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:-“ Ai dos vencidos!”
Por que entram em declínio 

os Impérios? Muitos se per-
guntam, em meio à intrinca-
das pesquisas históricas, mas 
ainda não há uma resposta 
definitiva. Na física há um  no-
me:entropia. Em humanida-
des, tateiam-se explicações. 
Uma delas é da historiadora 
Barbara Tuchman que escre-
veu o clássico “A Marcha da 
Insensatez”, no qual descreve 
três crises: a agonia do Papado no século 
XVI, depois de longos anos de discussões 
sobre as “Investiduras” e que se consa-
graria ao final da Guerra dos 30 anos, em 
1648, no Congresso da Westphalia; a per-
da da colônia americana pela Inglaterra no 
século XVIII; e o caso do Vietname...Tudo 
se explica, provavelmente, pela dificulda-
de, alimentada pela soberba dos Impérios, 
em contrariar a lógica de interesses domi-
nantes internos.

Estados Unidos tem errado muito em sua 
Política Externa, dominado pelo anticomu-
nismo visceral. Errou no Vietname, nutri-
do pela guerra fria (1947-91) , segundo o 
próprio Secretário de Estado, Robert Mac 
Namara em longo documentário, por não 
perceber o caráter daquela guerra como 
luta pela autodeterminação. No Afeganis-
tão, a este ponto soma-se um forte com-
ponente cultural: a religião tradicional, 
de forte apelo popular, hoje em franco 
antagonismo com os valores ocidentais. 
E erra, sobretudo, quando confunde ide-
ais sociais e ideologias com totalitarismo. 

Querer impor, a ferro e fogo,  um estilo de 
vida e de produção nos quatro cantos do 
mundo, acaba dando errado.

No rastro do fiasco americano ficam ex-
postos à sanha dos vencedores não só as 
mulheres, submetidas à rigorosa Xaria, 
também os 20 mil colaboradores com o 
governo fantoche, aliado ocidental,   – e 
suas numerosas famílias -; além de milha-
res de profissionais das mais diversas na-
cionalidades que lá estavam a serviço de 
ONGs de defesa dos direitos humanos. So-
mam-se a eles, boa porcentagem da popu-
lação local, afinada com o banimento dos 
pashtuns sunitas do comando do país em 
2002, ano da invasão americana, dentre 
eles as lideranças tajiks e uzbeqz ao norte/
noroeste. Somam todos de 500 mil a 1 mi-
lhão de pessoas sob a espada da vingança 
de milícias talibãs autônomas, desarticula-
das de uma autoridade central, seja reli-
giosa, seja política, seja militar.

 E daí vem o Presidente Biden e culpa o 
povo e  um exército mercenário infiltrado  
por não terem resistido à ofensiva Talibã. 
Nonada...

É difícil definir o “Ocidente”, embora 
suas raízes mais próximas estejam no le-
gado helênico transmitido pelo Império 
Romano sobre toda  a Europa – e daí para 
o mundo – somado à fé cristã , mas o seu 
grande marco foram as Grandes Nave-
gações. Elas transformaram o Atlântico 
no centro do mundo. Com a tomada de 
Cabul, no Afeganistão, pelo Talibã, apoia-
dos de perto pela China e mais ao longe 
pela Rússia e Irã, inicia-se o século que 
dará origem à uma nova era civilizacional 
com eixo mediterrâneo, tendo como epi-
centro a velha Rota da Seda. Trata-se de 
algo simbolicamente similar à Queda de 
Constantinopla, em 1493, cujo primeiro 
ato aconteceu em Saigon, em 1975.  Não 
acontecerá de uma hora para outra, como 
muitos catastrofistas vaticinam. Grandes 
impérios, como o americano, não desa-
bam. Sofrem espasmos. Assim foi com o 
Egito e Roma. No Egito, ano 1274 AC , o 
faraó Ramsés retirava-se, empatado em 
forças, da Batalha de Kadesh, contra os hi-
titas, para cantar vantagem em seus mu-
rais, Teria sido um sinal de fraqueza dos 
egípcios? Mas só no século IV AC o seu 
império cairia, sob o peso da espada de 

Ptolomeu, a serviço de Alexandre, cuja úl-
tima descendente foi Cleópatra, no sécu-
lo I AC.  A ascensão de Cesar, que derruba 
a República Romana e inaugura o Grande 
Império, se dá no ano 64 A.C. , já num 
claro sintoma das fortes tensões internas 
daquele Reino, que perdurará, com altos 
e baixos, até o ano 473 DC. Tudo indica 
que os Estados Unidos sobreviverá muito 
tempo antes de perder sua dominância 
estratégica e terá que se acomodar à mol-
dagem geopolítica multipolar ao longo 
deste século.

Ambas, Saigon e Cabul, foram  derrotas. 
Mas no Vietname Estados Unidos perdeu 
um membro do seu vasto corpo. Agora 
dá a impressão de ter perdido  a alma. O 
Afeganistão, aliás, não está numa perife-
ria remota do mundo, mas no coração da 
Eurásia onde pulsa emergente a energia 
garantidora do gigante chinês. Um poeta 
poderia dizer: Metade de mim se foi...E 
não adianta espernear, muito menos can-
tar bravatas. O Talibã, saboreando a vitó-
ria, deve estar reeditando a máxima de 
Breno, Chefe dos Celtas que precocemen-
te ocupou Roma, exigindo alto preço em 
ouro para se retirar, quando proclamou 

OPINIÃO 

Ai DOS VENCIDOS! Réquiem para o Ocidente

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

Paulo Timm
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Em primeiro lugar
a sua confiança

Av. Barão do Rio Branco, 617 | 51. 3664.1001

O Posto mais 
querido de Torres

MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESCOLHERAM 

 O PIT STOP MAIS UMA VEZ COMO: 

Pesquisa Rádio Maristela / ACISATT / CDL / Sindilojas
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Por Redação A FOLHA
___________________

Participou da Tribuna Popular 
da Câmara de Vereadores de Tor-
res, na sessão de segunda-feira 
(dia 16 de agosto), o presidente 
do SINDIAGUA RS, Arilson Wüns-
ch. Ele foi à Casa Legislativa tor-
rense para defender a visão da 
entidade perante a eminente pri-
vatização do controle acionário da 
Companhia Rio-grandense de Sa-
neamento (CORSAN) - sinalizada 
pelo governo do RS. 

O presidente da SINDIAGUA RS 
disse que há uma visão distorcida 
da missão da Corsan. Para Wüns-
ch, “quando se fala em Corsan 
geralmente a informação é ligada 
à buracos nas ruas e à venda de 

água em troca do fornecimento 
da mesma”. Mas ele disse que a 
Corsan para o Sindiágua, na ver-
dade, “se trataria de um lugar 
onde pessoas concursadas pelo 
Estado do RS  trabalham para le-
var Saúde, Educação Ambiental e 
Segurança  para a população” ao 
fornecerem água e higiene para 
os usuários. Para ele, a Estatal 
gaúcha  trabalha para todo o Es-
tado do RS (ainda que algumas 
cidades atualmente já tenham 
serviços fornecidos por outras 
companhias). É disse que, em 
sua avaliação, além desta missão 
institucional, o governo do Esta-
do também utilizaria dinheiro da 
Corsan para a manutenção do seu 
caixa no dia-a-dia, ajudando a pa-
gar contas de outras várias ativi-

dades públicas estaduais.
“O governador Eduardo Leite 

faz palanque eleitoral para que-
rer vender (a Corsan), mas o que 
vai acontecer é que a empresa vai 
acabar tornando-se somente uma 
forma de gerar lucro”, afirmou o 
sindicalista. Ele criticou também 
o fato da atual direção da Corsan 
estar sendo preparada somente 
para deixar a estatal pronta para 
ser vendida. Ele deu sua opinião 
sobre as atividades efetuadas jun-
to a Corsan no governo de José 
Ivo Sartori (governador do RS en-
tre 2015-18) - o qual teria realiza-
do vários projetos de melhorias 
estruturais na Corsan - e disse 
que o governo atual (de Eduardo 
Leite)  teria feito menos projetos 
do mesmo quilate. 

Afinal o presidente do Sindia-
gua avaliou que a empresa estatal 
vai ser privatizada entregando a 
metade das ações praticamen-

te de graça para o comprador.  E 
defendeu que “a Corsan não pre-
cisaria de privatização, e sim de 
gestão”. 

Sindicalista coloca vereadores torrenses 
'na responsabilidade' sobre a privatização da Corsan
Presidente do Sindiagua RS esteve na Tribuna Popular da Câmara de Torres, afirmando que municípios teriam que aprovar aditivo junto aos vereadores 

(os quais, para ele, seriam importantes na luta contra a privatização)

Vereadores seriam importantes na luta contra a privatização
A seguir o presiden-

te do SINDIAGUA RS  
apontou os vereadores 
como capazes de uma 
forma de 'poder de in-

versão do processo de privatização' 
caso queiram. É que, na avaliação de 
Wünsch, as cidades deveriam assi-
nar um aditivo de contrato para que 
haja a formalização final do negócio 

da privatização.  E que  faria parte 
da aquisição algumas modificações 
nos contratos de prestação de ser-
viço entre as prefeituras e a Estatal 
- o  que consequentemente geraria 

um aditivo padrão a ser feito nas 
municipalidades de todo o RS (adi-
tivo este que, por lei, teria que ser 
aprovado pelos poderes legislativos 
locais - Câmara de Vereadores). 

O Conselho Municipal de Assis-
tência Social e a Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos de 
Torres convidam para participarem 

da 11ª Conferência Municipal de As-
sistência Social, que se realizará no 
dia 20 de agosto na sede do Lions 
Clube (na Av do Riacho, 674) das 

13h às 18h.
A 11ª Conferência Municipal tem 

como tema: “Assistência Social: di-
reito do povo e dever do Estado, 

com financiamento 
público, para enfren-
tar as desigualdades 
e garantir proteção 
social”.

Um dos principais 
objetivos desse tema 
é fortalecer e rea-
firmar a assistência 
social como política 
pública garantidora 
de direitos, bem como 
dar segmento a seu 
centro de atuação, os 
usuários. Sendo assim, 
é necessário debater o 
acesso aos serviços, 
às demandas reais, 
os direitos sociais e 
o controle social na 
perspectiva da política 

de assistência social.
As Conferências Municipais tem 

como foco fomentar e subsidiar o 
processo reflexivo de que uma con-
ferência necessita para cumprir seu 
papel – o de conferir a aplicabilida-
de da Política de Assistência Social 

–, bem como seus desafios, e para 
tal garantir a autonomia e o prota-
gonismo dos usuários do Suas, a fim 
de que estes apontem demandas e 
encaminhamentos que possam de 
fato contribuir para o aprimoramen-
to do sistema.

Conferência Municipal de Assistência Social será 
realizada dia 20 de agosto em Torres

 Duas defesas de lados opostos
Nenhum vereador teve a palavra após 

a participação do sindicalista na Tribuna 
Popular da Câmara (pois á que a fala foi 
feita antes dos pronunciamentos gerais de 
tribuna  da sessão ordinária (diferente da 
normalidade, quando as falas populares 
ocorrem após a sessão ordinária). Mas o 
vereador Rafael Silveira (PSDB), em seu 
pronunciamento pré-programado, falou 
sobre o assunto abordado pelo presidente 
do Sindiagua. O vereador - que é do mes-
mo partido do governador Eduardo Leite 

(o PSDB) - defendeu a ideia que está sendo 
implementada pelo governo, ao mostrar 
uma visão diferente do trabalho da Cor-
san. Para Rafael Silveira,  não seria somen-
te o olhar das pessoas que enxergam os 
buracos como a imagem da Estatal gaúcha 
(como sugeriu o palestrante do sindicato 
da categoria). Ele afirmou que os buracos 
são reais, estão nas ruas, atrapalhando o 
trânsito e deixando a cidade feia, e como 
uma realidade ao invés de uma “imagem”. 

O vereador Rafael afirmou, ainda, que 

a estatal teria passivos junto ao município 
de Torres e junto a outros municípios, por 
não cumprir o combinado nos contratos 
com as municipalidades, o que provaria 
mais ainda (para ele) a fundamentação 
correta da ação de privatização parcial da 
Corsan. E se referiu a municípios que já 
possuem contratos de prestação de ser-
viços com empresas privadas - citando a 
cidade de Caxias do Sul que,  para o vere-
ador,  possui melhores serviços do que os 
administrados pela Corsan. 

Já o vereador Moisés Trisch (PT), tam-
bém em parte de seu pronunciamento da 
sessão ordinária da Câmara, defendeu a 
ideia da não privatização da Corsan. Ele 
disse ser contra as privatizações, principal-
mente de empresas que envolvem setores 
vitais da sociedade, como o de forneci-
mento de água e de energia. E questio-
nou a defesa dos que pensam o contrá-
rio,  dizendo que estes apenas utilizam a 
necessidade de diminuir o tamanho do 
Estado como a justificativa para privatizar. 

O vereador acha que o tamanho do Esta-
do na realidade é o tamanho dos valores 
de impostos recolhidos, criticando que a 
proposta de privatização sequer fala em 
diminuição da carga tributária.  

Moisés encerrou sua opinião sobre 
o caso na tribuna dando como exemplo 
o governo do o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Para ele,  um exemplo 
de diminuição de estatais por um lado e 
de aumento de imposto do outro, o que 
mostraria incongruência ideológica.
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Por Redação A FOLHA
__________________

Está tramitando na Câmara Mu-
nicipal de Torres um requerimento 
- de autoria do vereador João Negri-
ni - que pede para seus colegas o en-
caminhamento de Moção de Apoio 
para a implementação de um sistema 
de iluminação, na Praia dos Molhes, 

que seja viabilizado no local, permi-
tindo a prática de surfe noturno em 
Torres. A Moção tem assinatura de 
apoio de todos os vereadores da Casa 
Legislativa torrense.

O autor já havia solicitado formal-
mente - também por meio de seu 
gabinete na Câmara -a mesma de-
manda para a Prefeitura de Torres, 
pedindo a implementação da obra 

(já que vereador não tem autonomia 
para realizar este tipo de ação execu-
tiva). Mas agora o idealizador busca 
apoio político das bancadas da Casa 
Legislativa, já que colegas de partidos 
da base aliada e da oposição assinam 
o documento, que será enviado para 
a prefeitura após ser votado (prova-
velmente na segunda-feira, dia 23 de 
agosto). 

Por unanimidade, vereadores apoiam a implantação de 
iluminação para surf noturno na Praia dos Molhes

Ideia do vereador João Negrini (foto) é para fomentar a prática de Surfe Noturno e a consequente valorização do turismo em Torres

Na justificativa da Moção, o texto 
lembra que a Praia dos Molhes é um 
local reconhecido por toda pessoa que 
pratica o surfe. E que a possibilidade 
da prática do surfe noturno irá atrair 

surfistas e suas famílias para virem 
mais a Torres ou a fidelizarem mais 
a cidade.  Negrini lembra que, para 
ele, a implantação desta iluminação 
seria um marco para Torres e para o 

litoral norte junto à comunidade do 
surfe, consequentemente colocando 
a cidade em meios de notícia e dan-
do publicidade ao destino Torres e sua 
inovação.  

Fomento do turismo de junto aos surfistas e suas famílias

Projeto de Lei aprova contratações administrativas 
para a Educação de Torres

Foi aprovado na sessão da Câmara de 
Vereadores, realizada na segunda- feira 
(16 de agosto) em Torres, a redação final 
do Projeto de Lei 36/2021. Este PL autoriza 

contratações para atuarem na Secretaria 
de Educação de Torres.

A lei é para formalizar a contratação ou 
renovação de contratos já existentes de 

pessoas recrutadas sem concurso público.  
As contratações, no entanto são conside-
radas por tempo determinado e de em 
caráter excepcional.

São estas as contratações autorizadas 
pela Câmara de Torres: um Especialista em 
Educação - Supervisor Escolar, com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, com 
remuneração de R$ 1.600,00; um Profes-
sor Guia Intérprete, com carga horária de 
20 horas semanais, com remuneração de 
R$ 1.600,00; sete Professores Área um, 
com carga horária de 20 horas semanais, 
com remuneração de R$ 1.600,00; três 
Professores Área 2 – Disciplina De Ma-
temática, com carga horária de 20 horas 
semanais e remuneração de R$ 1.600,00; 

um Professor Área 2 – Disciplina de Lín-
gua Portuguesa, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, com remuneração 
de R$ 1.600,00; um Professor Área 2 – Dis-
ciplina De Ciências, com carga horária de 
20 horas semanais, com remuneração de 
R$ 1.600,00; um Professor Área 2 – Disci-
plina de História, com carga horária de 20 
horas semanais, com remuneração de R$ 
1.600,00; um Professor Área 2 – Discipli-
na de Geografia, com carga horária de 20 
horas semanais, com remuneração de R$ 
1.600,00; dois Professores De Educação 
Básica - Disciplina de Arte, com carga ho-
rária de 20 horas semanais, com remune-
ração de R$ 1.600,00; dois Professores de 
Educação Especial, com carga horária de 

20 horas semanais, com remuneração de 
R$ 1.600,00; cinco Monitores De Educação 
Especial, com carga horária de 40 horas se-
manais, com remuneração de R$ 1.400,00; 
três Monitores De Transporte Escolar, com 
carga horária de 40 horas semanais, com 
remuneração de R$ 1.200,00. 

 As contratações serão formalizadas 
mediante contrato administrativo (sem 
concurso), por tempo determinado, po-
dendo ser prorrogável, se verificada a 
persistência da insuficiência no respectivo 
quadro de servidores. Elas poderão ser res-
cindidas a qualquer tempo ou mediante o 
regular provimento de candidato aprova-
do em concurso público, ou seja, não pos-
suem estabilidade.

O prazo é determinado e considerado de caráter excepcional, válidas até o final do ano

Nova lei regulamente estacionamentos de ônibus 
de excursão e de turismo na cidade de Torres

Por Redação A FOLHA
_________________

Na última sessão da Câmara dos Ve-
readores de Torres, realizada na segun-
da-feira (16 de agosto), foi aprovado por 
unanimidade o Projeto de Lei 37/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que revo-
ga a lei anterior e disciplina a circulação e 
o estacionamento de ônibus de excursão, 
micro-ônibus, motor homes, trailers e ou-
tros veículos de grande porte destinados 
ao turismo dentro da cidade de Torres. 

Na prática, o PL quer organizar me-
lhor os excessos exercidos, principalmen-
te no período de veraneio, por alguns 
veículos de turismo que estacionam em 
vias urbanas onde existe a circulação de 
pedestres, veranistas e de veículos de 
passeio - o que atrapalha a circulação, 
gera impacto de vizinhança (ao serem 
utilizados o entorno dos ônibus pelos 
turistas da excussão - o que causa trans-

tornos e intromissão no espaço público), 
além de poluir visualmente o ambiente 
urbano. Estes objetivos da lei foram ex-
plicadas pelo líder do Governo na Câma-
ra, vereador Rafael Silveira (PDDB), ao ir 
a tribuna para pedir aprovação da lei por 
seus colegas da Casa Legislativa torrense.

Pela nova lei, os veículos de turismo 
ficam condicionados a cadastramento e 
prévia autorização a ser expedida pela 
Secretaria Municipal de Turismo, através 
do fornecimento de Selo de Identificação 
de Veículo de Turismo (o que também 
será objeto de cobrança de taxa de ca-
dastramento). Os veículos especificados, 
ao entrar em Torres deverão dirigir-se ao 
Centro de Atendimento ao Turista – CAT 
(localizado no Parque de Balonismo), 
onde, após comprovarem cadastramen-
to e comprovação do pagamento das 
taxas municipais devidas, receberão os 
seus Selos.

