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os comunistas, os petistas, os chineses, 
os russos, os peronistas na Argentina, os 
marcianos invisíveis mas atuantes nas 
sombras de um certo  marxismo cultural. 
(Quem de nós não tem um sobrinho, um 
amigo, um tio que não para no emprego, 
já está no quinto casamento, vive recla-
mando da vida e sempre culpa “o outro” 
pelos seus fracassos...?) Reunidos em 
Brasília, procederiam ao confronto com 
o Congresso Nacional, exigindo voto im-
presso em 2022 e impeachment de Minis-
tros do STF, o qual seria invadido “manu 
militari”, impondo  seu fechamento. O 
cantor ficou isolado em seu trombetear 
insano, com prejuízos à carreira. Mas não 
parou por aí. Já circulam nas redes outras 
conclamações de arrepiar. Uma delas, de 
um suposto militar, dá as coordenadas 
do protesto, seus objetivos claramente 
insurrecionais e definição de dispositivos 
táticos a serem comandados por milita-
res. Cinco ex Presidentes lançaram nota 
a respeito e procuram velhos colaborado-
res militares de seus governos para ava-
liarem a situação. Estaríamos às vésperas 
de um novo golpe, desta vez claramente 
personalizado na figura de Bolsonaro, as-
semelhando-se às piores tiranias que as-
sistimos no século XX?

A maioria dos que estão acompanha-
mento os acontecimentos não dão gran-
de crédito às especulações golpistas. 
Afinal, não há suporte para tal empre-
endimento, como aconteceu em 1964, 
quando o golpe cívico-militar foi am-
parado pela Mídia, pela Igreja Católica, 
por larga margem da classe média, pelo 

empresariado, quatro governadores dos 
mais importantes Estados da federação – 
RJ, RS, MG e SP - ,todos avalizados pelo 
Governo dos Estados Unidos. Quem tiver 
dúvidas sobre isso veja o filme “21 anos 
neste dia”. Isso não existe agora. Bolsona-
ro está emparedado no seu bunker pala-
ciano, sem aplauso da sociedade organi-
zada, embora ainda com prestígio junto à 
massa amorfa inclinada ao seu fanatismo. 
No plano externo, a guerra fria de outro-
ra, com risco nuclear, cedeu lugar à mera 
competição geoestratégica entre Estados 
Unidos e China, falseada pelo conceito de 
guerra híbrida com o objetivo de granje-
ar alianças ocidentais. A manobra seria, 
pois, uma intentona de fanáticos de ex-
trema direita, insuflados pelas ambições 
de um falso mito incomodado tanto com 
o esfacelamento do país, abalado com a 
morte de quase 600 mil mortos pelo CO-
VID, uma economia sem perspectiva com 
inflação galopante e inédita fuga de capi-
tais e cérebros do país, como pelo estrei-
tamento de sua viabilidade eleitoral para 
2022.

Mas quem garante que nada ocorrerá? 
E mesmo que viesse a ocorrer e desse 
com os burros n´água, qual o custo des-
ta patacoada? E se houver mortos, como 
houve naquela frustrada tentativa do ex 
Presidente Trump de calar o Congresso 
americano?  Nem pensar...Restar-nos-á, 
se ultrapassarmos o Cabo das Tormentas 
sem vítimas, no dia das eleições gerais no 
ano que vem, a lembrança:

- Eu sei o que vocês queriam fazer no 
ano passado...

Setembro é o mês de primaveras, isto 
é, no velho e originário latim, dos pri-
meiros verões, antecipados, aqui no Sul, 
por copiosas águas. No fim do mês, com 
a terra encharcada, tudo começa a florir 
e, como lembra o Dr. Festugado em uma 
de suas memoráveis crônicas em “Torres 
de Antigamente”, as cores se multiplicam 
para atrair os pássaros em sua eterna  
polinização da vida. Neste ano, entretan-
to, ansiamos pela primavera com emo-
ções contraditórias entre a expectativa 
sazonal e o clima de maus augúrios para 
o 7 de setembro. Ouviram falar? Leram 
a respeito? Coisas ruins. Preferiria pou-
pá-los, tal o teor de mensagens que me 
chegam, já que, aqui, estamos suficiente-
mente traumatizados com o lamentável 
episódio que vitimou um conterrâneo 
ilustre nas mãos insidiosas de dois bri-
gadianos em ronda funesta. Ele tenta-
va defender os filhos. Sucumbiu. Cenas 
dantescas gravadas por  observadores 
que  registraram o fato, o qual nos leva 
à solidariedade com a família enlutada. 
Não mereciam isso. Torres não merecia 
isso. Ninguém merece isso. A Brigada 
Militar emitiu nota insuficiente, enquan-

to a Polícia Rodoviária Federal, da qual a 
vítima era aposentado, lamentou o fato. 
Algo que já nos choca quando a sabemos 
no Rio de Janeiro, mas que não podemos 
admitir  aqui entre nós, parte de um Es-
tado que se vangloria de façanhas cívicas 
do  passado, numa cidade que se com-
praz com bons indicadores de Desenvol-
vimento Humano, baixos índices de po-
breza e relativa paz social.  Outro dia, um 
amigo que mora ao lado do BRADESCO, 
teve que suportar a intolerância dos PMs 
por estar retirando suas malas do carro 
em local reservado para mero desembar-
que. Ele, com quase 80 anos, teve que 
remover o carro sob pena de o levarem 
em guincho, até a outra quadra. Caso 
clássico de excesso de zelo temperado 
com muita falta de consideração com um 
idoso. Voltemos aos fatos nacionais.

Há dias circulou fartamente nas redes 
o “berrante” do sertanejo Sérgio Reis 
convocando os bolsonaristas para uma 
ação insurrecional no próximo dia 07 de 
setembro, em Brasília, em defesa do Go-
verno, contra o que este considera seus 
inimigos: Ministros do Supremo, a CPI 
do COVID, os governadores, os prefeitos, 

OPINIÃO 

QUANDO SETEMBRO VIER: A INTENTONA

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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 Estão tramitando e serão votado na 
sessão da Câmara dos Vereadores de se-
gunda-feira (30 de agosto) duas indicações 
de autoria do vereador Rogério Jacob, o 
Rogerinho (PP), que pedem ao prefeito 

Carlos Souza que revogue duas leis em 
Torres. Uma, que proíbe o uso da “cama 
de aviário” na agricultura - buscando im-
pedir a introdução de agentes patogêni-
cos. E outra que Indica (também ao Poder 

Executivo) que seja revogada a Lei que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de cami-
nhões basculantes usarem lonas e que fa-
çam a rega das vias públicas sem pavimen-
tação no âmbito do Município de Torres.

 Humildemente, vereador de Torres pede revogação 
de duas leis de sua própria autoria

Rogério Jacob (foto) chegou à conclusão que impactos negativos nas leis foram maiores do que os positivos

Mesmo autor das leis faz os pedidos de revogação
O que chama a atenção de ambas 

proposituras é o fato destas duas leis 
serem de autoria do próprio vereador 
Rogerinho, que agora pede sua revo-
gação. Também chama a atenção a 

questão propositiva da atitude do ve-
reador, que refletiu sobre impactos das 
normas a serem obedecidas e fiscaliza-
das em Torres, nas quais a sociedade 
envolvida diretamente no cumprimen-

to das leis estaria sendo mais atrapa-
lhada do que auxiliada - o que motivou 
a Indicação de revogação assumida (e 
formalizada) pelo mesmo vereador Ro-
gerinho. 

Sem comprovação científica
Sobre as Camas Aviárias, Roge-

rinho afirma (e registra no texto da 
própria Indicação) que é grande o 
número de agricultores que tem pro-
curado seu gabinete relatando difi-

culdade em encontrar cama aviária 
tratada (para substituir a que usavam 
antes para adubar sua lavoura con-
forme a lei), assim como pesquisa de 
seu gabinete chegou à conclusão de 

que “não teria nenhuma comprova-
ção científica que a cama aviária pro-
porcione mal saúde”, um dos argu-
mentos que levou Rogerinho lá atrás 
a fazer a lei. 

CONVITE – Audiência Pública “Agosto Lilás”

O Presidente da Câmara Municipal de Torres, Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
e a Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Vereadora Carla Rodri-
gues Daitx, vêm, pelo presente, convidá-lo(a) para uma Audiência Pública, a realizar-se 
às 13h30min do dia 30 de agosto de 2021, no Plenário da Câmara Municipal, que terá 

como pauta  o “Agosto Lilás – O fim da Violência contra a Mulher”.
Contamos com sua presença.

Exigências geram desabastecimento
Já para justificar o pedido de revo-

gação da lei - feita por ele mesmo - so-
bre necessidade de mais obrigações 
para o tráfego de caminhões basculan-
tes nas estradas vicinais sem pavimen-
tação (de terra batida) , definindo a 

obrigatoriedade do uso lonas sobre as 
caçambas dos veículos - bem como a 
obrigatoriedade destes fazerem “rega” 
das estradas vicinais - o vereador Ro-
gerinho afirma no próprio texto do pe-
dido de revogação que os moradores 

das estradas vacinais, assim como os 
comerciantes que trabalham no entor-
no destas vias, estariam deixando de 
ser atendidos. Neste caso o vereador 
disse, (desta vez em seu pronuncia-
mento na sessão da Câmara do dia 

23/8), que os fornecedores de merca-
dorias diversas que abastecem os co-
mércios de várias atividades nas vilas 
das regiões afetadas pela lei (estradas 
do interior) não estariam conseguindo 
cumprir as normas necessárias, o que 

estaria causando desabastecimento 
de víveres aos moradores e prejuízos 
aos comerciantes. Esta lei que, inicial-
mente, visava a diminuição da poeira 
levantada por caminhões que trafe-
gam de forma sistêmica nas via.

Opinião de Fausto Júnior – repórter da matéria
Na prática, o vereador Rogeri-

nho trabalha duas vezes pela cole-
tividade. A primeira para minimizar 
impactos ambientais de atividades 

produtivas, fazendo duas leis que 
foram aprovadas na Câmara e pro-
mulgadas pelo prefeito Carlos Souza 
em Torres. E a seguir, humilde e pro-

positadamente, pede que as regras 
modificadas voltem atrás, por conta 
dos ônus para a população torrense 
serem maiores que os bônus para 

a mesma coletividade, conforme a 
sua avaliação e constatação práti-
ca.  Agora o prefeito Carlos Souza 
deverá revogar ou não as leis. Mas a 

tendência é de que haja o aceite do 
pedido do vereador Rogerinho, já 
que ambos fazem parte da mesma 
agremiação, o Partido Progressista.

