de 
correios e em mãos.  O presidente da Câ-
mara, Vereador Giovani da Silva, o  Banha 
(MDB), parabenizou pela ideia do Projeto 
de Lei, que para ele  vai ordenar a ralação 
entre o povo e  o comércio de forma har-

mônica. 

 Vereadores do Republicanos não con-
cordam plenamente

 A vereadora  Vera Rejane dos Santos ( 
Republicanos) disse que os comerciantes 
que ela  conhece não concordam com a 
matéria da  lei. E disse que a regulamen-
tação já  estaria regrada dentro do Código 
de Postura, portanto que não necessitaria 
de mais um texto de regramento. 

 O vereador Mateus Ribeiro (Republi-
canos) disse que a intenção é boa. Citou 
Caxias do Sul onde lá não pode qualquer 
tipo de distribuição de panfletos. Mas pe-

diu a troca da palavra proibição para regu-
lamentação, o que não ocorreu. 

No final o PL  foi provado por 5 votos 
favoráveis contra dois contrários ( Republi-
canos) Mateus e Rejane. O presidente da 
Casa não vota (somente se quiser e para 
desempatar) e um vereador não estava 
presente. 

Reunião com representantes de academias e centros de treinamentos

Termo de compromisso

Vereador Ronaldo Pereira, autor da matéria, diz ques lei foi feita a pedido de moradores e até de comerciantes. Colocação de panfletos em veículos foi proibida

Novo ônibus escolar entregue para o município de Arroio do Sal
Na última sexta-feira (21 de maio), um 

ônibus escolar destinado ao município 
de Arroio do Sal foi recepcionado pelo 
prefeito em exercício, José Diogo Martins 
Pereira (Zéca Martins), e o secretário de 
Educação do município, Diego Dias. Logo 
após, o veículo foi exposto na Praça da 
Emancipação, ao lado da Prefeitura.

O recebimento oficial foi realizado em 
Ato de Entrega de Ônibus Rurais Escola-
res no dia 21 de janeiro, na Secretaria 
de Estado da Educação, em Porto Alegre 

- evento que teve a presença do secretá-
rio Municipal da Educação, Diego Dias, e 
do vereador Matheus Coelho (Republica-
nos), oportunidade em que foi repassada 
a chave simbólica do veículo ao secretá-
rio - que agora chega de forma definitiva 
para Arroio do Sal.

O veículo escolar dispõe de 44 lugares 
e também está atendendo às normas de 
acessibilidade com espaço para cadei-
rantes. Somando este, a Secretaria da 
Educação passa a contar com 10 ônibus 

de transporte escolar próprios. Inclusi-
ve, o secretário Diego afirma que "com 
a atual frota de transporte escolar será 
possível atender quase a totalidade dos 
alunos que usam transporte no Municí-
pio".

"O Município de Arroio do Sal agra-
dece ao deputado federal Carlos Gomes 
por destinar à Educação o veículo que 
muito contribuirá no retorno efetivo das 
aulas presenciais, em momento oportu-
no", concluí a Prefeitura de Arroio do Sal.

Nova entrega de cestas com alimentos saudáveis realizada às 
famílias em vulnerabilidade de Arroio do Sal

Mais uma etapa do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PPA) ocorre 
nesta quarta-feira, 26 de maio, em 
Arroio do Sal. São cestas com pro-
dutos hortifruti e peixes oriundos da 
agricultura familiar e de pescadores 
artesanais do Município e região. A 
entrega desta quarta foi com o apoio 
dos Bombeiros Voluntários de Arroio 
do Sal.

Na ocasião, 50 famílias foram be-

neficiadas e, ao mês, são 110 famí-
lias em vulnerabilidade social e/ou 
econômica atendidas no Município. 
As famílias são acompanhadas pelo 
Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) de Arroio do Sal. De 
acordo com a secretária-adjunta, 
Francine Nascimento, a iniciativa já 
auxiliou muitas famílias desde que 
o Programa foi implantado na região 
em 2019. Ela destaca a oportunidade 

de contribuir para uma alimentação 
saudável às famílias, promovendo 
prevenção à saúde e auxílio social.

O Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PPA) é uma realização da 
Prefeitura Municipal de Arroio do 
Sal, por meio da Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania, em parce-
ria com a EMATER/RS – Ascar e diver-
sas entidades sociais e religiosas de 
Arroio do Sal.
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Foram no total quatro dias de competição pela 1ª 
Etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo e a 5ª Taça 
Torres de Balonismo - realizado entre 17 e 21 de maio 
em Torres. E ao final, o piloto torrense João Vitor Justo 
sagrou-se o grande vencedor da competição. Lais Pinho 
ficou com o vice-campeonato e seu pai, Reni Pinho, 
com a terceira posição. Assim, o pódio foi todo compos-
to por balonistas representante de Torres.

Foram realizados entre terça e sexta-feira (18 e 
21/05) quatro voos competitivos e dezoito tarefas 
competitivas, onde os pilotos puderam mostrar toda 
técnica e adquirir ainda mais conhecimento no balo-
nismo esportivo em Torres. Buscando evitar eventuais 
aglomerações, os locais das provas não eram revelados. 
Dezenove pilotos participaram da etapa, um recorde na 
história do campeonato.

A cobertura da 1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de 
Balonismo em Torres pelo Blog do Balonismo teve o 
apoio da Pinho Construtora, Infinity Imobiliária, Descu-

bra Torres, Trip Balonismo, Casa Valduga e Águia Contabilidade. 

João Vitor Justo é o grande vencedor da 
1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo 
Lais Pinho ficou com o vice-campeonato e seu pai, Reni Pinho, com a terceira posição. Assim, o pódio foi todo composto por 

balonistas representante de Torres.

Ocampeão João Vitor Justo

Atletas do Projeto 
Brincar de Correr - vin-
culado a Associação dos 
Corredores de Torres (As-
cort) - participaram nesta 
semana do Campeonato 
Brasileiro sub-20 de Atle-
tismo, em Bragança Pau-
lista (SP). A competição 
reuniu representantes de 
123 clubes, de 22 Esta-

dos e do Distrito Federal, e teve suas 
normas de competição adaptadas 
para o atendimento aos protocolos de 
enfrentamento da pandemia da Co-
vid-19. Assim, o torneio não foi aberto 
ao público.

A competição valia vagas para o 
Sul Americano e Mundial de Atletis-
mo sub-20, e os atletas do projeto 
torrense tiveram na competição uma 
importante base de experiência para 

as próximas. Conforme destaca a As-
cort, 5 corredores representaram o 
município de Torres da melhor forma 
possível, com destaque para Eduardo 
Bandeira - que acabou consagran-
do-se como 4°Melhor atleta sub-20 
do Brasil na modalidade 5000m. Os 
demais atletas que participaram da 
competição foram Pedro Henrique da 
Luz de Freitas, Patrick Hermes, Alan e 
Carlos Eduardo

Atleta torrense sagra-se 4°melhor atleta 
sub-20 do Brasil na modalidade dos 5000m

Associação dos Corredores de Torres (Ascort) representaram o município no Brasiliero Sub-20 de Atletismo neste final de maio em Bragança 
Paulista (SP). Além disso, outro jovem torrense da Ascort venceu recentemente prova dos 800m rasos na Copa Gaúcha de Atletismo

Jovem torrense vence prova dos 800m rasos na Copa Gaúcha de Atletismo
Antes disso, no dia 14 de maio, foi 

realizado no Centro Olímpico de Osó-
rio (RS), uma etapa da Copa Gaúcha 
de Atletismo. Na ocasião, mais atletas 
da Ascort conquistaram resultados 
importantes para o atletismo. O des-
taque foi para Pedro Henrique de Frei-
tas, que com apenas 15 anos ganhou a 
prova dos 800m rasos (em 2 minutos 
e 8 segundos).

Patrocinadores, apoiadores e 
equipe técnica 

Articula - Fisioterapeuta Gustavo 
Gianatassio Pozzi; ATP Fitwear ; Cfc 
Torres - Rs ; Clezar Junior Engenharia 
e Construções ; Grupo de corrida CO² 
; Massoterapeuta Dirlene Girelli; Da 
Rocha Laboratório de Análises Clíni-
cas; JB Clínica da Coluna Quiropraxia 

; Academia Kirra Torres; Klein Bikes; 
VCA MAGGI; Construtora e Incorpo-
radora Ltda; Construtora Monte Bello; 
Nossa Casa Imóveis; Novo Lar Imó-
veis; Nutricionista Diandra Valentini; 
Protelim Piscinas; Psicólogo Vitor Luiz 
Job dos Santos; RMS Telecom; Sosseg 
Segurança; Torres Calçados; Welle Pi-
lates e Fisioterapia; Jornal A FOLHA 
Torres

FOTO: Filipe Minotto
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REMEMBRANÇAS DE TORRES   

Há tempos venho pensando 
em como escrever sobre uma boa 
lembrança da minha infância e um 
marco de nossa cidade esquecido e 
marginalizado pelo menos nos últi-
mos trinta e poucos anos. 