Veículos de turismo que venham ao 

Município de Torres apenas para buscar 
clientes aqui residentes para viagens 
para outras localidades necessitarão 
também de cadastramento e prévia au-
torização a ser expedida pela Secretaria 
Municipal de Turismo, como os outros 
- mas estarão isentos de pagamento da 
respectiva taxa.

30 minutos para embarque e 
desembarque

A partir de agora, então, fica proibido 
o estacionamento dos veículos mencio-
nados na lei, nas vias públicas, praças ou 
outros locais públicos que não autoriza-
dos pelo Órgão de Trânsito Responsável 
– OTR, salvo nos casos de eventos pro-
movidos ou autorizados pelo Município  
de Torres e observadas as ressalvas dis-
postas na lei. No entanto, fica permitido 
o estacionamento dos mesmos veículos 
nas vias públicas, mas somente por um 

período máximo de 30 minutos, apenas 
para o embarque e desembarque dos 
seus passageiros, em frente a hotéis, res-
taurantes e similares, agências de turis-
mo, prédios e locais públicos.

Os veículos em desacordo com esta 
Lei ficam sujeitos às penalidades e me-
didas administrativas prevista, poden-
do inclusive ser utilizada a colocação 
de grampos bloqueantes próprios nos 
pneus dos carros infratores, impedindo a 
sua circulação, sendo que a liberação so-
mente será realizada após o pagamento 
de multa. A fiscalização e aplicação das 
penalidades e medidas administrativas 
cabíveis por infração prevista ficarão sob 
o encargo do Órgão de Trânsito Respon-
sável – OTR.

 Receita será investida no 
Turismo e no Trânsito

As empresas de turismo registradas 

nesta municipalidade com frota em-
placada no Município de Torres ficam 
isentas do pagamento da taxa prevista 
nesta Lei. Mas estas ficam sujeitas ás 
outras normas da lei, como vedação de 
estacionamento em locais não permi-
tidos e multa respectiva. Mas a isenção 
condicionada à mesma emissão do Selo 
de Identificação de Veículo de Turismo, 
mediante cadastro prévio. 

Os valores arrecadados por meio da 
emissão do Selo de Identificação de Ve-
ículo de Turismo integrarão o Fundo Mu-
nicipal de Turismo – FUMTUR, na porcen-
tagem de 70% e para o Fundo Municipal 
de Trânsito de Torres - FUMTRAN, na 
porcentagem de 30% (trinta por cento). 
Parágrafo único. Os valores arrecadados 
provenientes das multas administrativas 
aplicadas pela fiscalização do Órgão de 
Trânsito Responsável integrará em sua 
totalidade o Fundo Municipal de Trânsito 
de Torres – FUMTRAN.

Centro de Atendimento ao Turista – CAT (localizado no Parque de Balonismo) será uma espécie de central de cadastramentos dos veículos no veraneio
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A cidade de Torres se-
diou no último domingo, 
dia 15 de agosto, o Cam-
peonato Gaúcho de Muay 
Thai. A competição contou 
com 32 equipes oriundas 
do estado do RS e de SC.  

E Torres teve 11 atletas 
na disputa, sendo 7 cam-
peões gaúchos. Conquis-
taram o Cinturão da cate-
goria Semi-Pro, os atletas 

torrenses Thiago Santos, 
Matheus Camy, Larissa 
Lima e Rafael Silveira.  Já 
nas lutas amadoras con-
quistaram o título Pedro 
Otávio, João Lucas e Tiago 
Silva. E a equipe torren-
se Naja Torres Team foi a 
equipe campeã gaúcha e 
também a maior equipe 
do campeonato.

O evento foi reconheci-

do pela Federação como 
o maior evento de Muay 
Thai do Brasil, contando 
com 58 lutas. O evento 
tem a chancela da Fede-
ração Rio-grandense de 
Muay Thai (FRMT) com a 
organização e promoção 
da Academia Naja Torres 
Team aconteceu no Gi-
násio do CTG na Vila São 
João.

TORRES

TORRES - Na última segunda-
-feira (16 de agosto), os secretá-
rios municipais do Meio Ambien-
te e Urbanismo, Júlio Agápio, da 
Educação, Sílvia Maria Teixeira 
Pereira e da Cultura e do Esporte, 
José Mauri Rodrigues, visitaram o 
projeto Fábrica de Gaiteiros, no 
município de Barra do Ribeiro. 
Este projeto, que já tem 11 anos 
de fundação, foi idealizado pelo 
artista tradicionalista, gaiteiro Re-
nato Borghetti.

"A ideia partiu da necessidade 
de manter viva a tradição da gaita, 
que viu nos últimos anos todas as 
fábricas do Brasil fecharem, colo-

cando em risco inclusive a popula-
rização e sobrevivência do instru-
mento, básico e muito importante 
na tradição gaúcha. O projeto con-
templa crianças de 7 a 15 anos e os 
envolve desde a história do instru-
mento, a sua confecção e o apren-
dizado a tocar. “Temos alunos que 
hoje são professores no projeto e 
isto é o que nos gratifica e nos faz 
sentir que estamos cumprindo a 
missão”, destaca Borghetti.

Já a administração do municí-
pio avalia a possibilidade de trazer 
o projeto para Torres. Para o Se-
cretário de Cultura e do Esporte, 
José Mauri Rodrigues, seria uma 

boa ferramenta para fortalecer a 
cultura tradicionalista na cidade. A 
secretária de educação, Sílvia Ma-
ria Teixeira Pereira, diz que, além 
do aspecto cultural, tem ainda a 
interação dos alunos no contra 
turno, o que mantém a criança na 
escola e com grandes chances ain-
da de melhorar o aproveitamento 
escolar individual.

Para o representante da Pasta 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
o Secretário Júlio Agápio, que vê 
no projeto a possibilidade de fo-
mentar o tradicionalismo, induzir 
talentos locais e agregar as famí-
lias nas escolas.

Comitiva Municipal visita o projeto Fábrica de Gaiteiros

Torrenses são protagonistas em 
Campeonato Gaúcho de Muay Thai
O evento foi reconhecido pela Federação como o maior evento de Muay 

Thai do Brasil

Na foto: João Negrini (e), Rafat, Gimi, Maria Helena, Rafael Silveira, Nasser 
Samham e Lori Santos (d).
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Nesta quarta-feira (18/8),  a 
Brigada Militar prendeu três ho-
mens por tráfico e associação 
ao tráfico de drogas, e capturou 
um foragido em Torres. Durante 
patrulhamento tático no bairro 
Getúlio Vargas, uma equipe da 
Força Tática do 2º BPAT percebeu 
que alguns indivíduos realizavam 
a troca de alguns materiais, não 

sendo possível observar o que 
era. 

"Ao se aproximarem, os poli-
ciais identificaram quatro indiví-
duos, entre 19 e 29 anos, todos 
com passagens policiais. Três de-
les possuíam drogas e dinheiro, e 
o quarto indivíduo encontrava-se 
foragido do sistema prisional. Fo-
ram apreendidas sete porções de 

maconha, uma porção de crack, 
contendo diversas pedras pe-
quenas, uma porção de cocaína, 
celulares, balança de precisão, 
além de diversos materiais sem 
procedência", ressalta a comuni-
cação da BM.

TEXTO: Soldado Eline 
FOTO: Divulgação BM

Presas três pessoas por tráfico de drogas 
e capturado um foragido em Torres

Idosa morre após colisão entre caminhonete e carro na BR-101 em Torres
Na tarde deste domingo (15), 

Uma pessoa morreu e outra ficou 
ferida após uma colisão entre car-
ro e caminhonete na BR-101, em 
Torres (RS). De acordo com a Polí-

cia Rodoviária Federal (PRF), a ví-
tima foi uma mulher de 74 anos, 
passageira do carro. O nome dela 
não foi divulgado.

A PRF aponta que houve uma 

colisão transversal entre a cami-
nhonete (registrada em Caxias do 
Sul), e o carro (com placas de Porto 
Alegre). O acidente foi no km 7 da 
rodovia. 

A mulher, chegou a ser socorri-
da e levada para o Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes, em Tor-
res com lesões graves, mas não 
resistiu.  O condutor do automó-

vel ficou gravemente ferido e foi 
levado para o mesmo hospital.  Já 
o motorista da caminhonete não 
teria se ferido, conforme a PRF. 

*com informações de G1 RS

Sancionada lei que prevê controle populacional de animais domésticos em Santa Catarina
Santa Catarina passa a con-

tar com uma Política Estadual 
de Controle Populacional de 
Animais Domésticos. A me-
dida está prevista na Lei nº 
18.177/2021, sancionada pelo 
governador Carlos Moisés na 
última semana. Um dos prin-
cipais objetivos é diminuir os 

casos de abandono e maus-
-tratos aos animais, principal-
mente cães e gatos. O texto 
define critérios para esteriliza-
ção, uso de microchip, criação 
de cadastro informatizado, ge-
renciamento e inventário es-
tadual de animais domésticos. 
Fica vedada a eutanásia de 

animais como forma de con-
trole.

A norma, cujo projeto de lei 
foi elaborado pelo deputado 
Fernando Krelling, reúne me-
tas e ações a serem adotadas 
pelo Governo do Estado iso-
ladamente ou em cooperação 
com municípios, iniciativa pri-

vada e demais segmentos da 
sociedade civil, sempre priori-
zando a gestão integrada dos 
trabalhos. Entre as ações, está 
a elaboração de planos de con-
trole populacional dos animais 
que abrangerá todo o Estado e 
o incentivo à guarda responsá-
vel e adoção consciente.

A política também visa o es-
tímulo à criação de linhas de 
crédito para auxiliar os muni-
cípios na elaboração de proje-
tos e implantação de sistemas 
que contribuam para a causa. 
A lei ainda será regulamentada 
pelo Poder Executivo. (Fonte: 
ASCOM Governo de SC)

Neste domingo (15), 
uma mulher paranaense, 
de 44 anos, foi presa com 
53 quilos de pasta base de 
cocaína e 27 quilos de clori-
drato da mesma droga pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) na BR 101, em Torres, 
no Litoral Norte gaúcho. Os 
entorpecentes, com alto 

grau de pureza, foram ava-
liados em aproximadamen-
te R$ 8 milhões.

O flagrante ocorreu 
quando um Nissan Livina 
(registrado em Cascavel, 
no Paraná) foi intercepta-
do pela rodovia - próximo 
a fronteira com SC. A ação 
teve a participação do ser-

viço de inteligência da ins-
tituição.

O efetivo da PRF realizou 
uma revista minuciosa no 
veículo e encontrou as dro-
gas escondidas no forro do 
teto. A suspeita foi presa. 
Ele contou que viajava para 
a Serra e que visitaria uma 
irmã.

Apreendidos cerca de R$ 8 milhões 
em drogas pela PRF na BR 101 de Torres

Uma mulher foi encontrada 
morta a tiros neste 18 de agosto, 
no município de Mampituba, na 
Estrada Geral Rio Invernada, próxi-
mo a divisa com Roça da Estância. 
A polícia trabalha com a suspeita 
de que a autora dos disparos tenha 
sido a companheira da vítima, que 

não foi localizada até o momento.
Na manhã desta quarta-feira, 

uma guarnição da Polícia se des-
locou ao local para averiguar uma 
denúncia de disparo com arma de 
fogo, onde encontrou a vítima, 
uma mulher identificada como 
Mônica Diehl Fernandes, de 53 

anos, já sem vida. Não foi confir-
mado o número de disparos reali-
zados contra a vítima.A ocorrência 
segue em andamento, e o Institu-
ro Geral de Perícias (IGP) está no 
local.

O crime se enquadra como fe-
minicídio, já que as leis não fazem 

distinção quanto ao gênero ou a 
orientação sexual de quem pratica 
as agressões. Por isso, também é 
considerado feminicídio o assassi-
nato de uma mulher, cometido em 
contexto de violência doméstica, 
por outra mulher —no caso, sua 
companheira ou ex.

A identidade da suspeita não 
foi divulgada por força da Lei n° 
13.869/19, contra o abuso de au-
toridade. As denúncias para a Bri-
gada Militar podem ser feitas pelo 
número 190. 

FONTE - Maria Stolting 
(Rádio Maristela

Mulher é assassinada a tiros em Mampituba

Na noite de quarta-feira (18), a 
Polícia Rodoviária Federal prendeu 
um homem de 43 anos procurado 
pela justiça por tráfico de drogas. 

Durante operação com apoio do ser-
viço de inteligência na BR 101, em 
Torres, policiais rodoviários federais 
abordaram um caminhão Volvo com 

placas de São Leopoldo/RS. 
Nas consultas ao sistema policial, 

constava que o motorista era foragi-
do da justiça, após condenação por 

tráfico de drogas. Ele havia sido fla-
grado pela PRF em 2019, no Paraná, 
transportando 75 quilos de cocaína. 
O homem, natural de Matelândia/

PR, foi preso e encaminhado à polí-
cia judiciária em Torres/RS.

FONTE - PRF

PRF aborda caminhão e prende traficante foragido 
na BR-101 em Torres
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A Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Hu-
manos de Torres recebeu 
nesta quinta-feira, 18 de 
agosto, através da Secre-
taria de Saúde, mais 136kg 
de alimentos referente às 
doações da 'Campanha da 
Vacinação Solidária'. "Os 
alimentos estão sendo dis-
tribuídos às famílias e indiví-

duos em situação de vulne-
rabilidade social, atendidos 
pelo Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS). 
As famílias que procuram 
a Secretaria estão sendo 
atendidas de forma rápida 
e ágil pela equipe deste Ser-
viço", indica a Prefeitura de 
Torres.

O secretário Fábio da 

Rosa agradece a solidarieda-
de da população em geral. 
Ele lembra que vacina salva 
vida e o alimento também. 
Com o propósito de ajudar 
os torrenses, a Prefeitura 
lançou a Campanha que visa 
arrecadar alimentos não pe-
recíveis nas ações de vaci-
nação contra a Covid-19. A 
doação é voluntária.

SOCIAL

Nesta quinta-feira, 19 de agos-
to, foi realizada em Torres mais 
uma entrega do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA na 
Modalidade Doação Simultânea. 
A entrega ocorreu nas depen-
dências do Centro de Referência 
e Assistência Social (CRAS) na 
Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, recepcio-
nados pelo Secretário Fábio da 
Rosa, que gere a Pasta e através 
do Centro de Referência sele-
ciona as famílias contempladas. 
Beneficiou 70 famílias assistidas 
pela unidade. A distribuição de 
alimentos está seguindo os pro-
tocolos de segurança sanitária 

recomendados pelos órgãos de 
saúde, evitando qualquer tipo 
de aglomeração no local.

Atualmente, o Programa vem 
sendo realizado em Torres gra-
ças a prorrogação - que vai até 
novembro deste ano - e com re-
curso de R$ 70.000,00. Esta já é 
a terceira entrega utilizando este 
novo recurso disponibilizado. A 
“cesta verde” entregue nessa 
quinta-feira era composta por 
alface, aipim, banana, batata 
doce, couve-folha, cuca, bolacha 
colonial, pão caseiro, repolho, 
pimentão, tempero verde, mel, 
ovos caipiras, maracujá e toma-
te.

O recurso é repassado atra-
vés do Ministério da Cidadania 
para a Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural – SEAPDR. Este 
Programa possui duas finalida-

des básicas: promover o aces-
so à alimentação e incentivar a 
agricultura familiar. A Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Pesca entra em contato 
com os agricultores familiares 

e informa sobre a chamada pú-
blica de acesso ao Programa. O 
Centro de Referência da Assis-
tência Social é quem seleciona 
as famílias carentes. (FONTE: 
Prefeitura de Torres

Realizada mais uma entrega do Programa 
de Aquisição de Alimentos em Torres

Arrecadados mais 136 kg de alimentos na Campanha 'Vacinação Solidária' em Torres
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O SUS em todo o Brasil, infeliz-
mente, não oferece nem quantidade 
de atendimento nem qualidade de 
atendimento necessários. Funciona 
de forma UNIVERSAL (para todos), 
GRATUÍTO e tem unidades espalhadas 
por todo o território nacional, mas 
não oferece muita coisa disponível 
nos tratamentos de Saúde privado e 
na ciência - principalmente pecando 
nos prazos, que deveriam ser cumpri-

dos (mas muitas vezes tornam-se em 
longas esperas). 

Políticos de uma cidade criticarem 
o HOSPITAL da mesma cidade é legíti-
mo, às vezes vital para a melhoria do 
serviço. Mas junto, penso que deve 
haver algumas observações para que 
as críticas tenham ecos efetivos. Em 
minha opinião são elas: 

1 – Estar ciente que o hospital não 
serve somente a CIDADE, que se trata 
de uma instituição que engloba uma 
região de referência que contempla 
uma estrutura de Estado Federativo 
(no nosso caso o RS) e que funciona 
à luz e com muitos recursos federais 

na origem. Portanto, que não pode re-
ceber ajustes locais simplesmente por 
vontades locais, 

2 – Que junto com a crítica é im-
portante a formalização das falhas 
citadas junto aos órgãos hierarquica-
mente competentes - no caso do RS o 
próprio hospital em analise e o Estado 
do RS, através da Região da Coordena-
doria de Saúde do Litoral Norte, que 
funciona em Osório.  Elas que vão im-
plantar eventuais mudanças deman-
dadas. 

3 – As ações afirmativas necessá-
rias para melhorar ou mitigar proble-
mas em estabelecimentos da mesma 
região devem ser conduzidas pelos 

prefeitos da Associação dos Municí-
pios do Litoral Norte (Amlinorte) no 
nosso caso. A pressão política deve 
envolver todos os municípios incluí-
dos geograficamente, para dar mais 
resultado. 

4 – Estar ciente de que as coisas im-
plementadas para mudanças deverão 
obedecer todos os protocolos do SUS;  
que serão aplicadas para toda uma re-
gião e que não irão beneficiar uma ou 
outra cidade individualmente, mesmo 
que esta cidade seja a sede de institui-
ções como Torres com o HNSN, Capão 
para o HSR e Osório para o hospital da 
cidade (que é gerido por instituição da 
comunidade).   

HOSPITAL NAVEGANTES E SAÚDE TRIPARTITE IV

Têm cidades que operam 
seus hospitais ainda hoje - o 
que parece ser uma decisão 
muito mais cara, mas que ainda 
ocorre. Torres já teve outrora o 
hospital administrado pela mu-

nicipalidade, mas mudou o sis-
tema (parece que na década de 
1980 passada). Nestes casos, ao 
invés do contrato de prestação 
de serviço para o SUS ser feito 
entre a mantenedora do Hospi-
tal Nossa Senhora dos Navegan-
tes (atualmente a AESC - Asso-
ciação Educadora São Carlos) e 

o Governo Estadual (Convênio 
com o SUS), quem o faria seria 
a própria Prefeitura, que admi-
nistraria o hospital local - mas 
também com a participação do 
governo do RS. 

No contrato, mesmo sendo 
administrado por uma entidade 
filantrópica torrense, o acesso 

à hospitalização seria regula-
do pelo governo do RS (como 
é hoje) e o hospital teria que 
aceitar casos de urgência de 
pessoas de qualquer lugar do 
Brasil (como é hoje em todos os 
hospitais nacionais), bancando 
o atendimento e cobrando de-
pois pela tabela paga pelo SUS. 