TORRES - Na tarde desta se-
gunda-feira (23 de agosto), no 
Palácio Piratini em Porto Alegre, 
o Prefeito de Torres, Carlos Sou-
za, esteve ao lado do Governa-
dor Eduardo Leite para acompa-
nhar o lançamento do Programa 
'Rede Bem Cuidar RS'. Na opor-
tunidade, também participou 
do lançamento o Secretário de 
Saúde, Claudio Paranhos.

A Rede Bem Cuidar RS – RBC/
RS, integra o Programa Estadu-
al de Incentivos para Atenção 
Primária à Saúde – PIAPS do 

Governo do Estado dentro do 
componente estratégico de qua-
lificação da Atenção Primária à 
Saúde – APS. Trata-se de uma 
proposta de colaboração entre 
as gestões estadual e municipal 

de saúde, os trabalhadores da 
saúde e a população. O objetivo 
do projeto é incentivar a melho-
ria e o fortalecimento dos servi-
ços de APS oferecidos à popula-
ção gaúcha.

Com governador do RS, prefeito Carlos 
participa do lançamento do Programa 

'Rede Bem Cuidar RS'
Na última semana, o Prefeito de 

Torres Carlos Souza e o vice-prefeito 
de Arroio do Sal, José Diogo Martins 
Pereira (Zéca), participaram, no au-
ditório da Famurs, em Porto Alegre, 
de reunião do Grupo de Trabalho 
que debate a possível privatização 
da Corsan e a criação de Unidades 
Regionais de Saneamento, a convite 
do presidente da Famurs, Eduardo 
Bonotto.

O encontro realizado com várias 
Associações de Municípios do RS, 
teve como objetivo de contribuir 
com o debate e sanar as dúvidas dos 
gestores municipais sobre o novo 
marco regulatório e a possível venda 
da companhia de saneamento gaú-
cha. Na reunião estiveram presentes 
representantes de municípios que 
possuem o serviço da Companhia, 
com o intuito de sanarem suas dú-

vidas e aprofundar o entendimento 
acerca da privatização da Corsan e 
como os municípios poderão se or-
ganizar com seus contratos com a 
Companhia.

Segundo o vice-prefeito de Arroio 
do Sal, Zéca Martins, na oportunida-
de foi possível compreender quais as 
possíveis mudanças e impactos para 
os municípios com a privatização. 

Zéca também participou de outra 
reunião tratando do novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico Nacional.

No evento, esteve presente ain-
da o secretário chefe da Casa Civil, 
Artur Lemos, o secretário do Meio 
Ambiente e Infraestrutura do Estado, 
Luiz Henrique Viana, o presidente da 
Corsan, Roberto Barbuti, entre ou-
tras autoridades.

Prefeito de Torres e vice de Arroio do Sal 
participam de reunião sobre impactos da 

possível privatização da Corsan
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Na sexta-feira (20 de agosto), 
nas dependências da Câmara de 
Vereadores de Torres, aconteceu a 
Convenção do Partido Progressistas 
da cidade, onde foram eleitos os no-
mes da Executiva partidária para o 
próximo período. 

 A chapa eleita foi a única apre-

sentada - sendo empossada após 
eleição por consenso.  E o empresá-
rio Nasser Samhan é mais uma vez 
o presidente do partido em Torres, 
eleito por unanimidade.  A vice-
-presidência do PP local ficou com o 
presidente anterior, o secretário de 
Turismo do governo Carlos Souza, 

Fernando Nery. 
O destaque do pleito foi a pre-

sença de políticos de vereadores e 
membros de outros partidos torren-
ses, tanto dos que fazem parte da 
base aliada do governo na Câmara, 
quanto outros que são isentos ou 
fazem parte da oposição. 

Empresário Nasser Samhan é mais uma vez eleito 
presidente do PP de Torres

Secretário de Turismo do Governo Carlos Souza é o vice do diretório municipal

A nominata completa eleita na con-
venção para dirigir o Partido Progressistas 
de Torres ficou formada com os seguintes 
nomes:

- Presidente - Nasser Samhan; 
- Vice-Presidente – Fernando Nery da 

Rosa; 

- 2º Vice Presidente – José Vanderlei 
Brocca; 

- Secretária Geral – Ana Carolina Brove-
dan Brocca;  Secretária – Silvia Maria Perei-
ra Teixeira; Tesoureira - Geral - Maria Clari-
ce Brovedan; Tesoureiro – Lori dos Santos.

- Três Membros Titulares de Todos:  1º 
Membro - Hélio Matos Pereira; 2º Mem-

bro - Fábio Amoretti; 3º Membro – Mauro 
Marcelo Dias de Jesus.

-Três Membros Suplentes de Todos: 1º 
Membro - Manoel Jovelino de Carvalho; 2º 
Membro – Ivo dos Santos Rocha; 3º Mem-
bro – Reni Roxo Pinho.

- Líder da Bancada do partido Na Câ-
mara – Vereador Rogerinho

PP de Torres - NOVA NOMINATA

Itapeva e Praias do Sul recebem melhorias na 
rede distribuição de energia elétrica

Nessa semana, o Secretário do 
Meio Ambiente e Urbanismo, Júlio 
Agápio, fez a entrega da licença 
ambiental de melhorias, para a 
instalação de transformador rebai-
xador a ser instalado na praia de 
Itapeva.

As melhorias serão na qualida-
de da distribuição de energia elé-
trica para a região da praia de Ita-
peva e praias do sul, e irá propiciar 
a desinstalação e desligamento 
total da rede de energia que passa 
por dentro do Parque Estadual de 
Itapeva. Será instalado um trans-
formador que vai possibilitar essa 
nova entrega de energia.

A entrega foi feita para o servi-
dor da CEEE Equatorial, Fabio San-
tos, líder da manutenção de redes 
e participou do ato o Secretário de 
Planejamento e Participação Cida-
dã, Matheus Junges.

Para o Secretário Júlio Agápio, 
será uma obra importante por que 

além de possibilitar melhoria na 
distribuição de energia, ela vai pro-
piciar que seja desinstalada toda a 
rede antiga que existe dentro da 
unidade de conservação. Para o 
Secretário Matheus Junges, consi-
derando que existe uma tendência 

natural de desenvolvimento das 
praias do sul é importante então 
que melhorias como essa já sejam 
previstas e implantadas pelo mu-
nicípio.

Fonte: Prefeitura de Torres

 

 

EDITAL DE DELEGADO SINDICAL 
COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

A Diretoria do SINTRAULIN Sindicato dos Rodoviários do Litoral Norte RS, CNPJ: 
08.393.559/0001-30, vem através deste COMUNICAR que no prazo de 10 dias, com base no Estatuto 
Social desta entidade Sindical que está aberta a inscrição para a Eleição de Delegado Sindical junto a 
Empresa Logística Irmãos Trevisol LTDA, sob o CNPJ nº10.372.537/0001-36, situada Avenida Castelo 
Branco, nº3040, Bairro Centenário, Cidade Torres/RS. 

As inscrições serão aceitas na Secretaria da Sede do Sindicato. Endereço Rua Getúlio Vargas, 
nº1515, Centro, Osório/RS, no horário das 09:00H as 17:00H, entre os dias 27/08/2021 a 08/09/2021. 

a) - A eleição será realizada no dia 24/09/2021, na Base Territorial da Empresa nos setores de 
trabalho, com urna itinerante. 

b) - O escrutínio será logo após ser efetuado o quórum de votantes legais, com base na relação 
de funcionários ativos. 

Osório, 26 de agosto de 2021. 

  

 

 

No centro, o presidente Nasser entre o vice Fernando Neri (de 
máscara) e o vereador do PSDB Rafael Silveira (e).

Por Redação A FOLHA
___________________

Está tramitando nos ritos da Câ-
mara de Vereadores de Torres, um 
Requerimento Oficial, de autoria do 
vereador Jacó Miguel Zeferino (PSD) 
e assinatura de todos os outros ve-
readores da Casa Legislativa torren-
se, que formaliza que seja feito pela 
Câmara Municipal de Torres o um 
reconhecimento formal aos Guardas 
Municipais Patrimoniais da Prefeitu-
ra Municipal. O reconhecimento é 
pelos Guardas Municipais terem agi-
do para que fosse evitado o suicídio 

de um  jovem em meados de agosto, 
no paredão da Torre do Meio (Morro 
das Furnas) no Parque da Guarita.  O 
requerimento cita o nome dos ser-
vidores que estão recebendo a refe-
rência elogiosa. São eles os Guardas 
Patrimoniais, Dirlene Bem Hur, Cíce-
ro Antunes, Ricardo Cunha, Cristiano 
Ferreira e Renato Ribeiro.  Conforme 
o texto, "eles conseguiram se ante-
cipar para evitar a tragédia sinali-
zada pelo jovem". Ainda indica que 
os Guardas Patrimoniais receberam 
uma ligação telefônica avisando da 
possibilidade quando, então, eles fo-
ram até o local onde afinal o jovem 

foi resgatado de uma maneira rápida 
e eficaz.

 “Quero enaltecer o trabalho des-
ses Guardas Municipais Patrimoniais 
e ao mesmo tempo valorizar todos 
os outros que estão diariamente 
a postos, nos seus locais de traba-
lho. Parabéns aos trabalhadores 
da Guarda Municipal Patrimonial”, 
afirma o autor da iniciativa. Jacó 
Miguel lembra também que a ação 
realizada pelos Guardas Municipais 
Patrimoniais “é digna de destaque 
e reconhecimento, pois agiram com 
desenvoltura e dedicação para salvar 
uma vida”.

Câmara de Torres formaliza referência elogiosa 
a Guardas Municipais

iniciativa veio após servidores terem evitado um suicídio no Paredão do Morro das Furnas
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O governo do Rio Grande 
pretende incluir na carteira de 
concessões à iniciativa privada 
os parques da Guarita e de Ita-
peva, em Torres. Se questões 

jurídicas e de modelagem fo-
rem resolvidas no curto prazo, 
a previsão do governo é de 
repassar os parques para ex-
ploração comercial no fim de 

2022.
Com fama turística e público 

cativo, o que garante viabilida-
de econômica, os parques da 
Guarita, de Itapeva integram 
um segundo ciclo de conces-
sões de parques projetados 
pelo Governo do Estado.