O Belvedere. 
Belvedere em italiano quer 

dizer mirante, mirador ou observató-
rio. Terraço no alto de um morro e 
de onde se descortina um belo pa-
norama.  

Busco lembranças de quan-
do conheci o Belvedere. Na minha 
memória ficaram gravadas algumas 
cenas aleatórias e descontinuadas 
de como era o lugar no final dos 
anos 60. Lembro de um extenso es-
pelho d´água com uma grande 
quantidade de peixes coloridos. No 
meio deste espelho d´agua um obe-
lisco demarca o local como uma 
grande flecha cravada na água. 
Lembro, também, da linda vista pa-
ra uma lagoa, uma mata e, ao fun-
do, os morros. 

No ano de 1967 desceu na 
praça da prainha um helicóptero, 
nele estava o então presidente da 
República do Brasil, o General Cos-
ta e Silva. De lá, o presidente, se 
deslocou para uma clareira as mar-
gens da BR 101, próximo onde hoje 
está o posto Belvedere. No percur-
so alunos das escolas do município 
o saudavam com acenos de bandei-
rinhas do Brasil. (eu não estava 
nesta, mas estava na chegada do 
presidente Médici em setenta e 
poucos. Que mania que eles tinham 
de colocar os estudantes fazendo isso 
naquele tempo!). 

Nesta data seria inaugurada parte 
da BR 101 entre Torres e Osório.  

Houve uma grande preparação pa-
ra este evento significativo para o estado 
e para o país. Bondosa quantidade de 
carne foi assada e oferecida aos convida-

dos e a população que lá assistiu a inau-
guração. 

Meu pai foi o responsável por tra-
zer, de caminhão de Capão da Canoa, o 
chope (da Brahma) que seria consumido 
na festa. Diz ele que foi escoltado por ba-
tedores durante todo o trajeto, visto a im-
portância da carga. Era uma multidão, e 

pelo que se sabe, faminta e se-
denta, pois não sobrou nada do 
caminhão de chope que teve que 
ser reforçado com caixas de cer-
veja adquiridas na cidade. 
 Após a inauguração o Bel-
vedere passou a ser um local pro-
curado pelos torrenses. Geral-
mente aos fins de semana as fa-
mílias torrenses costumavam ir 
até lá para olhar a BR 101, a ma-
ta atlântica, fazer piquenique ou 
apenas admirar a novidade. Essa 
prática perdurou por muitos anos 
até o lugar ser ocupado por uma 
zona do meretrício. Esta 
“atividade”, mais tarde, também 
foi substituída (ao que parece) e 
atualmente existe um restaurante, 
um parador para caminhoneiros 
e, mais recentemente, um posto 
de combustíveis. 
Hoje, parece que a cidade virou 
as costas para o velho Belvedere. 
Nada é feito no sentido de regatar 
este que é um patrimônio impor-
tante e histórico da cidade. Eu sei 
que a cidade não tem, digamos 
assim, como característica princi-
pal a preocupação em preservar 
e/ou resgatar esse tipo de patri-
mônio (e muitos outros), mas 
quem sabe, outros, que também 
tenham boas lembranças do lu-
gar, possam fazer um pouco de 
pressão sobre as autoridades e a 
própria sociedade, na tentativa de 
resgatar, além das memórias, o 
próprio lugar. 
Bem, essas são lembranças que 

por vezes surgem empurradas por me-
mórias emprestadas. Acredito que o Bel-
vedere ainda esteja não apenas na mi-
nha memória, mas em boa parte da me-
mória dos torrenses.  
Fontes: Memórias emprestadas do meu 
pai, Lerio Dalpiaz e pelo “seu” Silvio B. 
Costa cliente da minha galeria de arte. 
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