Ou seja: Vereadores da Câma-
ra de Torres poderia reclamar 
do Hospital como reclama hoje, 
mas a relação de hierarquia se-
ria a mesma atual, com a Coor-
denadoria de Saúde da região 
do Litoral Norte do RS.  O con-
vênio é Hospital X SUS adminis-
trado pelos estados federativos. 

HOSPITAL NAVEGANTES E SAÚDE TRIPARTITE III

Um problema gerado por um 
médico no atendimento do hospi-
tal localizado em Torres pode ser 
(e deve ser) denunciado - com res-
ponsabilidade... Mas o tratamento 
desta reclamação é feito na ava-
liação entre a coordenadoria de 
Saúde do Litoral Norte e o Hospital 
Navegantes, no caso. A coordena-

doria irá ou não renovar o contrato 
nos mesmos termos ou em outros. 
Ou irá multar ou cobrar por erros 
contratuais. Portanto, se há ou 
não há um equipamento no HNSN; 
se há ou não há um médico pedia-
tra no HNSN; se o plantão noturno 
não está funcionando, etc., a ques-
tão irá ser tratada entre o Estado 

do RS e o hospital, pois o contrato 
é entre estas partes. 

A regulação de onde será a hos-
pitalização também é feita pelo 
Estado do RS; o pagamento dos 
custos fixos pactuados é feito pelo 
Estado do RS; os repasses de inves-
timentos fixos são feito também 
- embora estes eventualmente 

possam ser oriundos do governo 
federal, de emendas de deputados 
ou de verbas de ministérios. 

O município encaminha para o 
hospital casos que o pronto Aten-
dimento Municipal acha ser de 
hospitalização e OPERA o SAMU 
- para buscar  casos de urgências 
em casa ou em acidentes/ feri-

mentos nas ruas (ambulância), um 
projeto onde a questão também é 
tripartite, porque a ambulância é 
fornecida por programas federais 
ou estaduais, e parte dos custos 
da operação é paga pelo governo 
estadual, outra paga e contrata-
da pela prefeitura (que confusão 
né?). 

HOSPITAL NAVEGANTES E SAÚDE TRIPARTITE II

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

HOSPITAL NAVEGANTES E SAÚDE TRIPARTITE
Mais uma vez, vereadores de 

Torres questionam (com razão) 
sobre falhas e omissões no aten-
dimento aos pacientes que bus-
cam o Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes (HNSN). Só que 
as pessoas em geral têm de lem-
brar que o serviço hospitalar gra-
tuito (ligado ao SUS) é tripartite, 
ou seja, que envolve diretrizes 

nacionais (SUS), estaduais (gestão 
do SUS no Estado – onde o víncu-
lo com os hospitais é total) e mu-
nicipal (geralmente a operação 
das ambulâncias do SAMU, que 
captam chamados com necessi-
dade de hospitalização). E que 
os hospitais, como o Navegan-
tes, em Torres, funcionam como 
uma espécie de terceirização do 

governo Estadual para regular os 
atendimentos do SUS. Portanto, 
que as entidades são classificadas 
conforme demandas da região e 
a oferta de serviços de hospitais 
credenciados.

Um exemplo prático: A coorde-
nadoria de Saúde do Litoral Norte 
do RS, localizada em Osório, aten-
de toda a região acima daquela 

cidade, sendo que o hospital de 
Osório, da Capão da Canoa e de 
Torres estão no quadro de atendi-
mento. O Estado gaúcho faz uma 
quantificação da demanda por 
cidades do entorno e realiza di-
ferentes contratos com estas ins-
tituição. Uns com espacialidades 
de tratamento e cirurgias para 
casos X, outros com tratamentos 

e cirurgias de especialidades de 
Y; outros ainda com especialida-
des que servem para toda região 
por serem mais diferenciadas. No 
caso de nenhum hospital atender 
certa especialidade - que even-
tualmente exige exames e espe-
cialistas mais complexos - a regu-
lação encaminha, então, para a 
capital.

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 
13/08 e 18/08, um novo óbito 
pela doença ocorreu no perío-
do.   A morte foi registrada na 
sexta-feira (13): Trata-se de uma 
senhora de 77 anos, com co-
morbidades e que não tinha re-
cebido nenhuma dose da vacina 
contra Covid-19, e encontrava-
-se internada na UTI do Hospital 
Tramandaí. O Boletim registra 7 
casos ativos da doença hoje na 
cidade.Antes desse óbito, a últi-
ma morte relacionada ao Coro-
navirus na cidade havia sido no 
dia 28 de julho .

Além disso, Torres teve nova 
diminuição no número de casos 
ativos de Covid-19. O número 
de casos ativos para a doença 
na cidade era de 5  nesta quar-
ta (18/08) - enquanto que no 
dia 12/08 eram 8. A média no 
número de casos ativos está 

bastante baixa em comparação 
com outros períodos - levando 
em conta que já houve 424 ca-
sos ativos no dia 11/03, os quais 
já haviam diminuído para 253 
no dia 25/03. 

Baixo número dos novos 
casos em Torres

Nesta quarta-feira (19 de agos-
to), o Boletim epidemiológico de 
Torres registrava, contando des-
de o início da pandemia, 6.051 
casos confirmados, com 5.933 
recuperados, 4 pacientes em 
isolamento domiciliar e 113 óbi-
tos. "De Torres, estávamos com 
um paciente que está interna-
do fora do município. De outros 
municípios, temos dois pacien-
tes hospitalizados em UTI e um 
em leito comum. Até quarta (18) 
em Torres, não temos nenhum 
paciente na espera por leito hos-

pitalar", indica a comunicação da 
Prefeitura de Torres, ressaltando 
ainda que havia, até quarta (18) 
45 casos suspeitos aguardando 
resultados de exames (todos em 
isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últi-
mos 6 dias terem o registro de 
um óbito, temos computados 
um total de 7 novos casos por 
Covid-19 na semana entre 13 e 
18 de agosto em Torres  - o que 
representa diminuição em com-
paração com a semana anterior 
(entre 06/08 e 12/08), quando 
11 novos casos do coronavírus 
haviam sido computados. 

Arroio do Sal e Três 
Cachoeiras

Em relação a situação do 
novo coronavírus em Três 
Cachoeiras, até quinta-feira 
(19/08) o município estava com 

1412 casos confirmados para 
Covid-19 (tendo 2 pacientes in-
ternados), sendo 1404 recupe-
rados e 3 suspeitos (aguardan-
do resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbi-
tos relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia 
(nenhum novo óbito em relação 
a semana passada).

Já Arroio do Sal  divulgou nes-
ta terça (17) novo balanço refe-
rente a Covid-19 no município. 

A cidade estava com 1209 ca-
sos confirmados para Covid-19 
(com 1 paciente internado), 
sendo 1164 recuperados e ne-
nhum suspeito (aguardando re-
sultados). Além disso, nenhum 
novo óbito pelo agravamento 
da doença foi registrado no pe-
ríodo. em Arroio do Sal - man-
tendo o número de 40 pessoas 
falecidas em decorrência da 
Covid-19 desde o início da pan-
demia.

Torres segue com diminuição nos novos casos 
e casos ativos de Covid-19 

Nesta semana, apenas 7 novos casos foram registrados em Torres. Entretanto, novo óbito foi registrado na cidade pela doença

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - 
por meio da Vigilân-
cia Epidemiológica 
- divulgou na tarde 
desta quinta-feira 
(19 de agosto), da-
dos comparativos 
da vacinação, inter-
nações e óbitos em 
Torres no período 
entre março de 
2020 e agosto de 
2021.

"Desde o início 
da pandemia mun-
dial a cidade de Tor-
res acompanhou os 
dados mensais de 

internações x óbitos e % da população va-
cinada com a primeira dose - em como os 
que tomaram a  segunda dose ou dose úni-
ca de vacina. Em março de 2020 iniciou-se 
a pandemia com 8 internações e tivemos o 
ápice em março de 2021 com 75 interna-
ções. Já a porcentagem de vacinados vem 
crescendo desde o início em fevereiro de 
2021 e atinge neste mês de agosto 52% da 
população com a segunda dose ou dose 
única já aplicadas".

Ainda para alertar e informar a popula-
ção, a Prefeitura de Torres divulga  diversas 
informações relativas ao Covid-19, como 
informações sobre onde se vacinar e sobre 
prevenção, acesso ao Portal de Transpa-
rência entre outros.

"A população pode conferir os relató-
rios diários dos Boletins Epidemiológicos 

bem como os decretos e editais sobre a 
pandemia e o Vacinômetro que mostra dia-
riamente os números de vacinas aplicadas 
na população torrense", ressalta o Secre-
tário da Pasta da Saúde, Claudio Paranhos 
que, reforça "a necessidade da população 
em vacinar-se contra o Covid-19 fazendo 
assim com que diminuam as internações 
e a população torrense possa recepcionar 
uma nova estação que é o verão, com as 
duas doses da vacina aplicadas".

Torres está vacinando toda população 
adulta contra o Covid-19 - sendo que na 
sexta (20) segue a vacinação para pessoas 
de 18 anos ou mais - e semanalmente vai 
divulgando as datas para novas segundas 
doses. Mais informações podem ser obti-
das através do link - https://torres.rs.gov.
br/coronavirus/

Gráfico busca demonstrar eficácia da vacinação 
contra Covid-19 em Torres

Na manhã desta quinta-feira 
(19 de agosto) saiu mais um bo-
letim informativo sobre a situa-
ção epidemiológica relacionada 
ao novo coronavírus nos 15 mu-
nicípios que compõem a Asso-
ciação dos Municípios do Extre-
mo Sul Catarinense (AMESC). O 
número de casos da região pas-
sou para 30870 com um total de 
645 mortes pela Covid-19 desde 
o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 
o dia 12 de agosto) foram regis-
trados 59 novos casos de Co-
vid-19 no extremo-sul catarinen-
se (número menor que os 113 
registrados na semana anterior, 
e expressivamente menor  que 
os  1470 novos casos registrados 
entre 19/03 e 25/03, por exem-
plo - ápice da pandemia). Em 7 
dias foi registrados 3 novos óbi-

tos na região (número maior do 
que na semana anterior, quando 
foi computado apenas 1 óbito 
pelo coronavírus na AMESC). 
Além disso até esta quinta 
(19/05), a região estava com 73 
casos ativos registrados - núme-
ro bem menor do que o boletim 
da quinta-feira passada (12 de 
agosto), quando havia 133 casos 
ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres 

Conforme dados da AMESC con-
solidados na manhã desta quinta-
-feira (19/08), Araranguá é dispara-
do o município da região com maior 
número de casos - tendo chegado 
aos 10843 confirmados e 248 mor-
tes relacionadas ao novo Corona-
vírus na cidade (sendo que nos úl-
timos 7 dias foram registrados 16 

novos casos e um óbito pela doença 
na cidade).  Em seguida vêm Som-
brio, com 3754 registros de Covid-19 
no total e 81 óbitos no total (6 novos 
casos e nenhum óbito nos últimos 
7 dias). Passo de Torres, até quarta-
-feira (18/08) totalizava 1415 casos 
positivos do novo Coronavírus, com 
25 óbitos desde o princípio da pan-
demia (9 novos casos de Covid-19 e 
nenhum novo óbito registrado no 
Passo nos últimos 7 dias).

Extremo-sul catarinense segue em redução dos novos 
casos e casos ativos de Covid-19 na última semana

Nesta quinta (19) saiu o mais recente boletim sobre a situação relacionada ao novo coronavírus nos 15 municípios que compõem a Associação dos 
Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC)
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Na tarde desta terça-feira (17 
de agosto), o Secretário de Saúde 
de Torres, Claudio Paranhos (re-
presentando o Prefeito Municipal 
Carlos Souza) esteve na sede da 
Secretaria Estadual de Saúde - em 
Porto Alegre - reivindicando mais 
doses de vacinas contra a Co-

vid-19 para a cidade de Torres.
Na oportunidade o Secretário 

da Pasta foi recebido pela Secre-
tária Adjunta Estadual, Ana Cos-
ta, e houve o comprometimento 
de que o Estado repassasse para 
a cidade mais 7 mil doses extras 
de vacinas contra o Coronavírus. 

"Com a conquista, o município já 
esteve vacinando nesta quinta-fei-
ra (19 de agosto) toda população 
adulta maior de 18 anos e irá imu-
nizar todos com a primeira dose 
até o final de semana", indica a 
comunicação da Prefeitura de Tor-
res.

O prefeito de Torres, Carlos Souza 
assinou na tarde de sexta-feira (13 de 
agosto), o decreto 190 que dispõe so-
bre as medidas para o enfrentamento 
e controle da pandemia provocada 
pela Covid-19 nos termos do Decreto 
Estadual no 55.882/2021 e adotando 
procedimentos firmados pelo protoco-
lo da Região Covid.

Fica alterado o Protocolo de Ati-
vidades Variáveis do Anexo Único do 
Decreto no 154, de 07 de julho de 
2021, que passa a constar a seguintes 
alterações:

*Administração e Serviços – Mis-
sas e Serviços Religiosos – Controle da 
ocupação máxima de 70% das cadei-
ras, assentos ou similares.

*Educação- Educação e Cursos Li-
vres (exceto Ensino de Esportes, Dan-
ça e Artes Cênicas) – Distanciamento 

mínimo de um metro entre as pessoas 
em ambientes fechados.

*Educação – Formação de Condu-
tores de Veículos – Quando houver 
atividades em sala de aula, distancia-
mento de um metro entre pessoas.

*Ensino de Esportes, Dança e Artes 
Cênicas – Quando houver atividades 
em sala de aula, distanciamento um 
metro entre pessoas.

*Cultura, Esporte e Lazer – Ativi-
dades físicas em academias, clubes, 
centros de treinamento, piscinas, qua-
dras e similares, exclusivo para prática 
esportiva, sendo vedado público es-
pectador.

Decreto com outras alterações
Além disso, na tarde desta terça-fei-

ra (17 de agosto) o prefeito Carlos Sou-
za assinou o decreto 192 - que dispõe 
sobre as medidas para o enfrentamen-

to e controle da pandemia provocada 
pela Covid-19, nos termos do Decreto 
Estadual no 55.882/2021 e adotando 
procedimentos firmados pelo protoco-
lo da Região Covid.

Entre as diversas atualizações, 
destaca-se o Art. 8, alínea b -"As en-
tidades, federações ou associações 
promotoras de atividades esportivas, 
recreativas ou de eventos oficiais, le-
galmente constituídas, quando auto-
rizadas, deverão efetuar o seu cadas-
tramento junto à Secretaria Municipal 
Competente, indicando os responsá-
veis pelo controle e organização das 
referidas atividades, mediante requeri-
mento formalizado com a firmatura e 
os dados individuais completos.

Foi alterada ainda a Alínea c. "As 
entidades não formalizadas, os grupos 
de pessoas ou de amigos que eventu-
almente organizarem eventos ou ativi-

dades esportivas, quando autorizados, 
deverão protocolar junto à Diretoria de 
Atendimento ao Cidadão e que enviará 
a Secretaria Municipal Competente, 
a qual encaminhará para a Secretaria 
de Saúde, Vigilância Sanitária requeri-

mento nesse sentido, informando qual 
atividade será realizada, data, duração, 
lista das pessoas que farão parte, com 
CPF celular de cada integrante e assi-
natura do termo de responsabilidade 
pelos organizadores".

TORRES

Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio realiza 
'benchmarking' na cidade serrana de Bom Jesus

A Secretaria de Trabalho, In-
dústria e Comércio de Torres(S-
MTIC)  esteve na cidade de Bom 
Jesus no dia 11 de agosto, reali-
zando um 'benchmarking' com a 
equipe da Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Econômico e 
Inovação da cidade serrana. Na 
oportunidade o Secretário da 
Pasta, Alexandre Porcatt, acom-
panhado do Diretor de Desenvol-
vimento Comercial e Industrial, 
Luan Dimer, estiveram com a Se-
cretária Adriana Varella acompa-
nhada de sua equipe para a troca 

de ideias sobre as ações nesta 
área que vem sendo executadas 
nos dois municípios.

"Foi conversado sobre a Sala 
do Empreendedor e sua certifi-
cação através da FNQ/SEBRAE - 
no qual  Torres conquistou o selo 
Ouro em 2020 -  assim como o 
case de sucesso que é a 'Casa da 
Terra e do Artesanato' e o 'Selo 
Feito em Torres'. Inclusive, foi 
apresentado o projeto recém-
-chegado, Cidades Empreen-
dedoras. Estes programas têm 
como objetivo apoiar a produção 

e comercialização de produtos 
artesanais locais e incentivar as 
empresas, a fim de desenvolver 
o comércio local, consequente-
mente aumentar o fomento dos 
municípios", ressalta a SMTIC.

Na oportunidade, a SMTIC de 
Torres buscou conhecer a estru-
tura organizacional e as empre-
sas que atuam em Bom Jesus 
(cidade da serra gaúcha), para 
criar um elo de ligação e atuação 
integrada entre os municípios.

FONTE: Prefeitura de Torres

TORRES - Em breve, os usuários 
do ESF do Curtume vão contar com 
uma Unidade de Saúde mais dinâ-
mica e confortável. Na tarde dessa 
última sexta-feira, 13 de agosto, o 
vice-prefeito Fábio Amoretti acom-
panhou as obras no Posto de saú-
de no bairro Curtume. Em breve 
a Prefeito Carlos Souza irá fazer a 

entrega do ESF do Curtume com a 
reforma completa.

A Unidade está recebendo uma 
reforma geral, de elétrica, hidráuli-
ca, troca de azulejos, pintura, entre 
outras melhorias. O prédio necessi-
tava de uma manutenção completa.

Enquanto a reforma não for con-
cluída, os usuários do ESF Curtume 

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

Obras do Posto Curtume prometem 
beneficiar população

Prefeitura busca na Secretaria Estadual de 
Saúde doses extras de vacinas para Torres

Novo decreto municipal para o enfrentamento da Covid-19 
possibilita maior flexibilidade aos eventos sociais
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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

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DIANTE 
AO AUMENTO DO DESEMPREGO
Em seminário recente, organizado pela UNI Global Union, e veiculado pela in-

ternet, o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, sobre as consequências da 
pandemia no que diz respeito ao aumento do desemprego, identificou as dificulda-
des do processo de negociação coletiva, com a queda nos salários e a necessidade 
dos trabalhadores de aceitarem cortes. E concluiu, “a única proteção contra esse 
tipo de exploração são os sindicatos. ” As demandas de uma força de trabalho cada 
vez mais diversa (gênero, cor, idade e geografia do trabalho). As dúvidas desse 
debate estão relacionadas à capacidade da instituição sindical de se reinventar para 
atuar nesses novos contextos, agravados pela pandemia do coronavírus.

Os sindicatos atuam na defesa dos interesses dos que vivem do trabalho. Se-
guem como referência mesmo nos contextos desfavoráveis associados a mudanças 
do sistema econômico e as estratégias das empresas. A diversidade do mercado de 
trabalho, e o uso sistemático da tecnologia da informação, especialmente com a 
utilização das plataformas digitais, se viram atacados no campo do debate político 
e enfrentaram uma onda de retirada de direitos e legislação de proteção do trabalho 
e de endurecimento nas negociações salariais.

No Brasil, a reforma trabalhista de 2017 dedicou boa parte de suas decisões 
na direção de inviabilizar a atividade sindical: fim do imposto sindical, contratos 
precários que afetam a base de representação dos sindicatos, e terceirização, his-
toricamente ancorada nos assalariados formalizados, aumentando o percentual de 
trabalhadores não filiados a sindicatos e não cobertos por convenções e acordos 
coletivos e; acesso limitado à Justiça do Trabalho; entre outros).