“Se a gente conseguir resol-
ver logo as questões jurídicas, 
essas concessões devem ocor-
rer no final da gestão do gover-
no. Senão, vamos iniciar para 
o próximo governo dar anda-
mento. Ambos os parques já 
têm visitação e há receita con-
solidada. Ajuda na concessão” 
projetou o secretário estadual 
de Parcerias, Leonardo Busat-
to, em entrevista à GZH.

De acordo com Busatto, 
o principal entrave jurídico 
para o qual o governo busca 
solução é o conjunto de ocu-

pações irregulares nos par-
ques, que impede na Justiça 
a regularização das áreas. O 
Governo do Estado também 
negocia com o Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extre-

mo Sul (BRDE) a contratação 
de uma consultoria para fazer 
a modelagem do negócio, ofe-
recendo a um mesmo gestor 
privado os parques da Guarita 
e de Itapeva.

Governo do RS pretende conceder parques da 
Guarita e Itapeva à iniciativa privada até 2022

Parque da Guarita

O Parque Estadual da Guari-
ta, que oficialmente carrega o 
nome do reconhecido ambien-
talista José Lutzenberger, tem 
atualmente a gestão cedida para 
a prefeitura de Torres. Atualmen-
te, o acesso ao parque é gratuito 

para quem chega a pé e, na alta 
temporada, há cobrança de R$ 
20 para acesso de carros (sendo 
que veículos emplacados em Tor-
res são isentos de cobrança).

Apesar da possibilidade de au-
mentos dos custos aos turistas, o 

secretário de turismo de Torres, 
Fernando Nery, disse ao GZH que 
a prefeitura é favorável à pro-
posta de concessão. “O parque 
hoje está excelente. Mas a gente 
é favorável à “privatização” dos 
parques. A gente sabe que a ini-

ciativa privada vai ter lucro e tem 
mais condições de fazer a gestão” 
pontuou em entrevista à GZH.

A Prefeitura aponta que a ta-
rifação tem que ser justa, e es-
pera que hajam cotas sociais na 
tarifa, para permitir o acesso das 

pessoas que não terão condições 
de pagar. O Secretário de Turismo 
segure a criação de um dia gra-
tuito na semana.

Com informações de 
GABRIEL JACOBSEN (GZH)

Parque da Guarita
Parque Itapeva
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Os coordenadores do ato desta 
quarta-feira também anunciaram 
aos presentes, antes das orações, 
que o espaço daquele dia era de 
desejos de paz e harmonia para a 
alma de Fábio. Mas que também 
já estava marcada para o domingo, 
uma passeata para que a comuni-
dade se manifestassem por seus 

pedidos de justiça perante os trá-
gicos acontecimentos de segunda-
-feira passada. 

A concentração da manifesta-
ção pacífica está marcada para 
começar às 15 horas de domin-
go(29), com saída na Praça XV de 
Novembro, para em seguida seguir 
roteiro em caminhada pelas ruas.

GERAL

Na madrugada desta segunda-
-feira (23), o policial aposentado da 
Polícia Rodoviária Federal, Fábio Cé-
sar Zortéa, morreu por tiros de po-
licial militar, após um tumulto com 
tiros no centro em Torres (nas pro-
ximidades do camelódromo). O caso 
ocorreu  em frente ao prédio onde 
a família mora. Zortéa era morador 
de Torres e tinha 59 anos. Ele teria 
tentando interceder pelos filhos, 
que envolveram-se em ocorrência 
com dois policiais militares do 2º 
Batalhão de Policiamento de Áreas 
Turísticas (2º BPAT).

Os filhos de Zortéa - Fábio e Luca 
- teriam sido abordados pela BM por 
supostamente terem estado uma pa-
daria, onde começaram um desen-
tendimento. Entretanto, conforme 

reportagem de GZH, imagens da câ-
mera da mesma padaria (bem como 
relato do proprietário do estabeleci-
mento) teriam comprovado que os 
irmãos não estavam na confusão em 
padaria antes de abordagem 

Já na frente do prédio onde mo-
ram, a Brigada Militar foi chamada e 
abordou os dois irmãos, sendo que 
um deles não aceitou a abordagem, 
dando início a uma briga genera-
lizada. Posteriormente, em meio 
a confusão, o pai desceu de seu 
apartamento até a calçada e tentou 
intervir, momento em que acabou 
alvejado - com tiros no tórax e na 
cabeça. Um dos filhos também foi 
atingido por disparos, sendo aten-
dido no Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes

Tiros efetuados por policial militar em confusão 
levaram à morte de policial aposentado em Torres

Homenagem e pedidos por justiça
Na manhã desta terça-feira (24 

de agosto), aconteceu o velório 
do policial aposentado morto. 
Zortéa ingressou na Polícia Rodo-
viária Federal em 1994 e exerceu 
suas atividades na Delegacia de 
Osório, onde se aposentou em 
2014. Familiares e amigos do fa-
lecido, além de autoridades da 
sociedade de Torres e de jorna-

listas da mídia (local e estadu-
al) compareceram à cerimônia, 
onde houve homenagens de 
parceiros do torrense e de seus 
colegas da Polícia Rodoviária Fe-
deral. Alguns presentes no veló-
rio carregavam cartazes com pa-
lavras de ordem pedindo justiça 
na apuração dos culpados  pela 
trágica morte.

Na frente do prédio  que  mora 
a família enlutada, local onde 
ouve o  tiro fatal, amigos e vizi-
nhos fizerem uma homenagem 
ao colocar flores e velas no lugar. 
Estas todas são e foram demons-

trações da grande popularidade 
e de afeto que Fábio Zortéa pos-
suía na sociedade torrense.

A juíza titular da comarca de 
Torres, na terça-feira (25)des-
pachou autorização para que os 

dois jovens da família Zortéa, pre-
sos em flagrantes no evento por 
desobediência a ordem policial e 
outras acusações, pudessem res-
ponder ao inquérito e ao proces-
so contra eles em liberdade. 

 Advogado da família sustenta que houve execução
O advogado da família, Ivan 

Brocca, sustenta que houve exe-
cução e tentativas de homicídio. 
Ele diz que Zortéa e os filhos não 
estavam armados. Ainda segun-
do o advogado, imagens obtidas 

pela defesa mostram que o pai foi 
agredido com uma paulada antes 
do tiro. Segundo Brocca, Zortéa 
agiu na tentativa de defender os 
filhos. "Qual pai não faria isso? A 
gente tem que se colocar no lugar 

do pai. Digamos que fosse verda-
deira a versão [de vandalismo], 
que não ocorreu, ainda assim não 
justificaria aquele final", diz.

Os dois policiais envolvidos na 
ocorrência foram afastados. A 

Brigada Militar também informou 
- em nota oficial - que os policiais 
militares envolvidos na ocorrên-
cia serão atendidos pelo serviço 
psicossocial prestado pelo Co-
mando Regional, em Osório. 

Dentro do inquérito, cinco po-
liciais são investigados, dois deles 
por homicídio doloso — quando 
há intenção de matar. Os filhos 
de Zortea também são investiga-
dos.

Homenagem de vizinhos em frente ao prédio de Fábio Zortéa

Na noite desta quarta-feira (dia 
25 de agosto), um grande grupo de 
amigos do policial rodoviário federal 
aposentado de Torres, Fábio Zortéa 
- morto em uma confusão na segun-
da-feira (23) ao ser baleado por um 
Policial Militar - realizou uma espé-
cie de ato espiritual em homenagem 
à alma do amigo. 

O ato juntou, além de amigos, 
muitas pessoas da sociedade tor-
rense que ficaram chocadas com o 

acontecimento envolvendo Fábio e 
seus filhos.   Velas foram acesas para 
depois serem rezadas orações (Ave 
Maria e Pai Nosso) defronte a en-
trada do prédio onde mora a família 
enlutada, também onde acontece-
ram os fatos que causaram a tragé-
dia.  Em seguida, os participantes 
realizaram uma pequena caminhada 
onde algumas pessoas carregavam 
balões vermelhos, caracterizando os 
motivos da morte do amigo.

Comunidade torrense e amigos de Fábio Zortéa 
realizam ato espiritual em sua memória

Grupo também anuncia manifestação para a tarde deste domingo (29) em Torres, pedindo justiça em nome do Policial Rodoviário Federal aposentado - 
baleado e morto por policial no começo desta semana

Manifestação por Justiça no domingo

Velas acesas bem no local onde Fábio foi baleado  fatalmente, onde pessoas rezaram pela alma do amigo
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Em seu pronunciamento na sessão 
da Câmara de segunda-feira, dia 23, o 
presidente da Casa Legislativa vereador 
Gibraltar Vidal, o Gimi (PP) lembrou 
que já sugeriu a inclusão da cadeira de 
Turismo no currículo de alunos do Ensi-
no Público Municipal de Torres - como 
está mais uma vez sendo sugerido na 
cidade. 

No mesmo pronunciamento o verea-
dor afirma que o que deve ser aplicado 
na disciplina é o enfoque da importân-
cia do Turismo para o dia-a-dia da co-
munidade, já que a atividade é um dos 
carros chefe da geração de emprego e 
renda da comunidade. Gimi sugere que 
os alunos entendam a importância da 
Construção Civil, dos eventos e etc., na 

cultura de vida torrense. E sugere ainda 
que nas escolas seja mostrada também 
a importância da preservação e da di-
vulgação positiva dos pontos turísticos 
de Torres, como por exemplo, o Parque 
da Guarita, Os Molhes e etc. 

Concordo. Trata-se quase de uma 
questão CULTURAL. Torres e sua popu-
lação cresceram e se desenvolveram (e 

parece que continuarão se desenvol-
vendo) a partir de características turís-
ticas. As histórias das famílias torrenses 
se misturam com casos de familiares 
que cresceram na vida e sustentaram 
suas famílias por conta de atividades 
de prestação de serviço para o Turismo 
local, seja através de empreendimentos 
ou de empregos ligados ao turismo. 

TURISMO NAS ESCOLAS DE TORRES

Está tramitando na Câmara e será 
votado na segunda-feira, dia 30/8, uma 
indicação, de autoria do vereador Silva-
no Borja (PDT), que pede que a prefei-
tura de Torres prorrogue a Lei (aprovada 
em maio), que concede benefícios para 

pagamento de dívidas tributárias e não 
tributárias em atraso.

Na justificativa, Silvano alega que a 
pandemia que assola todo o mundo fez 
que algumas empresas até fechassem e 
outras tivessem seu movimento dimi-
nuído, consequentemente estando com 
dificuldades de colocarem seus débitos 
em dia. Diz ainda que, de maio a agosto 
de 2021 (vigência da lei atual) não hou-
ve uma grande melhora no movimento 
do comercio de Torres conforme avalia-
ção do vereador.

Minha opinião é que o vereador faz 
bem em pedir a prorrogação. Empresas 
foram obrigadas a diminuir seu traba-
lho por DECRETOS estaduais (que não 
foram votados) e confirmações por 
DECRETOS municipais.  Na prática, em 
nome da segurança sanitária, atividades 
foram proibidas de trabalharem sem 
que houvesse obrigação sobre a maioria 
das contrapartidas das despesas opera-
cionais das mesmas. Portanto, acho que 
no mínimo, o “Estado” (municipal, es-
tadual ou federal) deve abrir mão pelo 

menos da celeridade de pagamentos de 
impostos por períodos grandes, como 
foi e ainda está sendo as medidas de 
contenção para com a disseminação do 
vírus nas cidades. Mas acho que a con-
ta disto deve ficar com os Estado do RS, 
autor dos DECRETOS, por indicação do 
Supremo Tribunal Federal.  E a prefei-
tura de Torres pode cobrar  do governo 
Leite estas demandas da comunidade 
local. 

Espero que o prefeito aceite a Indica-
ção do vereador Silvano Borja

 EPIDEMIA COMPENSADA: UMA BOA MEDIDA 

Uma publicação replicada pelo 
ex-vereador de Torres Alessandro 
Bauer Pereira (MDB), em sua linha do 
tempo do Facebook, mostra e prova 
que ele já havia em 2015 formaliza-
do junto ao DNIT o pedido de coloca-
ção de redutores de velocidade nas 
chamadas agulhas (ou vias paralelas) 
na BR 101, na Vila São João. 

Muitos vereadores (atuais) e da 
legislatura passada falaram sobre o 
assunto. Alguns deles chegaram a 
agradecer a atual concessionária da 
estrada por colocarem os equipa-
mentos de segurança, dando a en-

tender que a ação veio em nome de 
seus pedidos. Mas a publicação de 
Alessandro (datada de 2015) prova 
que a formalização da necessidade 
da comunidade junto ao DNIT acon-
teceu por sua iniciativa, mesmo que 
esta tenha sido parte das demandas 
do mesmo DNIT junto à concessio-
nária que assumiu a estrada em 
2019.

Assim funciona com as passare-
las, também. Muitos vereadores da 
legislatura passada ou alguns casos 
até da atual legislatura pedem as 
passarelas sobre a BR 101 nas vilas 

de seu entorno. O vereador torren-
se José Ivan Pereira, lá na legislatura 
2009/2012 já formalizara pedidos 
para a colocação dos equipamentos 
nas localidades de Campo Bonito e 
São Brás, assim como moradores 
do entorno faziam manifestações 
públicas pedindo as passarelas. E 
só agora, em 2021, que as obras 
estão sendo feitas, justamente por 
conta destas demandas lá da épo-
ca, demandas estas que devem ter 
sido colocadas como obrigações da 
concessionária que está atualmente 
operando. É assim. 

COM ATRASO?

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

CANDIDATURAS AO GOVERNO DO RS
 A Executiva Estadual do MDB gaú-

cho se reuniu na segunda-feira (23 
de agosto), e decidiu que o partido 
deverá definir o nome do seu futuro 
candidato ao governo do Rio Grande 
do Sul no dia 4 de dezembro de 2021, 
em Congresso Estadual previsto para 
ocorrer nesta data.

Anteriormente a essa decisão, o 
Diretório Estadual do partido pro-
moverá uma série de sete encontros 
macrorregionais para reunir suges-

tões para o seu plano de governo e 
também aquecer o debate em torno 
da chapa majoritária e prospectar as 
candidaturas proporcionais às elei-
ções de 2022.

A reunião foi comandada pelo pre-
sidente Alceu Moreira e pelo secretá-
rio-geral, deputado Gabriel. 

Em minha opinião a decisão ficará 
justamente entre os nomes de Al-
ceu Moreira e Gabriel de Sousa para 
serem os candidatos do tradicional 

partido gaúcho para concorrerem 
à cadeira de govenador do RS. Mas 
a questão dos nomes para o Sena-
do e para a presidência da Repúbli-
ca oriundos da agremiação gaúcha 
também deve ser um bom alimento 
para o debate dos emedebistas, já 
que Alceu Moreira pode ser alçado 
para uma candidatura federal (chapa 
para presidência ou para cadeira no 
Senado), o que abre para o atual pre-
sidente da Assembléia Gabriel Souza 

a candidatura da agremiação para 
governador do RS. 

A boa coincidência destes fatos é 
que os dois emedebistas são oriun-
dos de cidades aqui do Litoral Norte 
do RS. O que quer dizer que a região 
pode ter dois representantes em dis-
putas em âmbitos maiores, o Estado 
do RS e vagas no executivo e legisla-
tivo federal. 

Os dois candidatos são altamente 
preparados e altamente competiti-

vos para concorrerem à cadeira de 
governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, provavelmente enfrentando 
o progressista Luiz Carlos Heinze, 
quando em minha opinião um deles 
deve enfrentar no segundo turno 
contra a candidatura da esquerda, 
(provavelmente Manuela D’Ávila) ou, 
ainda, se enfrentarem mais uma vez 
entre eles no mesmo segundo turno, 
derrotando a esquerda com dois re-
presentantes de direita e de centro.   

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Na Imagem Alessandro Bauer (d) junto com o atual vereador Igor 
(então assessor parlamentar) e no meio o diretor do DNIT
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 20/08 
e 26/08, uma notícia alentadora: 
nenhum novo óbito pela doença 
ocorreu no período.   .

Apesar disso, Torres teve peque-
no aumento no número de casos 
ativos de Covid-19. O número de 
casos ativos para a doença na cida-
de era de 9  nesta quinta (26/08) 
- enquanto que no dia 19/08 eram 
5. Ainda assim, a média no núme-
ro de casos ativos está bastante 
baixa em comparação com outros 
períodos - levando em conta que 
já houve 424 casos ativos no dia 
11/03, os quais já haviam diminuí-
do para 253 no dia 25/03. 

Baixo número dos novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira (26 de agos-
to), o Boletim epidemiológico de 
Torres registrava, contando desde 
o início da pandemia, 6.061 casos 
confirmados, com 5.939 recupe-
rados, 8 pacientes em isolamento 
domiciliar e 113 óbitos. "De Tor-

res, estávamos com um paciente 
que está internado fora do municí-
pio. De outros municípios, temos 
um paciente hospitalizado em 
UTI. No dia de hoje (quinta, 26), 
em Torres, não temos nenhum 
paciente na espera por leito hos-
pitalar". indica a comunicação da 
Prefeitura de Torres, ressaltando 
ainda que havia, até quinta (26), 
33 casos suspeitos aguardando 
resultados de exames (todos em 
isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últimos 
7 dias terem o registro de um óbi-
to, temos computados um total 
de 10 novos casos por Covid-19 
na semana entre 20 e 26 de agos-
to em Torres  - o que representa 
pequeno aumento em compara-
ção com a semana anterior (en-
tre 13/08 e 19/08), quando 7 no-
vos casos do coronavírus haviam 
sido computados. 

Arroio do Sal e Três 
Cachoeiras

Em relação a situação do 

novo coronavírus em Três 
Cachoeiras, até quarta-feira 
(19/08) o município estava com 
1414 casos confirmados para 
Covid-19 (tendo 2 pacientes in-
ternados), sendo 1404 recupe-
rados e 9 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 nesta 
terça (24) novo balanço referente 
a Covid-19 no município. A cida-
de estava com 1215 casos con-
firmados para Covid-19 (sem ne-
nhum paciente internado), sendo 
1169 recuperados e um suspeito 
(aguardando resultados). Além 
disso, nenhum novo óbito pelo 
agravamento da doença foi re-
gistrado no período em Arroio do 
Sal - mantendo o número de 40 
pessoas falecidas em decorrên-
cia da Covid-19 desde o início da 
pandemia.

Torres, Três Cachoeiras e Arroio do Sal tiveram 
semana sem nenhum óbito por Covid-19 

Nesta semana, 10 novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 9 casos ativos para Covid-19 na quinta (26)

Conforme dados consolida-
dos pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres nesta quinta-
-feira (26), 45,71% da população 
torrense já está vacinada contra 
o Covid-19 (tendo como base a 
população calculada pelo IBGE 
para o município) e 81,33% já to-
maram ao menos a primeira dose 
da vacina. 

No total, a grande maioria das 
vacinas aplicadas no Município 
são as da Astrazeneca/ Fiocruz 
(19930 doses), seguida pela va-
cina da Coronavac/Butantan 
(14628 doses) - além de 3444 do-
ses da Pfizer e 990 doses da Jans-
sen.

Cerca de 81% da população torrense já recebeu ao 
menos uma dose da vacina contra o Covid-19

Na manhã desta quinta-feira (26 
de agosto) saiu mais um boletim 
informativo sobre a situação epi-
demiológica relacionada ao novo 
coronavírus nos 15 municípios que 
compõem a Associação dos Muni-
cípios do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC). O número de casos da 
região passou para 30946 com um 
total de 649 mortes pela Covid-19 
desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com o 
dia 19 de agosto) foram registra-
dos 76 novos casos de Covid-19 no 
extremo-sul catarinense (número 
maior que os 59 registrados na se-
mana anterior, e expressivamente 
menor  que os  1470 novos casos 
registrados entre 19/03 e 25/03, 
por exemplo - ápice da pande-
mia). Em 7 dias foram registrados 

4 novos óbitos na região (número 
maior do que na semana anterior, 
quando foram computados 3 óbi-
to pelo coronavírus na região da 
AMESC). Além disso até esta quin-
ta (26/05), a região estava com 85 
casos ativos registrados - número 
maior do que o boletim da quin-
ta-feira passada (19 de agosto), 
quando havia 73 casos ativos de 
Covid-19.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres 

Conforme dados da AMESC conso-
lidados na manhã desta quinta-feira 
(26/08), Araranguá é disparado o muni-
cípio da região com maior número de 
casos - tendo chegado aos 10866 con-
firmados e 249 mortes relacionadas ao 
novo Coronavírus na cidade (sendo que 
nos últimos 7 dias foram registrados 23 

novos casos e um óbito pela doença na 
cidade).  Em seguida vêm Sombrio, com 
3762 registros de Covid-19 no total e 
81 óbitos no total (8 novos casos e ne-
nhum óbito nos últimos 7 dias). Passo 
de Torres, até quarta-feira (25/08) to-
talizava 1423 casos positivos do novo 
Coronavírus, com 27 óbitos desde o 
princípio da pandemia (8 novos casos 
de Covid-19 e dois novos óbitos regis-
trado no Passo nos últimos 7 dias).