Os sindicatos representam os trabalhadores formais e os servidores públicos com 
carteira assinada, fica evidente que uma grande parte da força de trabalho, envolvi-
da nas atividades sem registro, não tem quem a defenda formalmente, mesmo para 
o desempregado. O setor organizado e ativo do sindicalismo brasileiro se concentra 
em macro setores da economia, sofre com as mudanças frequentes dos processos de 

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

A VÓZ DOS BAIRROS trabalho, dos usos da tecnologia e dos meios de controle sobre a produção.
Percebem-se as dificuldades de lidar com a concepção largamente difundida e 

incorporada do indivíduo empreendedor. O empreendedorismo funcionaria como a 
antítese do espírito de coletivo que tradicionalmente marcou as atividades sindicais 
e isso tem sido motivo de perplexidade e em certo sentido de inação.

Mesmo diante de grandes dificuldades, de uma pandemia e de uma perseguição 
implacável por parte das empresas e do Estado, a instituição sindical sobrevive, 
demonstra resiliência, coloca em sua agenda o apoio e a associação a novas formas 
de representação e defesa dos trabalhadores, já há também vários exemplos da cria-
ção de associações com formato sindical organizados, até de setores marcados pela 
informalidade como é o caso das plataformas digitais.

A luta cotidiana por direitos, empregos e salários, permanece sendo a base fun-
damental, mas talvez seja a hora de o movimento sindical aumentar o volume da 
contestação e das denúncias contra as recorrentes e violentas práticas antisindicais e 
antidemocráticas adotadas por governos e empresas de todos os tamanhos. A globa-
lização permite articulações internacionais, e a construção por parte dos sindicatos 
de novas solidariedades passa a ser o seu mais importante desafio. (Fonte:  jornal 
GGN)

STAN – Moradores do Stan pedem a colocação de redutores de velocidades nas 
Ruas José Osório Cabral, e na Av. Independência nº 2060; querem ainda colocação 
de placas com a identificação das ruas; querem melhorias na iluminação pública 
com a colocação e substituição de luminárias queimadas e colocação de  luminárias 
em locais que ainda não tem iluminação; pedem solução definitiva para que seja fei-
ta canalização e limpeza das tubulações existentes, para o escoar as águas que fica 
paradas, trazendo transtorno e risco a saúde nos arredores do Loteamento Morada 
das Palmeiras.

CENTRO - Moradores da região querem conserto e manutenção dos meios fios 
e reparos nas tampas das bocas-de-lobo da Av. Benjamin Constant; Usuários das 
linhas de transporte coletivo reclamam da falta de abrigos com cobertura nas para-
das de ônibus, pois em períodos de intempéries ficam ao relento sem locais para se 
abrigar (das chuvas e ventos), além de pessoas idosas terem que se sentar sob o meio 
fio, pois também não existe bancos para descansar; Pede-se ainda manutenção e re-
paros nos brinquedos da Praça Alberto Teixeira da Rosa;  padronização das calçadas 
centrais da cidade, com acesso as pessoas portadoras de deficiência

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Infância + animais = convivência que só traz benefícios para o desenvolvimento físi-
co, cognitivo, social e emocional das crianças.

Uma amizade pura é importante entre crianças e animais.
A ciência já comprovou mostrando inúmeros benefícios da convivência entre cri-

anças e cães, gatos ou outros animais de estimação:
– Os animais nos aceitam como somos – desenvolve a autoestima e ensina sobre o 

convívio social e o preconceito zero
– Amizade verdadeira e companheirismo – ensinam sobre amor, lealdade, carinho 

com o próximo e a interpretar os sentimentos e necessidades de outro ser (empatia).
– Cuidar diários com os animais – senso de responsabilidade, afeto e autoconfiança, 

e ensina lições importantes sobre nascimento, reprodução, acidentes, luto e outros 
acontecimentos marcantes, úteis em eventos alegres e tristes da vida.

– Aprender e ler sobre a espécie do seu amigão e participar do treinamento da 
rotina dele com os pais – incentiva a leitura, o desenvolvimento cognitivo e o desejo 
de aprender.

– Ir à consulta do veterinário – instiga a curiosidade, o senso de cuidado e a im-
portância da saúde.

– Brincadeiras e atividade física em conjunto – benefícios físicos e desenvolvimento 
de habilidades motoras, afastando o sedentarismo e fornecendo estímulos ao cére-
bro e até diminuindo o risco de obesidade infantil.

– Passeios – maior chance de socialização, de se aproximar e interagir com outras 
crianças.

– Convivência diária – gera felicidade, cria memórias inesquecíveis, fortalece o sis-
tema imune, protegendo as crianças de infecções, asma e dermatite atópica (ao con-
trário do que se falava antigamente).

– Fazer carinho em animais  – com a liberação de hormônios como a ocitocina, aju-

A amizade pura entre crianças e 
animais

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

da a controlar o estresse e a relaxar e diminui a ansiedade infantil.
– Terapias assistidas – grandes benefícios para crianças com transtornos físicos e neurológi-

cos, bem como crianças com doenças crônicas, que desenvolvem a responsabilidade para se 
cuidar e tomar medicamentos.

Lembre-se: crianças que convivem com pets se tornam seres humanos melhores!
Agora os cuidados e atenção dos pais e mães:
– Avalie se o animal é realmente desejado e os demais entes da família aceitarão todo o 

cuidado, rotina e responsabilidade que ele trará durante toda a vida dele, pois a criança não 
sabe avaliar esta questão e a vontade de ter um animal de estimação não pode ser somente 
dela.

- Os pais precisam supervisionar a interação dos filhos e pets especialmente até os 7 anos 
da criança.

Lembre-se: Os pets são vidas, não são brinquedos ou bichinhos de pelúcia! E merecem todo 
amor, cuidado e respeito!

Com tantas vantagens, lembre-se que muitos animais esperam um lar, uma chance de ter 
uma família e de dar muito amor. Então, adote!!!!!

Conheça a A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que cuida de animais 
abandonados, muitos deixados irresponsavelmente por veranistas ou abandonados por 
moradores, entre eles muitos filhotes e velhotes  que aguardam um lar. Nosso telefone 
de contato é (51) 98111-6834. Você pode nos ajudar de várias maneiras, seja através do 
PIX chave 00940020000142 ou com uma contribuição na conta da ATPA, (Associação Tor-
rense de Proteção Animal) Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6, com doação 
de casinhas, ração ou compra de nossos produtos institucionais e sobretudo adotando um 
animal. 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. Com a 
pandemia, as feiras de adoção não podem ser realizadas e eles não podem ser vistos, fican-
do esquecidos nas casas de passagem.

Abra seu coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para 
adoção ou ajude-nos a divuga-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de nosso 
telefone e combine uma visita, que pode ser feita com toda a segurança.

Facebook: https://www.facebook.com/atpa94/
Site: https://www.atpacoracaoanimal.org/
Fazemos parte da NFG: Cadastre o seu CPF na NFG e indique a ATPA como entidade a ser 

beneficiada. Fazemos parte da “Tampinha Legal”. Junte suas tampinhas e entre em contato 
conosco.
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), 
vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), e secre-
taria do Vereador João Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), 
a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 25a Sessão Plenária 
Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, 
no dia 16 de agosto de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues 
Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da 
Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), 
Ver. Igor dos Santos Bereta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), 
Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 73/2021, de 11 de agosto de 2021, da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos, enviando convite aos ve-
readores desta Casa Legislativa para participarem da 11ª Conferência 
Municipal de Assistência Social 2021, que será realizada no dia 20 de 
agosto, na sede do Lions Clube Torres/RS.
Ofício do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER, 
encaminhando resposta às Indicações números 200, 201 e 202/2021, 
do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, encami-
nhando resposta à Indicação número 185/2021, do Ver. Dilson Mauro 
Jardim Boaventura.
Ofício da Associação Amor Exigente de Torres, encaminhando solici-
tação de uso da Tribuna a esta Casa Legislativa para que sejam pres-
tadas as informações sobre o atendimento e acesso aos serviços da 
Comunidade Terapêutica Renovar.
Ofício nº 222, de 06 de agosto de 2021, do Poder Executivo, encami-
nhando resposta ao Pedido de Informação nº 138/2021, do Ver. Moisés 
Trisch.
Ofício nº 223, de 10 de agosto de 2021, do Poder Executivo, encami-
nhando o Decreto nº 184, de 06 de agosto de 2021, que abre Crédito 
Extraordinário ao Orçamento do exercício de 2021, em decorrência da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Ofício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, convidando 
para uma Audiência Pública a realizar-se no dia 18 de agosto de 2021, 
às 9h30min, por videoconferência, para debater a construção do Com-
plexo Energético Garabi-Panambi.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO – Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 44/2021, da Mesa Diretora, que altera o caput do ar-
tigo 3º da Lei nº 4.765, de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a 
concessão, o pagamento e a prestação de contas de diárias a vereadores 
e servidores da Câmara Municipal de Torres.

PROJETO – Em 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 43/2021, do Poder Executivo, que altera dispositivos 
da Lei nº 4.717, de 19 de setembro de 2014, que institui o Conselho 
Municipal de Políticas sobre Drogas e o Fundo Municipal de Políticas 
sobre Drogas e dá outras providências.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 136/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias, Carla Rodrigues 
Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Silva de Freitas, 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, Igor dos Santos Bereta, Jacó Miguel 
Zeferino, João Alexandre Negrini de Oliveira, Moisés Trisch, Rogério 
Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja, Vilmar dos Santos Ro-
cha e Dilson Mauro Jardim Boaventura, requerendo o encaminhamen-
to de Moção de Apoio ao aumento do número de vagas para o Curso 
Técnico e Segurança Pública - CTSP 2021, dos policiais militares do 
Estado do Rio Grande do Sul.  
Nº 137/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que requer a leitura em 
Sessão Ordinária do parecer final da Comissão Especial para tratar 
sobre o canil municipal, em conformidade com o Requerimento nº 
02/2021.
Nº 138/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que requer a inclusão na 
ordem do dia o Projeto de Lei nº 36/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza contratações para atuarem na Secretaria de Educação.

Nº 139/2021, dos vereadores João Alexandre Negrini de Oliveira, Car-
la Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Silva 
de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal, Igor dos Santos Bereta, Jacó Miguel Zeferino, Moisés Trisch, 
Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carva-
lho Borja e Vilmar dos Santos Rocha, requerendo o encaminhamento 
de Moção de Apoio para implementação de luminárias para a prática 
de surf noturno, nesta Cidade.
Nº 140/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que requer au-
torização para participar do Encontro Avançado Gestão Pública Mu-
nicipal e Desempenho da Função Pública: LDO para 2022, Crimes de 
Responsabilidade e Infração Política, Gestão de Mídias, Lei 13019, 
Regime Disciplinar, Inviolabilidade Parlamentar, Tópicos de Assesso-
ramento, a realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2021, em Porto 
Alegre/RS.
Nº 141/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer autoriza-
ção para participar do Encontro Avançado Gestão Pública Municipal e 
Desempenho da Função Pública: LDO para 2022, Crimes de Respon-
sabilidade e Infração Política, Gestão de Mídias, Lei 13019, Regime 
Disciplinar, Inviolabilidade Parlamentar, Tópicos de Assessoramento, 
a realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2021, em Porto Alegre/
RS.
Nº 142/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que requer 
a inclusão na ordem do dia Projeto de Lei nº 37/2021, que revoga a 
Lei nº 3.612, de 28 de dezembro de 2001, e disciplina a circulação e 
o estacionamento de ônibus de excursão, micro-ônibus, motorhomes, 
trailers e outros veículos de grande porte destinados ao turismo, e dá 
outras providências. 
Nº 143/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que requer 
autorização para participar do Encontro Avançado Gestão Pública Mu-
nicipal e Desempenho da Função Pública: LDO para 2022, Crimes de 
Responsabilidade e Infração Política, Gestão de Mídias, Lei 13019, 
Regime Disciplinar, Inviolabilidade Parlamentar, Tópicos de Assesso-
ramento, a realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2021, em Porto 
Alegre/RS.
Nº 144/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que requer autoriza-
ção para participar do Encontro Avançado Gestão Pública Municipal e 
Desempenho da Função Pública: LDO para 2022, Crimes de Respon-
sabilidade e Infração Política, Gestão de Mídias, Lei 13019, Regime 
Disciplinar, Inviolabilidade Parlamentar, Tópicos de Assessoramento, 
a realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2021, em Porto Alegre/
RS.
Nº 145/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que reitera o Requeri-
mento nº 82/2021, convocando o Secretário Municipal da Saúde, se-
nhor Cláudio Paranhos, a fim de esclarecer para a Comissão da Saúde 
sobre os valores recebidos pelo município em decorrência da pande-
mia Covid-19. 
Nº 146/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que requer a inclusão na 
ordem do dia o Projeto de Lei nº 35/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza contratações para atuarem na Secretaria da Saúde.

INDICAÇÕES
Nº 210/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao Poder 
Executivo a realização de estudo técnico para instalação de redutores 
de velocidades, quebra-molas e etc, Estrada da Salina, no Bairro Sali-
nas, nesta Cidade.
Nº 211/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao Poder 
Executivo a realização de estudo técnico para instalação de redutores 
de velocidades, quebra-molas e etc, próximo a Escola José Quartieiro, 
Rua Caxias do Sul, Bairro Jardim Eldorado, com o entroncamento com 
a Av. Independência, nesta Cidade.
Nº 212/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao Poder 
Executivo a realização de estudo técnico para instalação de lombofai-
xas ou redutores de velocidades na faixa de pedestre já existente, na 
Av. Barão do Rio Branco, nesta Cidade.
Nº 213/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica ao Poder Exe-
cutivo a chamar os guardas de patrimônio e fiscais de trânsito con-
cursados a fazerem uma capacitação e adequação dos atuais guardas 
patrimoniais e assim formar uma Guarda Civil Municipal, na cidade 
de Torres/RS.
Nº 214/2021, do ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Poder 
Executivo a criação da Praça da Bíblia, com monumento da Bíblia 
Sagrada.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 151/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executi-
vo informações quanto aos procedimentos para encaminhamento de 
pacientes para procedimentos em rede especializada de hospitais de 
outros municípios - sistema Gercon - bem como para realização de 
exames de alta complexidade, não disponibilizados na rede municipal.
Nº 152/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a aquisição e distribuição de gás de co-
zinha pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos.
Nº 153/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a locação do prédio onde está funcio-
nando a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Huma-
nos, Rua Pedro Cincinato Borges, nesta Cidade.
Nº 154/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao impedimento do fornecimento de 
cesta básica juntamente com gás de cozinha pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos.
Nº 155/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à aquisição e distribuição de cesta bá-
sica pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos.
Nº 156/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao Benefício Eventual por Vulnera-
bilidade Temporária da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos.
Nº 157/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao Benefício Eventual por Morte da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Nº 158/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao Benefício Eventual por Natalidade 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Nº 159/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto aos moradores de rua que estão sendo 
atendidos no Ginásio Municipal (Gibal), pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos.
Nº 160/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às diárias realizadas pelos Conselheiros 
Tutelares de Torres nos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Nº 161/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a locação da casa onde está funcionan-
do o Conselho Tutelar, Rua Pedro Cincinato Borges, acompanhado de 
cópia do processo de locação.
Nº 162/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto aos cursos realizados pelos Conselhei-
ros Tutelares de Torres nos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Nº 163/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à relação dos servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com 
respectivo cargo, carga horária e escala de serviço.
Nº 164/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao Programa Frentes Emergenciais de 
Trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos.
Nº 165/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quando à relação dos funcionários da Secre-
taria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que desem-
penharam hora extra no ano 2021, com a respectiva comprovação da 
necessidade da realização do serviço extraordinário, acompanhado de 
comprovação da prestação do serviço.
Nº 166/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo Informações quanto à aquisição e distribuição de Passe Li-
vre Interestadual e Intermunicipal  (passagem de transporte coletivo) 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 527/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de uma laje na boca 
de lobo na esquina da Rua Elizeu Kuwer com a Rua Nova, Bairro Jar-
dim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 528/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de base graduada 
na Rua Manoel de Oliveira Carneiro no trecho da Rua Pedro Manoel 
de Matos até a Rua Presidente Kenedy, Bairro Vila São João, nesta 
Cidade.
Nº 529/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que reitera ao 
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Poder Executivo o pedido de providências nº 204/2021 que pede a 
restauração dos equipamentos de recreação da praça na localidade 
Vila João XXIII, nesta Cidade.
Nº 530/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que reitera ao 
Poder Executivo o pedido de providência nº 199/2021 em que pede 
que se coloque tachões ou outro divisor de via na Rua da AABB, 
Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 531/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto que se coloque base graduada 
ou outro material sólido na Av. "A" no Bairro Loteamento Jardim 
Monte Carlo, nesta Cidade.
Nº 532/2021, do ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto a repavimentação com asfalto 
da Rua General Firmino Paim no trecho entre a Rua Coronel Pacheco 
e a Av. General Osório, Bairro centro, nesta Cidade.
Nº 533/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto a manutenção da pavimenta-
ção da Rua Manoel Fortunato de Souza no trecho entre as ruas Coro-
nel Pacheco e Rua José Osório Cabral, Bairro Centro, nesta Cidade.
Nº 534/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à operação tapa-buraco e também 
o nivelamento do entroncamento localizado na Av. Joaquim Porto 
com Av. Silva jardim, nesse Município.
Nº 535/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à poda de um coqueiro, localizada na 
Rua Manoel Lima Pôrto nº 334, Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 536/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto a operação tapa-buraco em frente 
a escola José Quartieiro na Av. Independência, nesse Município.
Nº 537/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto à solução sobre a água que passa sobre o asfalto 
na Rua Padre Lamônaco, neste Município. 
Nº 538/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto a instalação de duas luminárias na 
Rua do balonismo, Igra Sul, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER: 
Ver. Igor dos Santos Bereta: Informou que a convenção do MDB, 
inicialmente marcada para agosto, foi transferida para abril de 2022 
em virtude da pandemia e da nova variante. Comunicou que o mu-
nicípio receberá do Governo Estadual o valor de R$ 1.889.000,00 
anual, durante os quatro anos da atual gestão, para o Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes. Falou que continuará a lutar pela Saúde, 
independente de quem esteja no governo. Parabenizou o diretor e a 
assessora jurídica da Casa pelo Dia do Advogado.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou o vereador Rafael da Sil-
veira pela manutenção do título estadual de Muay Thai, afirmando 
que “Torres é uma terra de desportistas”. Relatou que esteve em Bra-
sília para buscar demandas para o município. Mostrou admiração ao 
ouvir o Governador Eduardo Leite, durante uma reunião, pelo seu 
perfil diferenciado. Espera que o Governador possa se candidatar à 
presidência da República, o que seria muito bom para o Estado do 
Rio Grande do Sul.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Informou que seu gabinete 
móvel esteve no Bairro Guarita no final de semana para receber as 
reivindicações dos moradores locais. O próximo bairro a ser visitado 
será o Jardim Eldorado. Disse que fez uma indicação ao Executivo 
para a criação de um monumento em homenagem à Bíblia em alguma 
praça da cidade. Fez menção à Lei 4.832/2015, de fomento ao desen-
volvimento de vários setores do município. Relatou que apenas seis 
empresas do mesmo segmento aderiram à lei. Fez um pedido de infor-
mações da Secretaria de Educação sobre aquisição de livros, sistema 
de gestão e plataforma de aprendizado via web. Afirmou que o atual 
serviço é deficiente, e que existe em andamento a contratação de outro 
sistema. Questionou sobre os valores já pagos à empresa contratada. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu ao Secretário Paranhos 
pelo atendimento a um pedido seu por um amigo que necessitava de 
cirurgia. Disse que a saúde está um caos em virtude da Covid-19, e 
que é preciso “virar essa página”. Elogiou ao Secretário Neri pela atu-
ação frente a Pasta do Turismo. Pediu que o Executivo tape os buracos 
e o calçamento nas ruas das praias. Disse que é preciso reconhecer o 
que é bom, mas apontar o que há de errado na atuação do Executivo. 
Agradeceu ao Catarina, do Setor de Elétrica, pela revitalização da ilu-
minação num setor à beira do Valão. Falou sobre um abaixo-assinado 
que solicita a criação de uma linha de ônibus para as praias.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou os profissionais da área 

do Direito pelo Dia do Advogado. Disse ter feito uma indicação ao 
Executivo para aproveitamento e capacitação da Guarda Patrimonial 
para Guarda Civil. Reiterou seu pedido de providência para coloca-
ção de quebra-molas entre as avenidas Caxias do Sul e Araribóia. 
Ressaltou a importância do Estado Democrático de Direito na vida 
dos brasileiros, e que as instituições devem ser respeitadas. Falou que 
a função dos serviços de guarda e segurança é de garantir a cidadania 
ao cidadão. Fez menção ao caso dos comerciantes de quiosques reite-
rando que é contra a maneira de como foi imposta a nova modalidade 
para uso das tendas à beira mar.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Disse que assistiu ao 
Campeonato Estadual de Muay Thai, elogiando a organização do 
evento pelo respeito às normas de distanciamento. Falou que esteve 
em reunião com vários secretários para tratar da iluminação voltada 
para a prática do surf noturno. Disse que a iniciativa colocará Torres 
no mapa do surf do Brasil, e fomentará o crescimento de vários seto-
res do município. Atendendo ao pedido de um cidadão, entrará com 
um projeto de lei que cobre o recolhimento de fezes de animais nas 
ruas da cidade. Sugeriu a criação de um programa para castração em 
massa de cães, através de licitação de uma clínica. Relatou sobre uma 
live feita pelo Secretário de Turismo, parabenizando a equipe pelos 
projetos que serão implantados. Relatou sobre os buracos gerados 
pela CORSAN em suas obras, e o descontentamento da população. 

Ver. Moisés Trisch: Acredita que empresas de ação estratégica não 
devem ser privatizadas, questionando a real economia numa possível 
venda da CORSAN. Afirmou que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deixou um Estado com carga tributária muito alta, afirman-
do que o Estado não é medido pelo número de empresas estatais, mas 
pelos impostos gerados por ele. Disse entender a decisão do Executi-
vo em acatar à lei, no que se refere à licitação dos quiosqueiros, mas 
acredita que não houve diálogo por parte da Prefeitura. Lamentou 
a entrevista onde se tentou colocar a sociedade contra as famílias 
envolvidas na contratação dos quiosques. Disse ainda que a medi-
da de tomada de preços não incluirá as famílias que já atuam nos 
quiosques, favorecendo a quem tem maior poder aquisitivo. Sugeriu 
um edital que valorize a experiência, formação e conhecimento na 
área. Lamentou que o Executivo tenha investido pouco mais de R$ 
390.000,00 em drenagem nos últimos quatro anos. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Em referência à CORSAN, comen-
tou que ainda falta muito saneamento básico na cidade, sem contar 
as inúmeras reclamações da população quanto aos buracos causados 
pela empresa. Disse também que a empresa distribui a água que é re-
tirada do município e ainda cobra pela mesma. Questionou a eficiên-
cia do serviço da empresa comparando com cidades como Caxias do 
Sul. Falou sobre as inúmeras demandas destinadas ao Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes, e o mau atendimento à população. Relatou 
sobre o péssimo atendimento de uma médica do hospital a um mu-
nícipe. Tal comportamento, conforme relatos, é reincidente por parte 
da mesma profissional. Sugeriu à médica que, se não estiver satisfeita 
com as condições do hospital, que peça demissão. Registrou seu re-
púdio ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes pela atual situação.

Ver. Igor dos Santos Bereta: Comentou sobre a dificuldade em re-
ceber informações da Secretaria de Saúde do município. Quer saber 
quais as compras realizadas sem licitação frente a Covid. Disse que 
para a semana seguinte terá reunião com o Secretário de Saúde para 
saber dos recursos destinados à mesma. Discordou com um vereador 
da Casa quando afirmou que faltou diálogo por parte do Executivo 
aos quiosqueiros. Pediu que a Secretaria de Planejamento retorne ao 
Complexo Esportivo do Mar Azul para executar o projeto de redução 
dos alagamentos na região. Disse que o hospital do município leva 
em média seis horas para fornecer o laudo de uma tomografia. Afir-
mou que o caso é uma vergonha, e que lutará para reverter a situação. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre sua ida a Bra-
sília na busca de demandas para o município, relatando algumas de 
suas visitas aos ministérios e gabinetes. Acredita que os dois dias 
de visitas trarão retorno ao município. Parabenizou ao Secretário 
Mateus pela atuação frente a Pasta. Falou das diversas reclamações 
quanto às pessoas que ficam nas sinaleiras pedindo por ajuda. Disse 
que respeita a dificuldade destas pessoas, mas não pode concordar 
com a falta de educação por parte dos mesmos. Disse que é preciso 
encontrar uma solução para o caso. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Parabenizou o Vereador Rafael 
da Silveira pelo título estadual de Muay Thai. Fez um levantamento 
do quadro de medalhas do Brasil nas olimpíadas, afirmando que “são 
um registro da garra dos nossos atletas”. Mencionou o nome de al-

guns desportistas, e o quanto eles movimentam de recursos no país, 
em virtude de suas atividades. Citou também alguns atletas de Torres, 
e programas do município com o intuito de desenvolver e incentivar 
o esporte. Lamentou que o esporte não tenha sido reconhecido por 
sua importância. Disse que Torres precisa de políticas públicas vol-
tadas para o esporte.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Citou alguns secretários do 
município que foram criticados em suas atuações, mesmo com obras 
e projetos relevantes, afirmando que não se deve desmerecer os ante-
riores em virtude de obras mais recentes. Fez um breve histórico da 
atual gestão reconhecendo suas prioridades. Cobrou compostura por 
parte dos críticos, pois acredita que Executivo e Legislativo podem 
caminhar juntos na construção de um município melhor. 

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Justificou sua ausência na Câmara em 
virtude de problemas de saúde na família, bem como sua falta no evento 
Agosto Lilás, uma de suas bandeiras de atuação na política. Agradeceu 
ao ótimo atendimento do diretor, médicos e atendentes ao seu marido 
no hospital do município. Lamentou que a entidade não forneça ne-
nhum tipo de exame à população, até mesmo diante das inúmeras ver-
bas destinadas à mantenedora. Acredita que, diante das falas durante a 
sessão, o hospital possa trazer os investimentos citados para a entidade. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Elogiou a nova direção do 
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes por se mostrar acessível, 
mas disse que a mesma não prestou contas dos valores recebidos. 
Falou que os vereadores não podem se omitir em saber o destino dos 
recursos públicos, questionando a não utilização dos mesmos. Asse-
gurou que o hospital do município está sendo usado para utilização 
da filantropia do Mãe de Deus, e que o município está sendo refém 
da administração. Questionou o fato de a administração ter recusado 
uma demanda do Senador Heinze, e os valores captados pelos verea-
dores, ainda não aplicados. Afirmou que “o problema não é a verba, 
mas o povo que está morrendo por descaso e falta de atendimento”. 
Reiterou que quer justiça com o dinheiro público, e aplicação dos 
recursos de maneira transparente. 

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei nº 35/2021, do Poder Executivo, que autoriza contrata-
ções para atuarem na Secretaria da Saúde. APROVADO
Projeto de Lei nº 36/2021, do Poder Executivo, que autoriza contrata-
ções para atuarem na Secretaria de Educação. APROVADO
Projeto de Lei nº 37/2021, do Poder Executivo, que revoga a Lei 
nº 3.612, de 28 de dezembro de 2001, e disciplina a circulação e o 
estacionamento de ônibus de excursão, micro-ônibus, motorhomes, 
trailers e outros veículos de grande porte destinados ao turismo, e dá 
outras providências. APROVADO

TRIBUNA:
Presidente do SINDIÁGUAS, senhor Arilson Wünsch: Reconhe-
ce que há muitas reclamações quanto à empresa, mas afirma que a 
instituição traz à população saúde, educação e segurança, através de 
seus programas de educação ambiental e tratamento d’água. Afirmou 
que o Governo do Estado retira recursos da Companhia para a ma-
nutenção da máquina do Estado, e que o atual governador, Eduardo 
Leite, vê na empresa um palanque eleitoral. Falou que o atual presi-
dente da Companhia não conhece a área de saneamento, e que foi es-
colhido para prepará-la para a privatização. Disse que os vereadores 
da Casa serão responsáveis pela privatização, ou não, da Companhia, 
caso aceitem o atual projeto que tramita na Assembleia Legislativa. 
Responsabilizou o Governador Eduardo Leite pela não execução de 
projetos tidos como relevantes para a população.

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.camaratorres.rs.gov.br.

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visu-
ais, 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 tempo real, 
através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade 
mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES
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PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA.

- Leitura das correspondências
 - Tribuna: Manoela N Brito, Presidente do COMDIM – Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
MDB RONALDO – Comunicou sobre as inscrições do Programa Qualificar,  que oferece 
qualificação profissional e  fornece cestas básicas para os inscritos. Lamentou que não tivesse au-
mentado as doses de vacina enviadas pelo governo do RS o que faz com que haja mais gente para 
se vacinar do que vacina, porque a cidade aumentou em população, mas recebe pelo número do 
último censo. Explicou que prefeito não havia feito capinas completas no ano passado porque es-
távamos em pandemia, mas lamentou que neste ano ainda não houvesse um projeto de atacar este 
serviço pela prefeitura. Também reclamou que obras em andamento estão praticamente paradas 
e que a prefeitura deveria cobrar o cumprimento dos contratos pelas empresas que estão fazendo  
estas obras. Disse que já são oito meses do novo governo e que está na hora de trabalhar.
MDB DIEGO – Lamentou que tudo que ele teria alertado na Câmara acabou acontecendo. 
Trata-se de uma entrevista que deu na rádio sobre uma situação ( empréstimo da prefeitura que  
foi votado e não foi adiante). Disse que o assunto trata de um trabalho de mais de dez anos e que 
acha que está na Câmara para fazer as coisas acontecerem. E que a população não aguenta mais 
promessas não cumpridas.  Pediu desculpa a população dizendo que fez a sua parte. 
MDB GIOVANI – O presidente da Câmara lamentou sobre questões que acontecem na casa e 
que infelizmente não se sabe o porquê acontecem. É que o empréstimo aprovado na semana ante-
rior que a Câmara modificou acabou vencendo o prazo para a tomada e a prefeitura e que  parece 
não poder mais ser feito o  mesmo empréstimo. Talvez não seja uma perda geral,portanto pediu 
para que a prefeitura explique. O vereador Diego explicou que pode se fazer novamente o emprés-
timo mas que deve-se esperar para fazer novamente. Mas que , além de esperar três meses, há de 
se contratar um projeto técnico que o processo exige, perdendo o trabalho já feito. O presidente 
Giovani sugeriu que se faça pressão nesta nova empresa que irá substituir a CEEE, dentre outras 
ações para que a luz chegue às casas dos que ainda não têm. Cobrou a contratação de pediatra pela 
prefeitura sugerindo que realmente sejam dois para cumprir o tempo de trabalho
PDT EDEMILSO – Luta contra violência contra as mulheres. Lembrou-se do Agosto Lilás 
que está em andamento e que foi criado para justamente chamar a atenção desta matéria que tem 
sido extremamente agressiva dentro dos lares. Sobre projeto de empréstimo que acabou ficando 
polêmico, lembrou que levantou a necessidade da troca de recursos que seriam gastos em lâmpadas 
por mais aquisição de estrutura para mais pessoas terem luz.  Que estava contente com a vontade 
de o município poder fazer o aumento da estrutura de luz. E que agora, com a interrupção, acha 
que a Câmara deveria cobrar o trabalho da nova empresa que substitui e CEEE. Informou que o 
município de Arroio do Sal não está podendo obter empréstimos porque está apontado no CADIN 
(Cadastro de inadimplentes públicos). Disse que este é o verdadeiro motivo de não ser viabilizado 
o empréstimo. 
MDB CARLOS – Também lembrou e parabenizou a palestrante que falou sobre o Agosto 
Lilás. Sobre o empréstimo, apresentou os prazos que seriam necessários no empréstimo e recla-
mou sobre a demora de quatro meses para licitar as contratações. Lamentou o erro da prefeitura. 
E afirmou que dizer outras coisas, como a inscrição no Cadin não é desculpa. Que  a realidade foi 
incompetência de quem gestou os ritos do  emprestimo. “Parece que o que se queria era usar R$ 
1,5 milhões do empréstimo para comprar lâmpadas”, desabafou. Reclamou que não foi tudo bem 
explicado para a Câmara. E sugeriu que o governo inicie o programa de estruturar o sistema de 
fornecimento de luz com recursos próprios, o que a população necessita. Listou outras áreas que 
necessitam de obras na cidade como a reforma do pórtico, o transporte público e etc. Reclamou que 
a prefeitura aumentou o IPTU em 10% e que não está entregando serviço. 
MDB MANECA – Concorda com colegas que estão criticando a administração. Sugeriu que 
a prefeitura promova uma reforma administrativa e que troque alguns secretários. E que parece 
que a eleição de 2020 ainda não encerrou. Informou a necessidade de repetir que o número de 
telefone 180 funciona para denúncias de violência contra mulheres, lembrando que a mazela de 
violência é mais presente nas classes mais baixas, mas que as classes mais altas também sofrem da 
mesma violência. Esteve em reunião com empresários que estão apresentando o projeto do Porto 
no litoral. E que o município pode contar até com dois portos, lembrando que o empreendimento 
vai oferecer desenvolvimento principalmente para Arroio do Sal, mas que também irá beneficiar 
cidades vizinhas como Três Cachoeiras. Exemplificou exemplos de maior circulação de dinheiro 
que isto trará, mas alertou da necessidade de fazer um bom plano Diretor Urbano  na cidade, para 
que o trânsito deste empreendimento do  Porto não cause impactos negativos na cidade. 
REP REJANE – Lembrou-se do Agosto Lilás e do aniversário de 15 anos da Lei Maria da 
Penha. E lembrou também que a segunda-feira (dia da sessão) era o dia Da Gestante, lembrando 
que o trabalho da mulher carregar por nove meses um filho é um trabalho tão pesado quanto feliz 
para as mulheres. Disse que o prefeito deu continuidade no trabalho que já estava sendo feito. 
Lembrou que o vereador Carlos era o líder do governo, que mandava dentro da prefeitura e que 
o prefeito Bolão não deve ter ouvido os pedidos do colega na municipalidade.  Afirmou que  a 
prefeitura não liga sequer para pedidos de providências elaborados pela base do governo. E que 
a oposição nem gasta mais tempo em pedir providências por isso. Para ela, o único culpado do 
problema do empréstimo cancelado é o Poder Executivo. Que a mesma está no Cadin e que sabe 
que quando isto acontece fica  tudo trancado até que a prefeitura coloque suas obrigações em dia. 
Acha que tem gente nova no ramo, gente que quer ser prefeito e que estaria se metendo na gestão. 
E se solidarizou com o colega Carlos que não foi ouvido pela prefeitura por isso. 
PROG MAZINHO – Sobre o projeto que foi votado e acabou não sendo aplicado, disse ficar 
triste por ter gente afirmando que a culpa do prazo vencido foi a Câmara dos Vereadores. Acha 
que o prefeito Bolão está desgastado, passando por um período difícil e que não está conseguindo 
trabalhar em parceria com os vereadores do MDB. Lamentou que o Poder Executivo não mandas-

se ninguém à Câmara para explicar o que significaria o empréstimo. Que também o prefeito não 
comentou sobre o empréstimo com vereadores de outros partidos. E lembrou que tem um vereador 
que está sempre  na prefeitura e que no final ele fez um acordo com o prefeito em modificar as 
verbas sem respeitar sequer seus colegas de partido. Lamentou que tivesse havido a perda, mas 
disse que nada está perdido desde que a prefeitura trabalhe séri mas que a prefeitura não brinque,  
porque se trata de colocar energia e luz onde a população não tem. Pediu para que a prefeitura pare 
de colocar a culpa nos vereadores, porque o PL foi mandado de afogadilho e em cima do prazo para 
a Câmara.
REP MATEUS – Disse que não precisaria de oposição em uma sessão como àquela. Listou 
várias obras e processos que estão abandonados pelo governo Bolão. Disse que este governo mente 
e exemplificou uma cobrança de Contribuição de Melhoria para ilustrar sua denúncia. Referiu-se 
a um churrasco entre um grupo político e perguntou se a prefeitura não informou ninguém da base 
aliada que a prefeitura estava no Cadin. Disse que nos primeiros quatro anos a prefeitura enrolou 
a população e que o governo foi eleito porque fez obras eleitoreiras para conseguir os votos. Disse 
que se o prefeito quiser aprovação da Câmara tem de mandar as coisas no prazo e respeitar os vere-
adores ao invés de achar que a casa é “puxadinho” do governo. Lamentou que o secretário de obras 
não tivesse recurso para comprar nem saibro, isto depois que o prefeito ter dito que sobrou dinheiro 
da última legislatura. Pediu que o prefeito colocasse seus secretários a trabalhar.

Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 58/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2022-2025, e da outras providências. APROVADO
Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 71/2021, do Poder Legislativo, que Nomeia o Ginásio de 
Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola de Ginásio de 
Esportes Luiz Carlos Brehm Torres. TRAMITANDO
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 74/2021, do Poder Executivo, que Autoriza transferência 
financeira, por meio de subvenção social, ao Hospital Santo Antônio, visando implementar ações 
para mudança do espaço físico de 10 leitos de UTI para pacientes infectados com o novo coronaví-
rus – COVID-19, e dá outras providências. TRAMITANDO
Em apreciação o Projeto de Lei nº 75/2021, do Poder Executivo, que Abre crédito adicional especial 
na vigente lei orçamentária. TRAMITANDO
 Em apreciação o Projeto de Lei nº 76/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a 
firmar parceria e repassar recurso financeiro, através de Termo de Fomento, com o Clube de Mães 
Ana Maria Valim, reconhece como inexigível o chamamento público e dá outras providências. 
TRAMITANDO
Em discussão e votação a Moção nº 005/2021, do Poder Legislativo em apoio à reposição das per-
das salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação. APROVADO
Em discussão e votação a Indicação nº 006/2021, do vereador Giovani da Silva dos Reis. APRO-
VADO
Em votação o Pedido de Informações nº 005/2021 da vereadora Vera Rejane Braga dos Santos. 
APROVADO
Em votação o Pedido de Informações nº 008/2021 do vereador Edemilso Schmidt. APROVADO

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
REP MATEUS – Comemorou que as sessões estão sendo qualificadas, mesmo sendo com 
muitos debates. Mas que se preocupa com a capacidade de a cidade poder receber o Porto que de-
verá ser implementado em breve, dizendo ser um dos maiores impactos financeiros de todo o RS o 
aumento da receita tributária da prefeitura de Arroio do Sal com a chegada do terminal portuário. 
Referiu-se a lâmpadas queimadas, ao pórtico ainda sem luz, lemantando e que está difícil entender. 
Mais uma vez disse que a informação da prefeitura é de que os cofres receberam R$ 3,5 milhões de 
sobras no orçamento. Pediu que houvesse mais capricho na limpeza e no ajardinamento reclamando 
que viu um canteiro de plantas ornamentais ser roçado. Lamentou a perda de projetos de proteção 
ambiental, de não ter programa de limite de uso de sacos plásticos e do abandono da prefeitura no 
aproveitamento de garrafas PET na decoração de Natal. 
PROG MAZINHO – abriu mão
MDB CARLOS – Disse fazer parte do parlamento receber críticas e receber elogios. E que 
ele é claro nàquilo que fala. Parabenizou o Secretário de Assistência Social sobre projeto que dá 
oportunidade de adquirir conhecimento técnico e ao mesmo tempo receber meio salário mínimo e 
uma cesta básica. Sobre a crise da Pandemia, lembrou que foram dois anos difíceis. Que as pessoas 
em geral estão ganhando menos e que os comerciantes sofreram muito. Por isso acha que o ano de 
2022 deve conter ações para mitigar isto dos mais necessitados. E sugeriu que seja feito um projeto 
de desconto de IPTU para alguns casos de situações mais agudas. Lembrou que está no ar o Refis, 
que dá possibilidade de parcelamento de débitos com a prefeitura assim como outras leis que dão 
já atualmente possibilidades de descontos sociais . E leu algumas possiblidades de inclusão de con-
tribuintes para que estas leis em validade sejam utilizadas, colocando seu gabinete à disposição ara 
ajudar moradores caso necessitem. 
PDT EDEMILSO – Cobrou providências sobre falta de programas de apoio à Saúde de Ani-
mais, como as castrações, por exemplo, quando  teria havido em outros governo um convênio com 
a prefeitura neste trabalho. E  sugeriu que os vereadores cobrem mais isto da prefeitura. Lamentou 
que as coisas que estão acontecendo  na quastão Animal são realizadas somente pelas ONGs. E que 
o governo municipal não está particionado.  Acha que o  município tem a obrigação de fazer parte 
do orçamento da questão de ajuda aos animais abandonados porque as pessoas que ajudam passam 
a não poder mais ajudar e o processo fica não sustentável. Também se referiu à perda do poder aqui-
sitivo da população. Deu exemplo que ele mesmo trabalha atualmente com o mesmo valor nominal 
de quatro anos atrás e que as coisas para a sobrevivência estão sofrendo carestia. Já fez pedido de 
instalação de uma praça na praia Figueirinha porque lá tem muita criança que não tem brinquedos 
para brincar na rua, o que faz bem  para a saúde de crianças. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação 
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 12/2021, tendo como critério 
de julgamento o menor preço por item. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
especializada na locação/licenciamento de sistemas, com foco na gestão pública, com 
manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e 
aperfeiçoamento, suporte técnico. Data da abertura: 09/09/2021. Horário e local: às 10h 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações 
poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 
11h 30min e 13h30min às 17h, pelo telefone (51) 3667 1155 e no site 
www.trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 02/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
materiais e prestação de serviços para pavimentação das ruas Francisco Justo Filho e João Nicolau Krás no 
Bairro Bela Vista, CR nº 885558/2019/MDR/CAIXA. Data da abertura: 08/09/2021. Horário e local: às 15h 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão ser obtidas no site 
www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de Licitações da Prefeitura no horário de 
expediente das 08h às 11:30h e das 13:30h as 17h e no setor de Engenharia no horário das 08h às 11:30h. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 

Licitação com cota reservada às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 13/2021, tendo como critério de julgamento o menor preço por 
item. Objeto: contratação de empresa para locação de caminhão com coletor compactador de lixo com 
motorista, para atender a demanda de coleta de resíduos sólidos domiciliares do Município de Três 
Cachoeiras.  Data da abertura: 14/09/2021. Horário e local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura 
Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no 
horário de expediente das 08h às 11:30h e das 13:30h às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 e pelo site 
www.trescahoeiras.rs.gov.br. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 
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ÁRIES - Cuide bem dos seus rendimen-
tos nesta semana. É momento de ajustes 
e equilíbrio nas finanças. Pode ser preci-
so saldar dívidas ou resolver problemas 
inesperados, que estão trazendo prejuízo. 
Mantenha a calma e use a sua inteligência 

para dar saídas a situações que surgirem de última hora. 
Você pode se ver mais romântico do que o normal. Novas 
propostas podem acontecer no trabalho.

TOURO - A semana pede menos movimen-
to e mais pensamento estratégico. Antes de 
agir, portanto, é importante ponderar. A Lua 
Cheia em Aquário vai ativar sua casa de car-
reira e de fama, então tudo o que fizer pode 

ficar exposto, para o bem e para o mal. Tome cuidado com as 
suas atitudes. Cuidar bem das suas conquistas e não se autos-
sabotar é o desafio desta semana.

GÊMEOS - A semana traz mais fluidez. É 
momento de se permitir e se divertir. Pode 
acontecer uma viagem ou um passeio que 
traga vitalidade extra. Muita contemplação 
e reflexão marcam sua semana. Novas 

ideias podem surgir, tirando você de uma situação complica-
da ou da inércia. Há boas parcerias no horizonte.

CÂNCER - Vênus em Libra ativa, nesta se-
mana, a temporada de mudanças e de ajus-
tes no ambiente doméstico. Pode ser pre-
ciso lidar com novos contratos imobiliários, 
mudanças, reformas e outras situações que 
envolvam sua família. É importante come-

çar a semana com organização e estar aberto a mudanças 
inesperadas.

LEÃO - A semana traz popularidade 
e muita atenção das pessoas com as 
suas ideias: portanto vale a pena expor 
e “vender seu peixe”. Você poderá fazer 
bons negócios, mas vá devagar nas suas 

realizações. Busque apreciar mais a paisagem, manter a 
calma e não ser tão crítico. O desafio será ver o lado bom 
das coisas, mesmo quando forem desafiadoras.

VIRGEM - A semana chega pedindo coragem 
para sair da inércia e da preguiça. Atividades 
externas podem rapidamente tirar você do seu 
estado contemplativo de paz, portanto desen-
volver a paciência será o desafio. A família pode 
trazer novidades. Tome cuidado com as dúvidas 

e a falta de foco, que podem fazer você não saber por onde come-
çar. Planeje-se para uma semana mais construtiva.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Vênus entra em Libra nesta sema-
na e ativa seu magnetismo. É momento de 
aproveitar a onda de sorte: você vai atrair 
facilmente o que projeta, portanto é uma se-
mana sensacional para sonhar, amar e bus-
car ter atitude para realizar o que pretende. 

Tudo o que sentir será vibrado e atraído para a sua vida. 
Suas emoções podem ser instáveis, mas sua criatividade e 
seu senso estético estão ótimos. 

CAPRICÓRNIO -A semana pede organi-
zação da sua parte. Poderá ser preciso 
liderar e ter bastante coragem para não 
apenas tomar decisões por si mesmo, 
mas também decisões importantes no 
trabalho. Suas responsabilidades finan-

ceiras podem trazer preocupações, então tome cuidado para 
não focar apenas naquilo que está ruim. A sua carreira está 
potencializada: é momento de tomar atitudes, mas não se 
esqueça de manter a diplomacia

AQUÁRIO - A Lua Cheia vai 
ativar sua popularidade, por-
tanto convites podem surgir e 
os amigos terão muito espaço 
na sua semana. Você pode fi-
car muito próximo deles e aju-

dá-los em algo que precisem. Mantenha sua 
autoconfiança e não fique em cima do muro: 
as tomadas de atitude serão bem vistas, en-
tão tome a frente e assuma a liderança.

PEIXES - TA semana vai trazer mui-
tas atividades; vai ser cheia e cansa-
tiva, até meio caótica. A Lua Cheia 
vai ativar sua popularidade e sua 
vontade de estar com os amigos. 
Pode surgir uma vontade de ajudar 

as pessoas também, de fazer um papel solidário na 
sociedade. Convites para fazer coisas novas, inclu-
sive passeios, poderão surgir. Tome cuidado com as 
emoções, que podem estar infladas e oscilantes.

ESCORPIÃO A semana traz muita uma necessi-
dade de manter firmes suas decisões e sua auto-
estima. Podem surgir novos acordos tanto na vida 
profissional quanto na vida pessoal. Conversas defi-
nitivas acontecerão. A Lua Cheia vai ativar situações 
familiares, portanto você pode aguardar um final de 

semana agitado e cheio de novidades, inclusive pode levar trabalho 
para casa, atrapalhando ou tumultuando um pouco seu descanso.

SAGITÁRIO - A semana traz mudanças: você 
pode ser convidado a ir a novos lugares e via-
gens podem acontecer, inclusive a trabalho. 
Aguarde notícias, porque a semana promete 
muito movimento. É importante impor limites 

e saber dar prioridades. Cuidar da saúde é indicado, bem 
como se movimentar e se exercitar para trazer mais vitalida-
de aos seus dias.

VARIEDADES

(semana entre 17/08 E 23/08)
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Gang inaugura primeira loja em Torres

A Gang, maior marca de roupa 
jovem do sul do país, chega em 
Torres no mês de setembro. O pri-
meiro ponto de vendas da marca 
na cidade, inaugura no dia 16 de 
setembro, a partir das 9h, no Vés-
ta Shopping Center - Av. Benjamin 
Constant com a esquina da rua 
Borges de Medeiros, 315, loja co-
mercial nº 07 e 08 – Centro, com 
todos os cuidados e orientações 
recomendados pela OMS para 
prevenção do covid-19. A nova 
loja recebe os 9 mil produtos em 
uma área de 142m², com layout 
novo pensado para esse shopping 
e destaque para intervenções de 
comunicação visual para uma ex-
periência de compra diferenciada.

Os primeiros clientes a visitar o 
novo espaço serão presenteados 
com uma ecobag exclusiva. Além 
disso, o evento terá guloseimas na 
entrada e um tour virtual no Ins-
tagram para apresentação da loja 
com um influenciador local. A loja 
também contará com o novo pro-
jeto “Gang na sua casa”, um ser-
viço personalizado para clientes 
que possuem o cartão Gang para 
escolha de looks através do What-
sApp e recebimento das escolhas 
no conforto de casa.

Outra ação prevista com a che-
gada da loja na cidade, é a doação 
de parte do valor das vendas do 
dia revertidas em peças de roupas 
para uma instituição ou ong.

Vagas abertas

Para a abertura da loja, a marca 
está com vagas para contratações 
de gerente, auxiliar, vendedor e 
operador de caixa. Pessoas inte-
ressadas se candidatar pelo “Tra-
balhe Conosco” no site: http://
gang-lojas.com.br/faca-parte-da-
-nossa-galera/

Com a nova loja, a Gang tam-
bém se aproxima dos moradores 
de outros municípios da região, 
como Passo de Torres, Dom Pe-
dro de Alcântara, São João do 
Sul e Morrinhos do Sul. Todas as 
novidades da marca podem ser 
encontradas nas 48 lojas próprias 
localizadas no Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, e na loja virtual 
com envio para todo o território 

nacional, através do site gang.
com.br.

A Secretaria Municipal da Cultura 
e do Esporte através da diretoria de 
Cultura e do Museu Histórico, Antro-
pológico, Arqueológico e Oceanográ-
fico de Torres convidam a todos para 
prestigiar a exposição “Torres nas 

Olímpiadas”.
A exposição está no Centro Adminis-

trativo Valdir Munari, sede da Prefeitu-
ra Municipal de Torres e ocorrerá de 18 
a 27 de agosto de 2021.

Torres nas Olímpiadas trata da me-

mória do advento de passagem da To-
cha Olímpica pela cidade de Torres no 
ano de 2016, onde cidadãos da comu-
nidade foram convidados a levar a to-
cha por alguns trechos passando pelos 
principais pontos turísticos locais.

Confira na sede da Prefeitura 
a Exposição “Torres nas Olímpiadas”

Cidade recebe o 48ª ponto de vendas da empresa no Vésta Shopping. Marca está com vagas para contratações de gerente, 
auxiliar, vendedor e operador de caixa
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 Com o objetivo de manter Pas-
so de Torres limpa e bem cuidada, 
a Secretaria Municipal de Obras 
vem intensificando os trabalhos 
de manutenção e limpeza das 
ruas, praças e vias públicas da ci-
dade. As ações mobilizam a equi-
pe da secretaria para retirada de 
entulhos, roçadas, pintura das fai-
xas de pedestre, desobstrução das 
bocas de lobo e manutenção dos 
calçamentos. 

“As ações de limpeza ocorrerão 

em toda a cidade e estamos fo-
cando neste momento nos locais 
onde há maior demanda. Agra-
deço a equipe da Secretaria por 
estar engajada nesse objetivo e 
contamos também com o apoio 
dos moradores”, disse o Secretário 
de Obras Amélio Ribeiro. Recebe-
ram atuação recente as seguintes 
localidades: Praia Xangrilá dos Ma-
res, Praia Tapera, Praia Miratorres, 
Praia Sumaré, Bairro Campina, 
Praia Rosa do Mar e Centro. 

Secretaria de Obras 
intensifica limpeza e manutenção 

em ruas no Passo

A Secretaria de Assistência 
Social de Três Cachoeiras chama 
atenção para a campanha nacio-
nal do Agosto Lilás, que busca 
alertar para o enfrentamento à 

violência doméstica física, psico-
lógica, moral, sexual ou patrimo-
nial contra a mulher. 

De acordo com a secretária de 
Assistência Social, Luciane, em 

Três Cachoeiras o município pos-
sui uma parceria com o Centro 
de Referência da Mulher Pricila 
Selau, de Torres, entidade que 
trabalha para cessar a violência e 

empo-

derar as mulheres a resgatar sua 
cidadania. No local, além do aco-
lhimento da assistência social, 
também é oferecido assessoria 
psicológica e jurídica. 

“Nossas mulheres em situação 

de vulnerabilidade são encami-
nhadas e atendidas no Centro”, 
informou a secretária, destacan-
do ainda que “Violência contra 
mulher é crime. Denuncie!” con-
cluiu ela. 

Agosto lilás em Três Cachoeiras: pelo fim da violência contra a mulher

No dia 9 de julho, o Presidente da 
Câmara Legislativa de Arroio do Sal 
Giovani da Silva dos Reis (Banha) do 
MDB, fez um repasse no valor de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinquen-
ta mil reais) para a municipalidade 
de Arroio do Sal, para o prefeito Af-
fonso Flávio  'Bolão' Angst (MDB). 

Teve a concordância de todos 
vereadores de que o repasse seria 
encaminhado para melhorias em 
estradas das escolas de Arroio do 
Sal, sendo elas: Governador Leonel 
Brizola (4 Lagos), Aracy Gomes Valim 
(Raiante/Figueirinha), escola Rai-
mundo Fernandes (Areias Brancas) 

e escola Professor Dietschi (Rondi-
nha). Neste mesmo dia, aconteceu 
a cerimônia da entrega de armame-
mentos para a Brigada Militar (BM), 
sendo de extrema importância para 
a segurança dos munícipes. 

Contaram nesta cerimônia com a 
presença do Comandante do 2° Ba-

talhão Tenente 
Coronel Aurélio 
da Rosa, Subco-
mandante do 2° 
Batalhão Major 
Eduardo Moura Mendes, a Soldada 
Elisângela da Silva Morais, o Coman-
dante da BM de Arroio do Sal Vitor 

José Coimbra, o presidente do GASP 
Edson Brum e com Rodrigo Santos 
Silva, responsável pela segurança do 
município de Arroio do Sal-RS.

Repasse foi feito pela câmara de Arroio do Sal para prefeitura 

REGIÃO

A parceria entre Prefeitura de Ar-
roio do Sal (por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente, Agropecuária e 
Pesca), Associação Mãos e Patas (de 

Arroio do Sal) e Instituto SOS Bicho 
Urbano (de Passo de Torres/SC), re-
sultou em 198 animais cães e gatos 
domésticos castrados no Mutirão 

realizado entre os dias 24 e 25 de 
julho.

De acordo com o secretário de 
Meio Ambiente, Agropecuária e Pes-
ca, Luiz Carlos Schmitt, o prefeito Af-
fonso Flávio Angst (Bolão) tem solici-
tado atenção para esse tema. Afinal, 
198 animais castrados no Mutirão 
representam muito do esforço do 
Município e das entidades proteto-
ras dos animais em vista do controle 
populacional de animais domésticos 
e da diminuição de cães e gatos que 
vivem na rua abandonados.

Segundo a fundadora da Associa-
ção Mãos e Patas de Arroio do Sal, 
Maria Teresinha Martins da Silva, 

“castrações de cães e gatos signifi-
cam menos doenças, menos brigas 
de animais de rua, menos filhotes 
abandonados, menos doenças, me-
nos sofrimento”.

União em prol da causa

O total de 198 castrações foi pos-
síveis por meio de valor social, cus-
teadas pelos guardiões dos animais, 
também com recursos repassados 
via emenda impositiva de vereado-
res do Município e com a iniciativa 
de apadrinhamento de castração 
promovida pela Associação Mãos e 
Patas de Arroio do Sal.

O prefeito Bolão agradece o em-
penho de todos os voluntários en-
volvidos, as instituições parceiras, 
ao auxílio dos vereadores de Arroio 
do Sal, formando uma rede cada vez 
mais ativa em prol do bem estar dos 
animais domésticos e na promoção 
da saúde pública.

Um novo Mutirão de castrações 
em Arroio do Sal está previsto para 
novembro de 2021. Novas informa-
ções serão compartilhadas em data 
mais próximo da realização.

* registro fotográfico da 
SOS Bicho Urbano
**Texto por Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)

Mutirão de Castração esterilizou 198 animais 
domésticos em Arroio do Sal

O Município de Arroio do 
Sal, por meio da Secretaria 
da Saúde, divulgou nesta ter-
ça-feira (17 de agosto), novos 
dados sobre a vacinação con-
tra a Covid-19. Conforme o 

Boletim de Vacinação, o Muni-
cípio recebeu para a primeira 
aplicação 7.183 doses. Já para 
a segunda, o total de 4.182 
doses.

De acordo com a equipe 

da Saúde do Município, foram 
aplicadas nos grupos elen-
cados no Plano Nacional de 
Imunização (PNI), em primeira 
dose, 6.829 doses e, em dose 
única, 240, totalizando 7.069. 

Em relação a segunda dose, 
até a presente data, das 4.182 
recebidas, 3.593 doses já fo-
ram aplicadas. 

Confira o Boletim com da-
dos de vacinação

Arroio do Sal já aplicou total de 11.365 doses 
de vacina contra a Covid-19 até esta terça (17)
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Cidadãos que têm dívi-
das tributárias ou outros 
débitos não tributários 
com a Prefeitura de Arroio 
do Sal podem quitá-los à 
vista com até 90% de des-
conto ou parcelá-los em 
até 120 vezes até o dia 15 
de setembro de 2021, con-
forme categoria de enqua-
dramento dos débitos ins-
critos em dívida ativa.

As oportunidades fa-
zem parte do Programa 
de Recuperação Fiscal (Re-
fis) 2021, conforme a Lei 
2.880/2021, que institui 
o Refis da Prefeitura Mu-
nicipal de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria 
da Fazenda, que segundo 
o prefeito Affonso Flávio 
Angts (Bolão), oferta aos 
inadimplentes vantagens 

como parte de ações com-
plementares para ampliar 
a arrecadação e, por outro 
lado, oportunizar condi-
ções extraordinárias para 
que os mesmos possam 
regularizar seus débitos 
junto ao Município e evitar 
ajuizamento de processos 
judiciais. 