Passo de Torres registrou dois óbitos por Covid-19 na última semana
Nesta quinta (26) 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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A Prefeitura de Torres, através 
da Diretoria de Segurança Pública, 
realizou no sábado (21 de agosto) a 

capacitação aos novos integrantes 
da Guarda Municipal. O curso mi-
nistrado pelo Instrutor Mestre Cezar 

Nunes, teve abordagem principal em 
Técnicas de Algemação, Técnicas de 
uso de Bastão PR24, Técnicas com 
Arma, Técnicas com Faca, Técnicas 
de Imobilização e Condução. O curso 
ocorreu durante todo o dia, ao térmi-
no, teve a entrega de certificados.

A qualificação contou com o apoio 
do Instrutor assistente André Marce-
lo Georg e com a presença da Secre-
tária da Fazenda Helvia Sanae Mano. 
"A Diretoria de Segurança Pública 
continuará realizando cursos sobre 
diversos temas, abrangendo e quali-
ficando todos os Guardas Municipais, 
proporcionando maior segurança e 
qualidade nos serviços prestados", 
concluí a comunicação da Prefeitura 
de Torres.

FONTE - Prefeitura de Torres
_______________________

Na sexta-feira passada (20 de 
agosto), a Secretaria de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos e o 

Conselho Municipal de Assistên-
cia Social de Torres realizaram a 
11ª Conferência Municipal de As-
sistência Social nas dependências 
do Lions Clube de Torres. O Pre-
feito Carlos Souza participou do 

evento que teve a participação de 
vereadores, conselheiros do Con-
selho Municipal de Assistência So-
cial – COMUNAS, equipe técnica 
da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos e sociedade 
civil.

O evento, que seguiu todos os 
protocolos para o enfrentamento 
da pandemia do Covid-19, teve 
a tarde de debates sobre o tema 
“Assistência Social: direito do povo 
e dever do Estado, com financia-
mento público, para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção 
social”. Tema este que veio propor 
o fortalecimento e a reafirmação 
da assistência social como política 
pública garantidora de direitos, 
bem como dar segmento a seu 

centro de atuação, os usuários.
Após abertura oficial e apro-

vação do Regimento Interno que 
norteou a 11ª Conferência, houve 
a apresentação das deliberações 
da última conferência realizada 
em 2019 e a palestra dos técnicos 
sobre tema deste ano.

No decorrer da tarde, foram 
formados grupos de discussão 
e as deliberações apresentadas 
saíram para que sejam encami-
nhadas a esfera Municipal, Esta-
dual e Federal. Ao final da tarde, 
foram eleitos os delegados e seus 
suplentes que representarão o 
Município de Torres na Conferên-
cia Estadual, sem data definida, 
sendo eleitos para representar 
a sociedade civil: Edvilson Silva 

da Rocha como delegado e Daia-
na Schirmer como suplente e os 
representantes governamentais 
eleitos foram Jerônimo Martins 
da Silveira e Jenifer Mariano Pas-
saura.

As Conferências Municipais 
tem como foco fomentar e sub-
sidiar o processo reflexivo de que 
uma conferência necessita para 
cumprir seu papel – o de conferir 
a aplicabilidade da Política de As-
sistência Social, bem como seus 
desafios, e para tal garantir a au-
tonomia e o protagonismo dos 
usuários do SUAS, a fim de que 
estes apontem demandas e enca-
minhamentos que possam de fato 
contribuir para o aprimoramento 
do sistema.

TORRES

SAPT implanta melhorias nas quadras de tênis
Nos últimos dias, foi assinado 

contrato com empresa que vai 
reformar as quadras de tênis com 
piso rápido. No planejamento da 
diretoria, a obra tem como obje-
tivo principal deixar os frequen-
tadores com mais condições de 
aproveitar o espaço. As novida-
des não param por aí. Em breve, 
outras áreas da sede social vão 
passar por melhorias.

O cronograma da reforma será 
detalhado em breve para os te-
nistas, através dos canais de co-
municação. A duração prevista é 
de 30 dias úteis, com parte dos 
serviços sendo afetada de acordo 
com o andamento dos trabalhos. 
“Como a nossa ideia é que a ex-
periência do usuário seja mais 
positiva, imagino que todos en-
tendam a necessidade de fechar 
as quadras por um período. Mes-

mo assim, pedimos a compreen-
são de sócios e convidados”, afir-
ma Márcio Amaro, presidente do 
clube.

Local tradicional em Torres e 
região, as quadras de piso duro 
da SAPT foram construídas há 
décadas e fazem parte da his-
tória do clube. Além de investir 
nas obras dos espaços externos 
de tênis, também estão sendo 
projetadas novas iniciativas para 
a prática do esporte: “Dentro do 
planejamento da diretoria estão, 
por exemplo, mais quadras co-
bertas, para permitir que a comu-
nidade aproveite nossas depen-
dências também quando está frio 
ou chovendo. Esse tipo de serviço 
é raro em nossa cidade. Claro que 
não temos como fazer tudo ao 
mesmo tempo. De qualquer for-
ma, buscamos sempre acelerar 

os processos, para deixar nosso 
associado mais à vontade e atrair 
mais gente”, reforça Amaro.

Também são ações prioritárias 
a reforma da área das piscinas e 
a instalação de um elevador no 
prédio principal da sede. Com au-
mentos sucessivos em seu quadro 
social, o clube pretende chegar 
até o verão com estrutura refor-
çada para receber mais pessoas.

Em setembro, estão mantidas 
promoções no aluguel da quadra 
de futebol. Três pacotes de van-
tagens são oferecidos para incen-
tivar grupos que queiram jogar 
na SAPT, que reconhecidamente 
possui uma das melhores estru-
turas para a prática do esporte 
em todo o litoral. Mais informa-
ções podem ser obtidas na secre-
taria e nas redes sociais.

No Instagram, o clube conta 

com publicações da influenciado-
ra digital Rafaella De Rose. Com 
25 mil seguidores, a empreende-
dora e designer reforça a divul-
gação da SAPT. Quem quiser se 

conectar mais com o clube, é só 
procurar os perfis @sapttorres. O 
contato para novas associações é 
(51) 3664-1221, para mensagens 
de WhatsApp ou ligações.

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 
realizou a 11ª Conferência Municipal

Prefeitura realiza capacitação aos novos integrantes da 
Guarda Municipal

Piso será reformado, em mais uma ação do planejamento do clube
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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

SEGREGAÇÃO URBANA
Mais abastados tendem a morar em bairros separados da confusão da grande 

cidade enquanto os menos felizardos enfrentam dificuldades e locais sem infraes-
trutura. Nas cidades as pessoas diferentes vivem em locais diferentes. Onde a se-
gregação pode ocorrer por diversos motivos, como a etnia e os estilos de vida, mas 
o fator mais importante é o econômico. Os que têm mais dinheiro podem escolher 
onde morar, para os mais pobres a escolha é a periferia. Os primeiros moram em 
bairros melhores, com melhores serviços, melhor construção e qualidade ambien-
tal. Os pobres precisam se resignar a morar em bairros onde tudo é um pouco mais 
precário e até a expectativa de vida alguns anos menor. A influência da segregação 
residencial na trajetória vital das pessoas se chama “efeito bairro”, muitas vezes 
traduzido em fracasso escolar, desigualdade e falta de oportunidades.

A segregação aumenta, em correlação às crescentes desigualdades provocadas 
pelo modelo econômico vigente, os ricos e pobres estão morando em distâncias 
crescentes uns dos outros, e isso pode ser desastroso à estabilidade social e ao poder 
competitivo das cidades, pode ocorrer em lojas e restaurantes, em bares, cabelei-
reiros e shoppings, que não são o domicílio e o trabalho. Os ricos e os pobres não 
frequentam os mesmos lugares.

As vilas e os condomínios fechados expressam a dualidade das formas de morar 
de ricos e pobres. O gestor tem de analisar e identificar tanto os espaços das mora-
dias em condição de extrema vulnerabilidade, particularmente as vilas e unidades 
habitacionais localizadas em assentamentos periféricos precários, bem como as for-
mas de estruturação do espaço de morar dos ricos e da classe média, destacando, 
preferencialmente, os condomínios horizontais fechados, como formas de moradia 
que representam os dois extremos da desigualdade socioterritorial existente no con-
texto urbano. Também de refletir sobre as novas formas de apropriação do espaço 
de morar dos ricos e dos pobres, procurando compreender se existe realmente um 

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

A VÓZ DOS BAIRROS novo padrão de ocupação do solo no município de Torres.
Muitos veem as vilas como caos urbano, mas esquecem que fazem parte da malha 

urbana da cidade. No entanto, ao contrário do que supõe a grande maioria, as vilas 
representam um núcleo onde estão os habitantes pobres da cidade.

Em Torres falta muito para reconhecer a existência das vilas e de espaços irre-
gulares na cidade e propondo sua urbanização ou requalificação, transformando-as 
gradualmente em bairros. Prova disto é a defasagem de 26 anos do Plano Diretor da 
cidade, que deveria ter aplicabilidade e reconhece a cidade real e criar condições de 
convivência entre aquilo que é tido como irregular - o espaço real - e a cidade legal. 
Porém o que vemos é a falta de regras claras, que não reconhece a cidade real e vem 
expulsando as famílias mais carentes, dando continuidade ao círculo vicioso dessa 
expansão urbana desordenada.

PRAIA WEBBER - Uma reivindicação antiga dos moradores da Praia Webber 
é a construção fixa de passarelas sobre as dunas; também pedem melhorias na rua 
de acesso a comunidade; recuperação das pavimentações das ruas muitas intransitá-
veis; limpeza geral da comunidade, ruas e terrenos baldios e pinturas de meios fios.