“Não tenho dúvidas de 
que teremos uma grande 

adesão ao Programa de 
Recuperação Fiscal, até 
porque é uma importante 
oportunidade de negocia-
ção de dívida oferecida pelo 
Município. Estamos dando 
as melhores oportunidades 
para que as pessoas e as 
empresas possam reajustar 
a vida econômica”, afirma o 
prefeito Bolão.

O secretário da Fazenda, 

Felipe Valim, explica que 
durante o Refis 2021, será 
possível regularizar débitos 
relativos a créditos tributá-
rios e não tributários, por 
exemplo, impostos Predial 
e Territorial Urbano (IPTU/
ITU), Sobre Serviços (ISS), 
taxas e multas municipais, 
entre outros. O valor de 
cada parcela mensal não 
pode ser inferior a R$ 100.

ARROIO DO SAL

REFIS 2021: Prefeitura de Arroio do Sal 
negocia dívidas com até 90% de desconto

REFIS ARROIO DO SAL - Confira as categorias e os benefícios concedidos:
Categoria 1: débitos de 

até R$ 40.000,00
Opção 1 – Á vista, com 

90% de desconto da multa e 
dos juros devidos

Opção 2 – 18 parcelas, 
com uma entrada de 20%, e 
o restante em 18 vezes com 
dedução de 85% da multa e 
dos juros devidos

Opção 3 – 36 parcelas, 
com uma entrada de 20%, e 
o restante em 35 vezes com 

dedução de 80% da multa e 
dos juros devidos

Categoria 2: débitos de 
até R$ 100.000,00

Opção 1 – Á vista, com 
90% de desconto da multa e 
dos juros devidos

Opção 2 – 36 parcelas, 
com uma entrada de 20%, e 
o restante em 35 vezes com 
dedução de 80% da multa e 
dos juros devidos

Opção 3 – 72 parcelas, 
com uma entrada de 20%, e 
o restante em 71 vezes com 
dedução de 75% da multa e 
dos juros devidos

Categoria 3: débitos a 
partir R$ 100.000,01

Opção 1 – Á vista, com 
90% de desconto da multa e 
dos juros devidos

Opção 2 - 72 parcelas, 
com uma entrada de 20%, e 

o restante em 71 vezes com 
dedução de 75% da multa e 
dos juros devidos

Opção 3 - 120 parcelas, 
com uma entrada de 20%, 
e o restante em 119 vezes 
com dedução de 70% da 
multa e dos juros devidos

O pedido de adesão ao 
Refis pode ser realizado via 
e-mail arrecadacao@ar-
roiodosal.rs.gov.br ou pre-

sencialmente no Setor de 
Arrecadação da Prefeitura 
de Arroio do Sal, situada 
na Rua Alegrete, Nº 111, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h45min e das 
13h30min às 17h15min. 
Para mais informações, con-
tate: (51) 3687-3502 (What-
sApp).

FONTE - ASCOM PMAS 
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Com informações de Melissa Maciel
(ASCOM - Prefeitura de Arroio do Sal)
_________________________

Nesta quarta-feira, 18 de agos-
to, o Projeto "Primeiros Socorros 
na Escola: salvando vidas e res-
gatando almas" - criado na rede 
municipal de ensino de Torres em 
2013 - foi tema e partilha de expe-
riência em iniciativa de formação 
pedagógica on-line para professo-
res da rede municipal de ensino 
de Arroio do Sal, assim como para 
alunos do 7º ao 9º ano da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental 
Aracy Gomes Valim.

Durante a formação, a idea-
lizadora do Projeto, professora 
Andrea Mello, conta que há cerca 
de 8 anos tem contribuído com 
a educação de estudantes por 
meio da formação de socorristas, 
no turno inverso da escola. De 
acordo com a professora Andrea, 
a base do projeto é aprender a 
atender pessoas em situação de 
urgência e emergência, atuando 
como um/uma socorrista. Além 
dos conhecimentos de primei-

ros socorros, os participantes do 
projeto tratam de outros temas, 
como a Lei Maria da Penha, a Lei 
Lucas sobre atendimentos de pri-
meiros socorros nas escolas, abu-
so sexual infantil, combate ao sui-
cídio e Campanha Outubro Rosa.

Foi lembrado que a Lei Maria 
da Penha, completou - no início 
de agosto - 15 anos de sua criação 
e que incentiva-se a realização 
da Campanha Agosto Lilás contra 
a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. A formação vol-
tada aos professores de Arroio do 

Sal sobre a temática da Lei Maria 
da Penha está embasa em uma 
Lei Federal 14.164/2021 e a Lei 

Municipal 2.747/2019, fazendo 
parte do processo de formação 
pedagógica no Município.

Projeto de formação de estudantes socorristas e lei Maria da 
Penha debatidas em formação pedagógica em Arroio do Sal

ARROIO DO SAL - Nos próxi-
mos meses, famílias em vulne-
rabilidade social de Arroio do 
Sal - atendidas pela Secretaria da 
Cidadania, Trabalho e Desenvol-
vimento Social - contarão com o 
auxílio das cerca de 13 toneladas 
de alimentos arrecadadas duran-
te a realização da 19ª Festa do 
Pescador, a segunda on-line, pro-
movida entre os dias 28 e 31 de 
julho. Segundo a municipalidade, 
as quatro noites de evento con-
taram com a audiência de cerca 
de 7 mil pessoas, entre alcance 
e visualizações por meio do Fa-
cebook, Youtube e Instagram da 

Prefeitura Municipal de Arroio do 
Sal.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte, 
Juventude e Cultura -  Aline Valim 
- a Festa do Pescador foi uma ce-
lebração da história de Arroio do 
Sal e dos seus primeiros morado-
res. “Devido a pandemia do novo 
coronavírus, a Festa foi adaptada 
para a versão on-line e teve o 
objetivo de gerar entretenimen-
to, além de fazer um resgate da 
autoestima da comunidade que 
teve a oportunidade de se ver e 
se identificar através das diver-
sas atrações e talentos locais que 

fizeram parte da programação, 
além disso, fortalecer a solidarie-
dade do povo de Arroio do Sal por 
meio de doações”, explica Aline.

Pela segunda vez, o Município 
apostou na atração online, permi-
tindo não somente à população 
de Arroio do Sal acompanhasse 
a programação do conforto de 
casa, como também diversas pes-
soas acompanharam de outras ci-
dades do interior do Estado e de 
outras partes do país.

Para o prefeito de Arroio do 
Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), 
o objetivo da 19ª Festa do Pesca-
dor foi alcançado. “Foram arreca-

dadas 672 cestas básicas, o que 
equivale a cerca de 13 tonela-
das de alimentos, além de ma-
terial de limpeza e leite. Muito 
obrigado a todos que fizeram 
suas doações, comerciantes, 
empresários e família que se 
juntaram a nós nesse propósito 
solidário. Agradecer também 
a todo o grupo de servidores 
municipais que estiveram enga-
jados no evento. Muito obriga-
do!!!!”, registrou o prefeito em 
sua rede social.

*com Melissa Maciel 
(ASCOM/PMAS)

Arrecadados cerca de 13 toneladas de alimentos para famílias 
em vulnerabilidade  na 19ª Festa do Pescador

TRÊS CACHOEIRAS - A 
Secretaria de Saúde de 
Três Cachoeiras, em par-
ceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Três Cachoeiras, convida 
os moradores do Rio do 
Terra e Lajeadinho para 
participar da capacitação 
sobre a aplicação correta 
do biolarvicida (BTI) usa-
do no combate aos si-

mulídeos ou “borrachudos”, como 
são conhecidos. A iniciativa ocor-
rerá no dia 27 de agosto, às 14h, 
no Ginásio do Lajeadinho, e será 
conduzida pela médica veteriná-
ria da 18ª Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), Dra. Anne Andrea 
Dockhorn Marth. 

O mal uso do biolarvicida faz 
com que ele não seja eficaz como 
o esperado no combate ao borra-
chudo. 

Sobre os borrachudos

Os simulídeos ou “borrachu-
dos” como são conhecidos, são 
insetos pertencentes a família 
Simuliidae. Possuem uma colora-
ção escura, podendo variar para 
tons amarelados dependendo 
da espécie, e medem cerca de 
4mm. Os machos se alimentam 
de néctar das flores, enquanto 
as fêmeas necessitam de san-

gue e têm como costume atacar 
durante o dia. Seu ciclo de vida 
ocorre no meio aquático durante 
as fases de ovo, larva e pupa, e 
terrestre durante a fase adulta. 
Águas quentes sem a presença 
de mata ciliar e com grande nú-
mero de matéria orgânica, for-
mam ambientes propícios para 
sua proliferação, pois as larvas se 
alimentam da matéria orgânica 
presente na água.

Aplicação correta de biolarvicida é fundamental no combate ao borrachudo 

No final de julho (27), o vice-pre-
feito de Passo de Torres, Altemir 
Catel, acompanhado do secretário 
de turismo, Airton de Freitas, da 
chefe de gabinete, Talita Lopes e 
da servidora Silvana J. Kjellin esti-
veram no município de Tijucas (SC), 
visitando o Show Room da empre-
sa Artcidade. 

A Secretaria de Turismo é res-
ponsável pelo projeto 'Passo Ilumi-
nado', que visa a decoração de vias 
públicas e da Praça dos Pescadores 
do Passo de Torres (SC).

Comitiva de Passo de Torres visita show room 
de decorações para o "Natal Iluminado"

Estão abertas, até o dia 6 de 
setembro, as inscrições para os 
interessados em participar do 
Santo Feirão, em Três Cachoei-
ras. A iniciativa consiste na co-
mercialização de produtos co-
loniais, orgânicos e artesanais 
como pães, doces, hortaliças e 
artesanatos. 

As inscrições podem ser fei-
tas na Casa do Artesão Raízes da 
Arte, na Prefeitura Municipal, na 
Secretaria de Assistência Social, 
Emater, Sindicato dos Trabalha-

dores Rurais, Camila Aviamentos 
e Empório das Linhas.  

O Santo Feirão iniciará dia 11 
de setembro e ocorrerá todo o 
segundo sábado de cada mês, 
das 8h às 16h, embaixo do via-
duto central. 

A ação é promovida pela Pre-
feitura, por meio da Secretaria 
de Assistência Social e Departa-
mento de Turismo, pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, 
Emater e Casa do Artesão Raízes 
da Arte. 

Abertas inscrições para participar 
do Santo Feirão em Três Cachoeiras
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As Boas Práticas de Alimen-
tação são um conjunto de pro-
cedimentos higiênico-sanitários 
instituídos pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (AN-
VISA) do Ministério da Saúde, 
órgão fiscalizador e regulador 
das atividades realizadas em es-
tabelecimentos do setor alimen-
tício. A fim de atentar para essas 
exigências, o Senac Torres está 

com inscrições abertas para o 
curso de Boas Práticas para Ser-
viços de Alimentação. As aulas 
iniciam no dia 13 de setembro e 
acontecem nas segundas e ter-
ças, das 8h às 17h.  

O objetivo do curso, com car-
ga horária de 16 horas, é propor-
cionar aos participantes conhe-
cimentos e habilidades técnicas 
para assegurar as boas práticas 

na manipulação de alimentos 
e o atendimento às legislações 
vigentes - RDCs 52/14 e 216/04 
- ANVISA, Portarias 1224/14 
e 78/09 - SES/RS. Ao término 
do curso, o aluno estará apto a 
preparar os ingredientes com 
higiene, temperatura, tempo 
apropriado e dentro das normas 
de controle higiênico-sanitário. 
Ao final da capacitação, o parti-

cipante receberá um certificado 
de Boas Práticas para Serviços 
de Alimentação com validade 
nacional.  

 Mais informações podem 
ser obtidas no site www.se-
nacrs.com.br/torres, pelo (51) 
36264908 ou no WhatsApp (51) 
9701-1705. A escola fica loca-
lizada na rua Júlio de Castilhos, 
411 – Centro.

GERAL

No final da manhã de se-
gunda-feira (18 de agosto),  
o Município de Arroio do 
Sal recepcionou a chama 
do Fogo Simbólico da Pátria 
2021, promovido pela Liga 
da Defesa Nacional (LDN) e 
que abre os preparativos da 
Semana da Pátria 2021. O 

evento - que foi localmente 
organizado pelo Departa-
mento Municipal de Segu-
rança e pela Secretaria de 
Turismo, Esporte, Juventu-
de e Cultura - ocorreu pela 
primeira vez em Arroio do 
Sal passagem da chama ao 
prefeito Affonso Flávio Angst 

(Bolão) foi realizada pelo 3º 
Sargento de Infantaria, Má-
rio Roberto Righi, acenden-
do a pira simbólica que ficará 
exposta à comunidade local 
junto ao Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) do Município 
até o dia 20 de setembro, nas 
festividades farroupilhas.

Chegada do Fogo Simbólico da Pátria teve 
eventos em Arroio do Sal, Torres e Três Cachoeiras

Senac Torres inscreve para curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Em Arroio do Sal

O ascendimento do Fogo 
Simbólico da Pátria foi realiza-
da no sábado (14 de agosto), 
no Monumento ao Expedici-

ário, no Parque Farroupilha 
(Redenção), em Porto Alegre. 
E na segunda-feira (dia 16 de 
agosto), iniciou-se pelo litoral 

a distribuição da centelha aos 
municípios gaúchos - passan-
do por Torres, Arroio do Sal e 
Três Cachoeiras . Promovida 

pela Liga da Defesa Nacio-
nal – LDN/RS, a 84ª corrida, 
tem como objetivo de entre-
gar nos municípios gaúchos 

a centelha patriótica para 
abrilhantar os festejos de 07 
de setembro, Dia da Indepen-
dência.

Na tarde de terça-fei-
ra (17 de agosto) foi a vez 
a chegada do Fogo Sim-
bólico da Pátria 2021 em 
Torres  - promovida local-
mente pela Secretaria de 
Cultura e do Esporte. O 
representante da Pasta, 
o Secretário José Mauri 
Rodrigues, recepcionou a 
equipe da LDN na Estrada 
do Mar para a condução 
da chama para dentro da 
cidade.

A condução da cente-
lha do Fogo Simbólico da 

Pátria 2021 é pioneira no 
Litoral Norte e teve como 
representante o 3º Sar-
gento de Infantaria, Mário 
Roberto Rigui, que fez a 
entrega da chama ao Pre-
feito Carlos Souza, que em 
seguida acendeu a pira 
simbólica. Essa ficará em 
exposição na Prefeitura de 
Torres até o dia 07 de se-
tembro.

Ainda, a 84ª Corrida do 
Fogo Simbólico da Pátria 
foi realizada pelo trajeto 
do Fogo Simbólico da Pá-

tria, que por volta das 15h 
chegou em Torres pela Es-
trada do Mar e percorreu 
o trajeto até a Praça XV de 
Novembro, composto de 
cavalarianos, corredores, 
ciclistas, Corpo de Bombei-
ros, Brigada Militar, Guar-
da Municipal e equipe de 
Trânsito da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços 
Públicos e teve como ob-
jetivo entregar aos muni-
cípios gaúchos a centelha 
patriótica para abrilhantar 
os festejos farroupilha.

Em Torres 

E em meio à tarde chu-
vosa desta quarta-feira (18), 
o Fogo Simbólico da Pátria 
chegou em Três Cachoeiras. 
A cerimônia, promovida 
pela Administração Munici-
pal e a Associação de Vete-
ranos da 1ª Companhia de 
Guardas do Exército Brasilei-
ro, marcou o início das ativi-
dades em alusão à Semana 
da Pátria no município.

A condução da centelha 
contou com a participação 

do CTG Tauras da Tradição 
e do Piquete Santo Anjo, e 
teve como responsável no-
vamente o 3º sargento de 
infantaria, Mário Roberto 
Righi, que fez a entrega da 
chama ao prefeito Flávio. 
Durante a solenidade - que 
reuniu também o vice-pre-
feito, secretários munici-
pais, vereadores, militares e 
pessoas da comunidade no 
auditório da Prefeitura Mu-
nicipal - foi realizada uma 

homenagem ao soldado 
Airton Lumertz Borges, que 
faleceu no exercício de sua 
profissão. A família se fez 
presente e recebeu a conde-
coração.

 A pira simbólica estará 
exposta para visitação em 
Três Cachoeiras na Rádio 
Megasul até o dia 1° de se-
tembro. Após, seguirá para 
a Prefeitura Municipal, onde 
permanecerá na semana da 
pátria.

Em Três Cachoeiras

A centelha do Fogo Sim-
bólico da Pátria 2021 está 
percorrendo vários municí-
pios gaúchos, sendo pionei-
ra no Litoral Norte.  O “Fogo 
Simbólico da Pátria” surgiu 
no ano de 1937, por inicia-
tiva de um grupo de patrio-
tas, no Rio Grande do Sul, 
que procurava um símbolo 
que representasse o ardor 
cívico do nosso povo. A es-
colha recaiu sobre o fogo, 
elemento cuja descoberta 
deu início à evolução do 

homem.
 Levada a ideia à Liga de 

Defesa Nacional, entidade 
criada pelo poeta Olavo Bi-
lac, Patrono do Serviço Mili-
tar, a proposta foi acolhida 
com entusiasmo e comple-
mentada com o acréscimo 
de que o “Fogo Simbólico 
da Pátria” deveria percorrer 
o Território Nacional, numa 
corrida de revezamento de-
nominada Corrida do Fogo 
Simbólico da Pátria, cuja 1ª 
edição ocorreu em 1838, 

entre as cidades de Viamão 
e Porto Alegre (RS).

 O Fogo Simbólico repre-
senta a Pátria, como uma 
chama que alimenta os 
valores espirituais da na-
cionalidade, além de pro-
porcionar oportunidade de 
reflexão sobre o amor à Pá-
tria e acerca da importância 
do culto aos Símbolos Na-
cionais. O calor da chama 
transmite a mensagem da 
preservação do patriotis-
mo, civismo e respeito.

Sobre o Fogo Simbólico da Pátria 2021
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Se algumas turmas do EJA fize-
ram muitas vezes parte do público 
do Cineclube Torres (nas habituais 
sessões cineclubistas de segunda à 
noite) o Cineclube Torres realizou 
também muitas exibições especiais, 
abertas e dirigidas especificamente 
a turmas escolares da rede pública, 
municipal principalmente, mas tam-

bém estadual, mediante projetos 
pedagógicos apresentados previa-
mente às coordenações pedagógi-
cas.

Mediados pela exibição de lon-
gas e curta metragens, foram trazi-
dos para os estudantes relevantes 
temas de cidadania como os da eco-
logia, da proteção do meio ambien-

te, do enfrentamento ao racismo, 
do conhecimento e valorização dos 
direitos humanos. Recentemente 
também foi abordado junto de alu-
nos da rede pública a delicada pro-
blemática da depressão, da auto-
mutilação e do suicídio, com auxílio 
de sócios cineclubistas capacitados 
na área de psicologia.