RECREIO - limpeza das ruas e do valo dos Caramujos e  manutenção da rede de 
iluminação pública são algumas demandas dos moradores, bem como limpeza dos 
terrenos baldios, ou notificação dos proprietários que procedam a limpeza; operação 
de melhoria no pavimento das ruas

PRAIA GAUCHA - Muitas reivindicações dos moradores da Praia Gaúcha: ale-
gam que os terrenos ainda não têm documentação legal e prefeitura nada faz para 
regularizar a situação da localidade; falta de infraestrutura básica é um problema 
sério - ruas de chão batido esburacadas, causando prejuízos aos moradores, com 
quebra de seus veículos e seus imóveis desvalorizados; Praça sem conservação e 
sem lixeiras; iluminação pública precária em muitos locais.

PRAIA PARAISO - Comunidade da Paraíso está pedindo à capina das ruas e 
corte de gramas, com pintura dos meios fios, assim como limpeza geral dos logra-
douros com a coleta de materiais diversos, incluindo os terrenos sem habitação.

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

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), 
vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), 
e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oliveira 
(Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou 
sua 26a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legis-
lativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 23 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 01591.000.239/2021-0002, de 17 de agosto de 2021, 
do Ministério Público, encaminhando cópia de reclamação 
para ciência dos problemas enfrentados pelos profissionais 
que labutam junto ao PA, e, ainda, para que tomem as medidas 
que julgarem pertinentes.
Ofício nº 230, de 16 de agosto de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 137/2021, 
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 231, de 16 de agosto de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 131/2021, 
do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Parecer Final de Comissão Especial do Poder Legislativo de 
Torres, requerida pelo Requerimento nº 02/2021, para tratar 
sobre o canil municipal.
Ofício da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR), encaminhando convocação para Audiência Pública, 
cuja pauta será o “Agosto Lilás - O fim da Violência contra 
a Mulher”.
Ofício nº 232, de 20 de agosto de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando resposta ao Requerimento nº 145/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Bereta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO – Em 1ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 08/2021, que revoga disposi-
tivos da Lei nº 3.724, de 31 de dezembro de 2002, que institui 
o Código Tributário do Município.
Projeto de Lei Complementar nº 09/2021, que revoga disposi-
tivos da Lei nº 51, de 04 de março de 1949, que dispõe sobre 
o Código de Posturas do Município de Torres.
Projeto de Lei nº 45/2021, do Poder Executivo, que dispõe so-
bre cemitérios e serviços funerários no âmbito do Município 
de Torres e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 46/2021, do Poder Executivo, que altera e 
acrescenta dispositivos da Lei nº 4.597, de 06 de dezembro 
de 2013, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional, o Fun-
cionamento e a Gestão dos Serviços Municipais, e dá outras 
providências.

PROJETO – Em 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 44/2021, da Mesa Diretora, que altera o 
caput do artigo 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 Muni-
cipal de Torres.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 147/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações ao represen-
tante do nosso Município nas Olimpíadas de Tóquio, Marcel 
Miranda, um dos juízes da competição de Surf na Praia de 
Tsurigazaki.
Nº 148/2021, do Ver. Igor Bereta, que requer a correção da Lei 
nº 4.968, de 18 de dezembro de 2017, cujo texto promulgado 
conteve alteração do aprovado no Projeto de Lei nº 5.021, de 
11 de dezembro de 2017, que denominou via pública, no Bair-

ro Centenário, neste Município: Rua Três Marias.
Nº 149/2021, do Ver. Igor Bereta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações aos servidores do Depar-
tamento de Trânsito da Secretaria de Obras, pelo excelente 
trabalho desempenhado junto a organização do sistema de 
Drive Thru, praticado na vacinação contra o Covid-19, reali-
zado no Parque de Balonismo, nesta Cidade.
Nº 150/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço re-
servado à Tribuna Popular desta Casa Legislativa para a Asso-
ciação dos Alugadores de Cadeiras e Guarda-Sóis de Torres, 
na pessoa do senhor Jeferson Luiz da Rosa França.
Nº 151/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamen-
to de Moção de Pesar aos familiares do senhor Fábio Zortéa, 
por seu falecimento, ocorrido no dia 23 de agosto de 2021.
Nº 152/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer au-
torização para viajar a Brasília nos dias 30 e 31/08 e 1º/09, 
com a finalidade de atividades alusivas aos 15 anos da Lei 
Maria da Penha, visita ao Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, à Procuradoria da Mulher da Câmara 
Federal e ao Conselho Nacional de Justiça.
Nº 153/2021, dos vereadores Jacó Miguel Zeferino, Carla Ro-
drigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da 
Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, Igor Bereta, João Alexandre Negrini 
de Oliveira, Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, Rogé-
rio Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos 
Santos Rocha, que requerem o encaminhamento de congra-
tulações a guardas municipais patrimoniais, por evitarem um 
suicídio de jovem no paredão da Torre do Meio.
Nº 154/2021, do Ver. Igor Bereta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulação ao jovem atleta Pedro Os-
car de Mello Lupin, Campeão do 2º Circuito Catarinense Half 
Guard, categoria infanto-juvenil 13 anos, disputado no dia 22 
de agosto de 2021, na cidade de Araranguá/SC.
Nº 155/2021, dos vereadores Moisés Trisch e Carlos Alberto 
da Silva Jacques, que requer que seja encaminhada Moção de 
Pesar aos familiares do senhor Klau Luís Carlos da Silva, por 
seu falecimento, ocorrido no dia 20 de agosto de 2021.
Nº 156/2021, dos vereadores Moisés Trisch, Jacó Miguel 
Zeferino e Igor Bereta, que requerem o encaminhamento de 
Moção de Apoio à Associação dos Alugadores de Cadeiras e 
Guarda-Sóis de Torres – ALCAG.

INDICAÇÕES
Nº 215/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica 
ao Poder Executivo que seja feito um estudo de viabilidade 
de um curso para os profissionais da Educação Física para 
esportes adaptados.
Nº 216/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indi-
ca ao Poder Executivo a inclusão extracurricular no ensino de 
noções sobre Turismo, Recepção ao Turista e a formação de 
Guias Mirins de Turismo, nas Escolas Públicas Municipais.
Nº 217/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Exe-
cutivo a criação de campanha de conscientização junto aos 
empresários para facilitação e viabilização de condições de 
horários para a vacinação dos funcionários.
Nº 218/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo seja realizada campanha de incentivo à vacinação 
contra o covid-19, visando superar a desinformação que ainda 
permanece junto a certos setores da população, fruto de divul-
gação de campanhas antivacinas, baseadas em falsas informa-
ções e teorias sem respaldo científico.
Nº 219/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Exe-
cutivo que sejam tomadas as diligências necessárias para im-
plementar a exigência, no âmbito do Município de Torres, a 
partir de data a ser definida e previamente comunicada, da 
apresentação de carteira de vacinação em dia com as vacinas 
contra a Covid-19, como requisito obrigatório para realizar 
agendamento de consultas e exames nas Unidades Básicas de 
Saúde do Município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 167/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações acerca de eventual levantamento do 
número de servidores públicos que já foram vacinados contra 

a Covid-19, bem como do quantitativo de trabalhadores que, 
tendo direito a vacina, ainda não procuraram a imunização.
Nº 168/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações acerca do nível de adesão do público 
alvo à vacinação contra a Covid-19, em relação a primeira e 
segunda doses.
Nº 169/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações sobre os serviços prestados e média 
de investimentos no Conselho Tutelar, mensal e anual, nos 
anos de 2019 à 2021.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 539/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto da 
pavimentação na esquina da Av. do Limoeiro com a Rua Tan-
credo Neves, Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 540/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto da 
pavimentação na esquina da Rua Alberto Pasqualine com a 
Av. Humberto Castelo Branco, Bairro Centenário, nesta Ci-
dade.
Nº 541/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto a operação tapa-bu-
raco no entroncamento da Rua São Paulo com a Av. Indepen-
dência, nesse Município.
Nº 542/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto conserto dos buracos 
no asfalto, ou recapada a quadra da Rua Cel. Pacheco, entre 
as ruas Manoel Fortunato de Souza e Bento Gonçalves, nesta 
Cidade.
Nº 543/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto à instalação de luminária no poste 
localizado na Estrada do Limoeiro nº 75, Bairro Centenário, 
nesta Cidade.
Nº 544/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao conserto de buracos na Av. Cas-
telo Branco, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER: 
Ver. Moisés Trisch: Falou sobre uma emenda no valor de R$ 
200.000,00, do deputado Bohn Gass, destinada ao Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes. Informou também sobre o 
valor de R$ 120.000,00, do mesmo deputado, para a compra 
de veículos e equipamentos, à Cooperativa Ecotorres. Fez um 
breve histórico sobre o deputado que tem atuado na área da 
saúde e agricultura familiar. Relatou outra série de recursos 
de outros deputados que serão destinados ao município, num 
total de R$ 1.221.000,00. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Desejou sucesso à 
presidência do Progressistas, eleita na última sexta-feira, re-
gistrando a presença dos vereadores Rafael Silveira, Dilson 
Boaventura e Jacó Miguel. Disse que em qualquer momento 
é preciso caminharem juntos, independente de partido. Enfa-
tizou que a política é um caminho continuado, e que os vere-
adores da Casa representam toda população. Citou os nove 
partidos que compõem a Casa e sua importância nas deman-
das do município. Fez um breve relato de sua gestão como 
Presidente da Casa na legislatura anterior, e a ausência de 
apontamentos em sua atuação. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Citou uma de suas indica-
ções para a implantação de um aerador na Lagoa do Violão 
que poderia agregar muito à lagoa, não somente à sobrevi-
vência dos peixes, mas também à questão turística. Parabe-
nizou ao vencedor do Campeonato Gaúcho de Surf ocorrido 
no litoral Norte. Destacou a força do esporte torrense, citando 
alguns de seus desportistas. Pediu que o Executivo dê mais 
assistência aos desportistas do município. Sugeriu uma ciclo-
via e acostamento em parte da Estrada do Mar. Lembrou que 
no dia seguinte começam os jogos paralímpicos em Tóquio, 
sugerindo que o município pense e fomente atividades com 
esportes adaptados. 