CULTURA

Por Tommaso Mottironi
_______________________

O Cineclube Torres costuma ce-
lebrar seu aniversário na recorrên-
cia da primeira exibição pública, 
efetuada no dia 20 de agosto de 
2011  no Auditório José Antônio 
Picoral da Casa de Cultura (como 
era então denominado o espaço no 
prédio da SAPT). O primeiro filme 
foi “Celebridades”, de Woody Allen, 
ainda com o nome provisório Cine 

Torres na logomarca.
"Desde então o grupo, que pos-

teriormente se formalizou como 
Associação sem fins lucrativos em 
fevereiro de 2012, tentou manter 
a cadência de uma sessão semanal, 
um grande desafio organizacional 
que contou na época com o apoio 
do Município, o qual disponibilizou 
não só o auditório como o equipa-
mento de projeção necessário. A 
partir do início de 2012 a progra-
mação, que antes era decidida e 

divulgada semanalmente, passou a 
ser pensada mensalmente, com fil-
mes inerentes a uma temática e es-
tética definida, divulgada mediante 
a elaboração de cartazes com uma 
imagem gráfica alusiva e sugestiva, 
espalhados em alguns pontos da 
cidade e difundidos de forma ele-
trônica, por mala direta, para além 
dos avisos nas redes sociais, até 
então o único meio de contato com 
potenciais cineclubistas ou espec-
tadores.

Cineclube Torres celebra 10 anos de 
atividades sem certezas quanto ao futuro

Mais de 400 Sessões abertas ao público
O dia escolhido para as sessões em 

Torres, que inicialmente era aos finais 
de semana, foi alterado em acordo com 
o gestor municipal da época, para não 
gerar horas extras, ficando definido 
para 2ª feira à noite, um dia que dificil-
mente iria colidir com eventuais mani-
festações de outras artes e segmentos 
culturais, e que, portanto, garantia ma-

nutenção de uma programação conti-
nuada com um encontro semanal, que 
era o desejo da associação.

Durante a temporada, também des-
de este primeiro ano, a programação 
se tornava mais transversal, centrada 
na produção audiovisual Ibero-ameri-
cana, recebendo sempre numerosos 
turistas e veranistas, de outras cidades 

do RS e estrangeiros, interessados em 
programas culturais diferenciados, tão 
escassos mesmo na época de verão.

Ao longo desses 10 anos de ativida-
des foram mais de 400 filmes exibidos, 
todos filmes autorais, para estimular 
a reflexão e o debate em sala e fora, 
nos convívios cineclubistas. Filmes de 
todas as cinematografias, desde as 

produções brasileiras, até as citadas 
cinematografias latinas, argentinas e 
chilenas principalmente, mas também 
uruguaias, venezuelanas, cubanas 
etc. Filmes franceses e de outros paí-
ses europeus, junto a filmes de países 
africanos, norte americanos, asiáticos, 
desde o oriente médio até a China ou 

Japão. Todos serviram para refletir 
sobre arquétipos do comportamento 
humano e sobre as peculiaridades de 
cada cultura. Os filmes foram sempre 
exibido no idioma original, legendado, 
para não perder a ambientação e o 
contato genuíno com o fluxo narrativo 
das obras.

Convidados e parcerias
Para alguns filmes gaúchos foi possí-

vel convidar diretores e atores: assim o 
Cineclube Torres trouxe para a cidade 
atores consagrados como Sirmar Antu-
nes e diretores como Hique Montanari, 
Muriel Paraboni, Omar Barros, Sergio 
Valentim, mas também o diretor cario-

ca Felipe Nepomuceno e, do Uruguai, o 
neto de Eduardo Galeano (para uma ses-
são do documentário sobre o escritor).

Outros convidados não tinham rela-
ção com a equipe de produção do filme 
exibido, mas contribuíram de forma 
singular para o debate em sala, como 

o ex-deputado estadual e prefeito Raul 
Pont, falando da repressão nos anos 
da ditadura militar, o cientista político 
Benedito Tadeu César, engenheiro agró-
nomo agro ecologista Leonardo Melga-
rejo, o economista Paulo Timm e muitos 
outros.

Sessão do Cineclube no Auditório José Picoral

Mostra e sessões escolares

Presença na mídia local e estadual
A programação do cineclube des-

de logo apareceu em destaque na 
mídia impressa local - sendo a pro-
gramação continuamente divulgada 
por A FOLHA Torres. A rádio comu-

nitária historicamente mais atenta a 
manifestações artísticas e culturais, 
a Cultural FM, já em final de 2012 
premiou o Cineclube Torres com o 
prêmio de Projeto Cultural do Ano.

Logo também a imprensa estadu-
al passou a reservar suas atenções à 
programação do Cineclube Torres, 
especialmente no verão, mas não 
só: foram centenas de artigos nas 

páginas culturais de jornais como 
Correio do Povo, Zero Hora, O Pio-
neiro, levando a cidade de Torres 
para destaques em programação 
cultural no segmento audiovisual.  O 

projeto e a programação do Cineclu-
be Torres foram também objeto de 
entrevistas na TVE, no programa Es-
tação Cultura com o âncora Domício 
Grilo.

Luta para uso de espaço público
O Cineclube Torres desde seu 

começo procurou valorizar os espa-
ços públicos municipais com suas 
atividades culturais: num exercício 
de cidadania foi sempre reclaman-

do o direito, na qualidade de orga-
nização da sociedade civil com uma 
programação cultural de interesse 
público, de usar o espaço público, 
quando disponível, para as suas 

exibições audiovisuais, deixan-
do sempre a entrada franca, para 
sócios e não sócios, mesmo sem 
qualquer contrapartida financeira 
da parte do município.

Esta luta se enquadra numa 
perspectiva que todo o cidadão 
deve ver reconhecido o direito à 
cultura e que este, para ser valo-
rizado, necessita de políticas pú-

blicas e de fomento, assim como 
locais qualificados a ela dedicados, 
palcos e telas para que estes con-
teúdos sejam transmitidos para o 
público.

Pandemia e perspectivas para o futuro
Hoje o futuro do Cineclube continua 

incerto, e não somente pela pandemia, 
que ao longo do ano passado obrigou 
a adaptar-se a encontros e exibições 
virtuais, mas pela indisponibilidade 
de um local para realizar as exibições. 
"No início de 2020 estava anunciada 
pelo executivo municipal uma peque-
na reforma no Auditório José Antônio 
Picoral, para melhorar paredes e tetos 
e para equipar finalmente o auditório 
com dois aparelhos de ar-condicionado, 
entretanto já adquiridos e prontos para 
serem instalados. Em lugar disso, com 
o argumento da eclosão da pandemia, 

o espaço foi devoluto novamente à 
SAPT e hoje se encontra em estado de 
completo abandono", lamenta Tomma-
so Mottironi, idealizador do Cineclube 
Torres .

Após a devolução do Auditório José 
Antônio Picoral para SAPT, a Associação 
pediu em ofício, ainda em dezembro 
2020 a cessão de um espaço do museu 
para realizar sessões conforme agenda 
a combinar. "Mas a resposta só veio em 
maio 2021, com o espaço praticamente 
já fechado para reformas, e sem qual-
quer confirmação do interesse em ce-
der futuramente o pequeno espaço de 

eventos que, talvez, vai ficar disponível 
no local após as obras. Considerando o 
atraso que está ocorrendo para começo 
das obras, provavelmente devido a pro-
blemas burocráticos ou as necessárias 
realocações de acervos, a disponibilida-
de de uma sala pública ainda vai demo-
rar, muito mais que o almejado fim da 
pandemia", afirma Tommaso.

Por isso fica aqui o apelo do Ideali-
zador do Cineclube a empresários e en-
tidades com disponibilidade de espaço 
adequados a projeções audiovisuais 
-  que entrar em contato com a direção 
do Cineclube para avaliar viabilidade de 

parcerias, que permitam pensar num 
futuro próximo retomar as atividades 
culturais da associação, tão cedo a situ-
ação sanitária e a legislação em mérito 
o permitam. Hoje a associação dispõe 
de todo o equipamento necessário para 
realizar sessões audiovisuais, como lei-
tores de CD/BluRay, Computadores, 
Projetores, Som estéreo e telão.

"No passado, como vimos, não falta-
ram exemplos de pessoas como Adria-
na Guedes, Paulo Prates, Índio Pousa-
das, Bárbara Sordi e Aline Vasconcelos, 
que sempre de forma graciosa, disponi-
bilizaram seus espaços, de forma conti-

nuada ou mediante agenda prévia, para 
que as atividades do Cineclube Torres 
não ficassem suspensas por períodos 
mais longos. O Cineclube Torres, hoje 
Ponto de Cultura certificado pela Lei 
Cultura Viva, após esses 10 anos de 
lutas e realizações, continua vivo e à 
disposição para promover, a partir da 
exibição de acervos audiovisuais, mo-
mentos de convívio e de reflexão sobre 
a sociedade e o mundo que vivemos, 
sempre pautando sua ação na valoriza-
ção de direitos humanos, da cidadania 
e da proteção do meio ambiente", con-
cluí Tommaso.
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No domingo (dia 15 de agosto), 
aconteceu em Torres uma manifesta-
ção pública feita por familiares, amigos 
e simpatizantes para pedir que a justiça 
seja feita no julgamento dos  culpados 
pelo assassinato do motorista de apli-
cativo Paulo Ricardo de Marins Cunha. 
Ele foi assassinado a tiros no dia 20 de 
julho passado, quando dirigia um veícu-
lo Sandero que utilizava para trabalhar 
para um aplicativo de locomoção - o 
qual foi encontrado capotado em São 
João do Sul (SC).

Conforme informou para A FOLHA 
uma parente da vítima, a família or-
ganizou a manifestação para, além de 

buscar a justiça, também realizar agra-
decimentos aos órgãos públicos envol-
vidos neste triste caso de violência. E, 
afinal, o ato visa mostrar que o grupo 
vai  trabalhar para que a sentença dos 
culpados seja justa (conforme suas ava-
liações). 

Houve uma carreata e uma manifes-
tação com cartazes (com palavras de 
ordem sobre o acontecido e pedidos 
de justiça). O movimento saiu do Posto 
SIM, na Avenida Castelo Branco e se en-
caminhou na direção do cemitério onde 
o corpo foi sepultado. No ato, os mani-
festantes agradeciam publicamente a 
Brigada Militar de Torres, a Polícia Civil 

de  Santa Rosa do Sul, dentre outros. 
A parenta do jovem que foi assas-

sinado também pediu para que, em 
nome da família, esclarecesse que a 
vítima do assassinato não tinha passa-
gem nenhuma na polícia (como teria in-
formado outro jornal da região). E que a 
família de Paulo Ricardo  também pede 
para que qualquer história que de algu-
ma forma deprecie a imagem do paren-
te falecido não seja levada em conta. 

Para os familiares e amigos, foi um 
assassinato sem motivos aparentes e 
que se transformou em uma tragédia 
familiar. Agora, eles querem um julga-
mento justo.  

Manifestação em Torres pede justiça pelo assassinato 
do motorista de aplicativo em São João do Sul

No último dia 13 de agosto (sexta-
-feira), a diretoria da Associação dos 
Quiosques de Bebidas e Lanches de 
Torres e a Associação dos Alugadores 
de Cadeiras e Guarda-Sóis de Torres  
se reuniram com o Procurador da Re-
pública do Ministério Público,  André 
Casagrande Raupp . Nessa reunião 
buscou-se informações se o MPF havia 
exigido do município que os módulos 
de praia fossem licitados da maneira 

tomada de preço, maior lance. 
"As associações não convencidas 

das respostas dada pela Prefeitura 
Municipal, buscaram inúmeras infor-
mações nos últimos dias. Dentre elas 
o contato com  a Fepam (Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental do 
RS) , sendo que a entidade  respondeu 
categoricamente que não há exigência 
alguma (por parte da Fepam) em limi-
tar o número de quiosques na beira 

mar e salientou que qualquer exigên-
cia de licitação parte do município. Já 
o Ministério Público do RS  negou que 
estaria pressionando o executivo mu-
nicipal, alegando que as tratativas que 
estiverem ocorrendo são de compe-
tência federal (no caso do Ministério 
Público Federal)" ressalta o secretário 
da Associação dos Alugadores de Ca-
deiras e Guarda-Sóis de Torres, Jéfer-
son França  . 

Associações dos Quiosques de Torres se unem para 
buscar informações sobre nova licitação que se aproxima

Antes disso, os associados foram no 
último dia 09 de agosto até a frente da 
Câmara dos Vereadores para solicitar 
que os vereadores torrenses busquem 
mais respostas sobre essa exigência 

das licitações para os quiosques. "Sa-
bemos da legitimidade do processo, 
mas o porquê do executivo municipal 
estar optando por o meio licitatório 
que beneficia os mais favorecidos 

economicamente. Atualmente Torres 
conta com uma população onde 47% 
recebe até 2 salários mínimos", com-
plementa Jeferson França, secretário 
da associação.

Manifestação em frente a Câmara

Pessoas do ato também agradeceram policiais envolvidos na elucidação dos fatos do caso - e agora querem justiça no julgamento

A virada de tempo na manhã 
desta quarta-feira (18 de agosto), 
com ventos e rajadas fortes pe-
gou muita gente de surpresa. De 
acordo com pilotos experientes 
da região, o mau tempo não es-
tava previsto para o dia de hoje 
nos aparelhos meteorológicos.

Em Praia Grande (extremo sul 

de SC), ocorreram três  um inci-
dente envolvendo um balão de 
ar quente. De acordo com regis-
tro em vídeos feitos por um dos 
turistas que estavam no passeio 
de balão - o ex-BBB 20 catarinen-
se Lucas Gallina - em meio a tem-
pestade o piloto caiu do balão e 
os passageiros ficaram sozinhos 

até o pouso inesperado em uma 
árvore. 

O piloto da empresa Canyons 
e Balões (de Praia Grande-SC) foi 
socorrido e encaminhado para 
avaliação médica.  A Prefeitura 
Municipal de Praia Grande lan-
çou uma nota de esclarecimento 
sobre a queda do balão com tu-

ristas: "O incidente envolvendo 
um balão de ar quente ocorreu 
devido ao mau tempo não pre-
visto nos aparelhos meteorológi-
cos. Infelizmente um passageiro 
sofreu ferimentos e já está em 
avaliação médica no município. 
Ademais apenas danos mate-
riais".

Virada de tempo causa incidente com balão em 
Praia Grande (e piloto chegou a cair do balão)

Fotos de acidente de balão (imagem: divulgação whatsapp)
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OS ÍNDIOS QUE HABITAVAM NOSSO LITORAL 

Quando eu era mais novo (ou menos velho), 
lembro que havia uma figura esculpida nas rochas 
junto às escadarias da praia Grande. Para mim, a 
figura era de uma menina. Descobri, bem mais 
tarde, que se tratava de uma Índia (ou um Índio) 
esculpida por uma pessoa que fez a “obra de arte” 
e assinou. Francisco Gomes de Oliveira, esse era 
o nome do escultor que concluiu a obra no dia 01 
de janeiro de 1952. Hoje em dia, se alguém fizes-
se algo parecido seria, provavelmente, preso (se 
identificado e encontrado, é claro). 

O autor da escultura na pedra, a fez para home-
nagear os primeiros habitantes desta região. 
Aqueles que viveram por muito mais tempo que 
nós ou nossos ascendentes. Viveram e deixaram 
suas marcas através dos diversos sambaquis que 
rodeavam a cidade. 

Os sambaquis, assim como os índios, também 
desapareceram. 

Por isso, lembrando da escultura e dos samba-
quis, resolvi dar uma pesquisada para ver quem 
era o índio que vivia nestas terras. Comecei, en-
tão, pelos primeiros... 

Os índios foram os primeiros habitantes de Tor-
res e região do Litoral Norte, assim como do Brasil 
e do Continente. Eles viviam por aqui já há 10 ou 
12 mil anos.Eram grupos humanos pré-históricos 
oriundo das variadas regiões da América do Sul: 
Planalto Meridional do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina, Amazônia Meridional, noroeste da 
Argentina e Patagônia. Grupos de caçadores-
coletores de floresta que na Argentina denominam
-se Alto Paranaenses e, no Brasil Tradição Humai-
tá. Essa tem origem durante o período “Ótimo Cli-
mático” com condições climáticas e geográficas 
bem diferentes das atuais. 

Esses primeiros índios tinham uma indústria lítica 
bem definida, produziam machados de mão 
(bifaces ou curvos), percurtores de arestas e ras-
padores, todos feitos com basalto, matéria prima 
encontrada por aqui. Além de fabricantes, esses 
índios caçavam e pescavam, conforme evidências 
encontrados nos sítios de sambaquis de Torres e 
região. 

Nos séculos XVI e XVII os índios ainda habita-
vam nosso litoral, nesses séculos eles foram 
“localizados” pelos bandeirantes que por aqui pas-
savam. Aqui predominava a etnia Carijó. 

Carijós ou Cariós, vem do “Cari-yó”, palavra deri-
vada de “Cari”, que significa branco em Tupi, uma 
alusão à pele mais esbranquiçada dos índios gua-
ranis do litoral do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. Eles ocupavam a região que se estendia 
desde o morro dos Cavalos, perto da enseada do 
Brito, em Santa Catarina, até Tramandaí no RS, 
abrangendo cerca de 280 km de extensão. 

A partir de 1500, passados 150 a 170 anos, os 
índios que ocupavam esta região foram quase que 
totalmente dizimados por doenças, escravidão e 
aculturamento.  

Doenças como gripe, sarampo, catapora, co-
muns ao homem branco eram fatais aos indíge-
nas. Vírus e bactérias entravam nas aldeias com o 
homem branco e as ervas e pajelanças não servi-
am para enfrentá-los.  

O fator escravidão, também responsável pelo 
desaparecimento dos índios, que eram levados 
rumo a Santa Catarina e de lá em navios e embar-
cações menores para várias capitanias. Eles eram 
retirados do mato e levados “na corda” até os co-
merciantes de escravos.  

Durante 40 anos (1605 a 1645) diversas missões 
jesuíticas tentaram proteger os índios das ações 
escravagistas. Os primeiros padres jesuítas foram 
João Lobato e Jerônimo Rodrigues, enviados em 
1605 pelo Provincial do Brasil Fernan Cardim, que 
se fixaram em Laguna. O objetivo destes padres 
era o de levar cerca de 3 a 4 mil índios da aldeia 

de Boipetiba (Rio Mampituba,em Torres) para São 
Vicente, onde seriam salvos da ação dos escrava-
gistas. Porém não deu certo e a única coisa que 
conseguiram foi a adesão dos chefes indígenas 
que foram até São Paulo negociar a vinda de mais 
padres para ajudá-los na luta contra os escrava-
gistas. Em 1622 os padres Antônio de Araújo e 
João de Almeida, tentaram se instalar na região 
porém tiveram muita dificuldade por causa dos 
tumultos, injustiças e violência dos brancos escra-
vagistas que transitavam pela região. A terceira 
missão foi entre 1622 e 1628 com os padres Antô-
nio Araújo e Pedro da Mota, que sediados em Im-
bituba, vieram a Torres e retornaram para Laguna 
com cerca de 400 índios catequizados. 

Enfim, foram estes e seus antepassados que 
foram homenageados nas rochas torrenses. Mais 
tarde, em 1820, vieram das Missões e de outras 
regiões como Entre Rios e do Paraguai, índios 
Guaranis, com o intuito de povoar as “Torres”. 
Sem rumo, depois do fracasso jesuítas nas mis-
sões, tiveram que buscar outros locais para se 
estabelecerem e entre uma batalha e outra com os 
espanhóis e portugueses, acabavam presos. Os 
portugueses os aproveitavam como operários em 
suas sentenças, inclusive vieram para ajudar na 
construção da capela. Para cá vieram 30 deles, 
porém não receberam terras e a maioria fugiu ou 
voltou para as missões e poucos ficaram por aqui 
se diluíram ao restante da população não sendo 
uma etnia forte que deixou marcas culturais ou 
genéticas na população torrense. 

Fontes: Ruy R. Ruschel (Por mares grossos e 
areias finas e Torres tem história); Nelson Adams 
Filho. 
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