CÂMARA DE TORRES
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Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Lamentou a morte 
do senhor Fábio Zortéa, em virtude do incidente com bri-
gadianos na madrugada anterior. Disse que espera por um 
país com mais humanidade. Fez menção aos quiosqueiros à 
beira-mar, externando seu carinho a todos. Parabenizou ao 
Secretário Cláudio Paranhos e Prefeito Carlos Souza pela 
aquisição de mais sete mil doses de vacina para a população. 
Parabenizou as mulheres do Bairro Guarita que preparam 
refeições, doação de roupas e corte de cabelo aos mais ne-
cessitados no bairro. Parabenizou à presidência do Partido 
Progressistas, desejando sucesso na nova empreitada.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Lamentou a morte 
do senhor Fábio Zortéa, afirmando que “tudo foi uma grande 
tragédia”. Reconheceu o bom trabalho da Brigada Militar, 
mas afirmou que cenas como as da madrugada anterior não 
poderiam ter acontecido. Disse que não se pode julgar toda 
corporação pelas falhas de alguns. Fez menção ao requeri-
mento de um vereador da Casa para a implantação da disci-
plina de Turismo nas escolas do município, afirmando que 
fez o mesmo em legislatura anterior. Sugeriu que a disciplina 
contemple atividades e estudos próprios do município.  En-
fatizou que a nova geração está muito mais politizada, e que 
fará a diferença no futuro. Disse também que o turismo deve 
ser disciplina obrigatória. Citou algumas profissões e áreas 
que fazem parte da atividade turística, e sua importância no 
desenvolvimento do município. 

Ver. Igor dos Santos Bereta: Parabenizou o Partido Pro-
gressista pela nova presidência eleita há poucos dias, lamen-
tando não ter sido convidado para a convenção. Disse que 
tem acompanhado as ações de vacinação do município, pa-
rabenizando aos profissionais envolvidos. Relatou que con-
versou com a diretoria da escola Sadi Pipet, e parabenizou às 
mudanças feitas pela nova diretoria. Reiterou seu pedido de 
canalização e colocação de base graduada da Rua Altemar 
Estêvão de Aguiar, no Bairro Igra Sul, que alaga em dias de 
chuva. O mesmo acontece com a Sinfrósio Clezar, na Vila 
São João. Falou sobre sua visita ao Centro de Referência 
da Mulher, parabenizando a atuação do Centro. Elogiou a 
estrutura das escolas municipais e a direção das mesmas. Pa-
rabenizou também a enfermeira Jose, que atualmente atua no 
atendimento de média complexidade. Lamentou que os jo-
gos de futebol só tenham sido liberados em campos particu-
lares, já que nos municipais está vetada a prática do esporte. 

Ver. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou à nova presi-
dência do Partido Progressista, eleita na última convenção. 
Solidarizou-se com os quiosqueiros e profissionais das ativi-
dades à beira-mar. Informou que no dia 27 de agosto acon-
tece o primeiro encontro “Papo de Mulher”, promovido pela 

vereadora com o Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida. 
Informou que no dia 30 representará o município em encon-
tro com a Ministra Damares. Externou sua tristeza pela mor-
te do senhor Flávio Zortéa, falecido na madrugada anterior. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou à presidência do 
Progressista, eleita em convenção na sexta-feira anterior. La-
mentou a morte do senhor Flávio Zortéa, externando seu pe-
sar à família. Informou que no próximo dia 25 haverá reunião 
no Hospital com as doulas do município para tratar dessa 
pauta. Fez menção ao seu projeto de lei que obriga os cami-
nhões basculantes a fazer a rega das estradas não pavimenta-
das. Soube que os mesmos não estão circulando nessas áreas 
por medo de notificações. Ao reconhecer que a lei está preju-
dicando a população local, solicitará a revogação da mesma. 

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Mencionou os quiosqueiros 
presentes em plenário afirmando que, se eles querem perma-
necer na praia, que lutem pelos seus direitos. Disse que, para 
que sejamos felizes, precisamos lutar pelos nossos direitos. 
Falou sobre os paredões da Praia do Meio, e os suicídios que 
ali já aconteceram. Relatou o caso de um jovem que há pou-
co tempo tentou suicídio no local. Em virtude destes casos, 
sugeriu que a Guarda Patrimonial seja convertida em Polícia 
Civil Municipal. Parabenizou pela convenção do Progressis-
ta e a presidência que assumiu. 

Ver. Moisés Trisch: Lamentou a morte do senhor Zortéa, 
enfatizando que ocorreu ali a banalização da vida, esperan-
do que fatos como este não aconteçam mais. Fez menção à 
privatização da CORSAN, alegando que há serviços tidos 
como essenciais e que merecem muito cuidado. Afirmou que 
o município não paga pela água que a CORSAN retira de sua 
área, mas paga pelo serviço prestado pela Companhia. Falou 
sobre o edital dos quiosqueiros, citando pré-requisitos em 
alguns editais do município. Defendeu que o mesmo deve 
ser feito para a licitação destes profissionais. Afirmou que 
não é preciso fazer venda ou leilão dos pontos destes traba-
lhadores, basta o sorteio.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Disse que solicitou à 
Secretaria de Obras do Estado a implantação de ciclovias e 
acostamento na Estada do Mar, do trecho que vai do trevo da 
Av. Castelo Branco até as proximidades da Vila Esperança. 
Solicitou ainda um sistema de escoamento das águas na área 
próxima ao Mercado Jacob, e prolongamento da rua frente 
a Escola Santa Rita, entre outras. Sobre sua indicação para 
ensino curricular na área de turismo em escolas municipais, 
acredita que o tema não interesse ao Executivo, já que sua 
indicação, nem a de outro vereador da Casa, foram atendi-
das. Disse estar indignado com a Medida Provisória, sob 

relatoria do Deputado Christiano Aureo, que altera a CLT 
prejudicando a muitos trabalhadores. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou sobre o 
caso de uma munícipe que tratou de um cão atropelado, e 
que teve o ressarcimento dos custos negado pelo municí-
pio. Mostrou-se indignado pelo descaso, já que nem o SOS 
animal do município atendeu às chamadas para socorrer ao 
animal. Afirmou que “não quer que tudo passe pela sua aten-
ção, mas que o município trate dos casos”. Sugeriu que o 
tratamento de animais deixe a Secretaria de Meio Ambien-
te e passe a ser tratado pela Secretaria da Saúde. Pediu a 
contratação de mais profissionais para o canil municipal, 
afirmando que “quem perde com casos desse tipo é a atual 
administração”. 

TRIBUNA:

Gilmar Figueiredo – Presidente da Associação Amor Exi-
gente de Torres: Fez um breve relato das atividades da en-
tidade responsável por abrigar pessoas que estão à margem 
da sociedade, afirmando que seu papel é cuidar de pessoas 
que sofrem de uma doença chamada “dependência quími-
ca”. Citou alguns casos de dependentes e de grupos que aju-
dam a entidade, como o EMAÚS, da Igreja Católica. Alertou 
que as drogas estão à porta de todos os cidadãos e que, em 
algum dia, poderão estar “nas” famílias. Pediu o apoio da 
Casa Legislativa a um projeto de lei que cria um conselho 
para políticas sobre drogas, que tramita na Casa. Reiterou 
que a luta contras drogas é indigesta, e que é preciso um 
enfrentamento.

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

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos 
e visuais, a nova plataforma permite à população ficar 
por 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 co-
munidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES

Caroline Westphalen

E aí, gentennn! Tudo bem? Estamos de volta com mais algumas linhas 
filosofando sobre qualquer coisa que possa tirar a gente por alguns mi-
nutos desse caos que 2021 vem jogando no nosso cotidiano dia após dia. 
Quando preciso espairecer e sair um pouco disso tudo leio livros sobre 
coisas diferentonas ou assisto séries do tipo mamão com açúcar. Termi-
nei a série “The Chair” (Netflix) esses dias. A atriz Sandra Oh, ex-Grey's 
Anatomy, faz o papel de uma mulher asiática que adotou uma menina 
mexicana e foi convidada pra ser chefe do departamento de inglês da 
Pembroke University, uma universidade importante na região que preci-
sava se modernizar em alguns aspectos relacionados ao contexto atual 
em que vivemos. Ao mesmo tempo em que seu  corpo docente era com-
posto por professores que estavam próximos de se aposentar, a universi-
dade estava passando por uma crise financeira. É uma série ligeiramente 
divertida que faz a gente repensar alguns conceitos. Não vou contar mais 
nada pra não fazer spoiler, néam! Se é que já não fiz. Antes de mudar o 
assunto preciso dizer que no meio da temporada tem um capítulo com 
participação especial do ator David Duchovny, o agente Mulder da série 

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

Filosofando Sem Filtro

X-Files, que faz uma cena quase nu. Brincadeira! Fica a dica pro fim de 
semana, caso chova de novo. Partiu pro segundo e último assunto da co-
luna! A humanidade está começando a vivenciar o tal ponto de mutação 
que tanto o físico Fritjof Capra falou no livro com o mesmo nome “Ponto 
de Mutação”. Mas o que é isso, Carol? Lá você com suas loucuras! Capra 
se reuniu com um filósofo e um cientista num sítio pra confabular sobre 
as influências do paradigma cartesiano (Mecanicista) e do paradigma sis-
têmico (Holístico) na humanidade e a possibilidade de haver uma grande 
confluência entre eles, principalmente, em relação à sustentabilidade. 
Seria o momento em que a humanidade deixa o velho paradigma pra trás 
e começa a aplicar novas ideias no modo de viver na Terra. Claro que o 
antigo paradigma não seria completamente esquecido porque nenhum 
paradigma funciona sozinho e sempre há resquícios do paradigma ante-
rior no atual. A ecologia, no que diz respeito à sustentabilidade, já está 
dando sinais de que será o carro chefe desse novo momento da huma-
nidade. E pra lidar com esse novo mundo já estão encarnando espíritos 
mais evoluídos. As crianças índigo, cristal e diamante irão dominar a Era 
de Aquário pelos próximos talvez 2 mil anos e o planeta vai continuar se 
regenerando. Enfim, estou tentando mentalizar coisas boas aqui e che-
gar até o fim da coluna sem falar de coisas ruins, mas é impossível não 
pensar sobre o que significa a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. 
Não conheço a história desse povo desde o início e acho que pra gente 
conseguir entender o que está acontecendo lá só estudando história, 
geografia e religião… e ainda assim, talvez, a gente não conseguiria com-
preender completamente por quê eles fazem o que fazem. O que será 
que os espíritos que desencarnam no Talibã teriam pra nos dizer sobre o 
que eles vivenciaram e o motivo que os fez ter reencarnado ali naquele 
lugar tão impedido de se libertar de uma energia tão estranha e pesada? 
Boa semana e até mais, vagalumes!
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Por Centro Ecológico
_________________

Investir na diversidade e nas 
soluções oferecidas pela própria 

natureza foram as principais re-
comendações do professor André 
Luiz Gonçalves na palestra 'Crise 
climática e construção de siste-
mas agrícolas resilientes', trans-

mitida pelo You Tube do Centro 
Ecológico na noite de terça-feira 
(24). Dirigida especialmente a 
agricultores e agricultoras fami-
liares, a apresentação recordou 
ocorrências extremas em diversas 
partes do mundo e também no li-
toral norte do Rio Grande do Sul e 
Sul de Santa Catarina, reconheci-
das por ele como consequências 
das mudanças climáticas.

A partir desta contextualização, 
o doutor em Recursos Naturais 
relacionou algumas medidas para 
que as famílias agricultoras con-
sigam se adaptar aos extremos 
climáticos cada vez mais frequen-
tes na região de Torres. Além da 

diversidade na produção e canais 
de comercialização e das soluções 
baseadas na natureza, André fa-
lou sobre a importância de, na 
medida do possível, construir: a 
independência de insumos; a co-
nectividade com outras famílias, 
grupos, redes, movimentos; a in-
formação e sistemas como os da 
Rede Ecovida de Agroecologia.

Nesta rede que reúne famílias 
agricultoras, entidades de as-
sessoria técnica, agroindústrias, 
feiras ecológicas e universidades 
nos estados do Sul do Brasil, não 
existe um dono e as decisões são 
assumidas de forma democrática, 
ressaltou o professor.

André Gonçalves é agrônomo, 

graduado na Universidade de Vi-
çosa/MG, professor de agroecolo-
gia no Instituto Federal Catarinen-
se, campus Santa Rosa do Sul /SC,  
doutor em Recursos Naturais pela 
Universidade de Cornell (EUA) e 
coordenador do Centro Ecológi-
co.  Foi bolsista do Banco Mundial 
(Joint Japan / World Bank Gra-
duate Scholarship Program) e da 
Comissão Fulbright Organização 
dos Estados Americanos (OAS) 
Iniciativa em Ecologia. Foi bolsis-
ta também das Nações Unidas na 
United Nations University, Tóquio, 
Japão, onde participou dos cur-
sos Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e Cooperação 
Internacional e Desenvolvimento.

GERAL

Comitiva de Torres recebeu representantes de empresa 
que venceu concessão de Parques dos Cânions

O Secretário de Turismo de 
Torres, Fernando Nery, recebeu 
nesta terça-feira (24 de agosto) 
o diretor Samuel Loyd e Vaniza 
Schuler - representante da em-
presa Urbia, que venceu o leilão 
de concessão dos Parques Apa-
rados da Serra e Serra Geral (na 
divisa entre RS e SC).

"O objetivo do encontro foi a 
apresentação da empresa e dos 
investimentos em serviços de 
apoio que estarão disponíveis 
ao turista ainda este ano no par-
que Aparados da Serra. O grupo 
será responsável pela revitaliza-
ção, modernização, operação, 
manutenção e gestão dos par-
ques Aparados da Serra e Serra 
Geral e deverá oferecer serviços 

de apoio aos turistas, incluindo 
alimentação, estacionamento, 
segurança e outros", ressalta a 
comunicação da Prefeitura de 
Torres. Entretanto, ambos estes 
parques que tinham entrada 
gratuita - e que abrigam os câ-
nions do Itaimbézinho e Forta-
leza, entre outras belas atrações 
naturais - passarão a ter cobran-
ça de ingresso a partir de 1° de 
setembro (Com valores inicial-
mente entre R$35 e R$55 por 
pessoa - sendo que a partir do 
verão o ingresso será ainda mais 
caro).

Para o Secretário Fernando 
Nery, este será um importante 
passo para o desenvolvimento 
da região - e Torres será a cidade 

referência para o turista que pro-
curar por infraestrutura próximo 
aos Aparados da Serra e Serra 
Geral.

O encontro aconteceu no 
auditório do hotel A Furninha 
e contou com a presença dos 
Secretários Municipais, do Tra-
balho, Indústria e Comércio, 
Alexandre Porcatt, da Fazenda, 
Hélvia Sanae Mano, dos verea-
dores de Torres representando 
o legislativo local, Dilson Boa-
ventura, Rafael Silveira, João 
Negrini de Oliveira e Igor Bereta. 
Ainda participaram o Presiden-
te do Conselho Municipal de 
Turismo de Torres (COMTUR), 
Ataualpa Lummertz, a Presiden-
te do Sindicato de Hotéis, Bares 

e Restaurantes do Litoral Norte, 
Ivone Ferraz, representantes da 
Associação dos Construtores de 
Torres – ACTOR, de empresários 
do setor turístico da cidade e da 

região, diretores de turismo de 
municípios da região e represen-
tante do consórcio Geoparque 
Caminhos dos Cânions do Sul, di-
retor executivo Gislael Floriano.

Especialista dá dicas para agricultura conviver com a crise 
climática na região de Torres

A 3ª Edição da Minifeira de Ar-
tesanato Local de Torres, já tem 
data programada e irá ser reali-
zada no dia 04 de setembro, das 
9h às 17h. A Minifeira tem como 
propósito fomentar o artesanato 
local e valorizar a identidade cul-

tural da cidade.
Serão 20 artesãos que pode-

rão participar devido a necessi-
dade de espaçamento entre as 
bancas e a participação especial 
da Agricultura Familiar da Secre-
taria de Desenvolvimento Rural e 

Pesca.
Nesta edição também terá 

uma demonstração com partici-
pação dos interessados, às 15h, 
da oficina de artesanato ofere-
cida pela artesã Vanessa Santos, 
que irá aplicar técnicas de fuxico.

Para participar da Minifeira, o 
artesão deve constar no Cadas-
tro dos Artistas locais organizado 
pela Secretaria da Cultura e Es-
porte, possuir a certificação do 
Selo Feito em Torres administra-
do pela Secretaria do Trabalho, 

Indústria e Comércio, e deve ter, 
dentro da validade e vigência, a 
Carteira do Artesão.

Para mais informações sobre 
o Cadastro, o interessado pode 
ligar para o fone da Prefeitura: 
(51) 3626 9150, ramal 764.

A 3ª edição da Minifeira de Artesanato Local de Torres já tem data programada

Na última semana, o Se-
cretário de Turismo de Torres, 
Fernando Nery, participou do 
Meeting Brasil 2021 – Busi-
ness Day, para apresentar as 
potencialidades de Torres e 
da região para operadores 
de turismo internacionais. O 
evento ocorreu nos dias 17, 
18 e 19 de agosto, de forma 
on-line, em formato de reu-

niões privadas com empresas 
do Brasil e operadores turís-
ticos de países da América 
Latina. 

A participação de Torres 
no evento ocorreu por meio 
de convite da Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo e da 
Associação de Turismo do 
Litoral Norte. Na oportuni-

dade o Secretário da Pasta 
apresentou em espanhol os 
atrativos turísticos da cidade 
e as operadoras que comer-
cializam pacotes para o Brasil 
já sinalizaram interesse em 
trazer turistas para a cidade. 
A Secretaria de Turismo dis-
ponibilizou para os grupos de 
trabalho os produtos oferta-
dos na cidade e região.

Segundo Fernando Nery, 
Torres está lisonjeada em re-
presentar toda a região do Li-
toral Norte neste importante 
evento que mobiliza operado-
res de turismo de países vizi-
nhos, que são grandes emis-
sores de turistas para o Brasil. 
A expectativa é a retomada 
gradual do turismo interna-
cional na região.

Secretaria de Turismo apresenta as potencialidades 
de Torres e região em evento internacional
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ÁRIES - O Sol vai ativar seu trabalho e sua 
rotina. Tome cuidado com o descuido com 
a saúde. Os detalhes farão a diferença: 
seja pontual, seja observador. A semana 
vai trazer situações que exigirão de você 
atitude imediata. Tome cuidado para não 

ficar em cima do muro ou deixar para depois, porque depois 
pode ser tarde demais. Cuidar bem das finanças também é 
indicado para evitar surpresas no futuro.

TOURO - A semana vai potencializar seus 
projetos e sonhos. Momento de se colocar 
em máxima disposição para abraçar o máxi-
mo de tarefas possível. Sua criatividade es-
tará alta e você poderá fazer bons avanços, 

realizando o que deseja. Tome cuidado apenas para não voar 
alto demais, fugindo da realidade e acabando preso em ilusões, 
bem como fazendo escolhas confusas ou contraditórias.

GÊMEOS - O Sol em Virgem vai ativar sua necessida-
de de lidar com suas emoções. Tome cuidado, porque 
o drama pode aumentar. Sua vitalidade também pode 
ser afetada e você pode ter que diminuir o ritmo e des-
cansar. Questões familiares e domésticas poderão vir 
à tona, trazendo sua atenção para o lar, e isso pode 

ser desafiador, porque o trabalho e as obrigações poderão chegar na mesma 
medida, exigindo seu foco. É uma semana para tentar manter o equilíbrio.

CÂNCER - O Sol em Virgem ativa sua vontade de 
socializar e sair do casulo. Momento em que se 
comunicar será vital e importante, além de fazer 
pequenas viagens que te farão muito bem. Bom 
momento para comunicar suas ideias e expor situ-
ações, trazendo à tona sua verdade e fazendo ne-

gócios. Semana que expõe suas fragilidades, mas também traz ajudas 
em sua direção. Saiba ser aprendiz da vida e trabalhe sua humildade.

LEÃO - A entrada do Sol em Virgem ativa 
seus valores e limites. Você poderá ficar bem 
irritado se tiver sua privacidade invadida. 
Bom momento para colocar algo em prática 
e realizar coisas de modo sistemático e 
disciplinado. Trabalhar melhor sua relação 

com o corpo e sua alimentação é indicado para ter mais vitalidade 
e saúde. Ter persistência é o desafio, então não desista.

VIRGEM - Sol entra em Virgem nesta semana, e 
isso ativa sua essência e sua verdade. É muito 
mais fácil para você realizar suas intenções e re-
afirmar sua identidade. Aproveite o magnetismo e 
tome atitudes. A semana te favorece, trazendo o 
que precisa até você. Aposte em não se limitar por 

nada; avanços e progressos pautam a semana, portanto você consegui-
rá sair de situações limitantes conquistando aquilo que deseja.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode trazer um pouco 
de isolamento, sentimento de solidão ou a 
necessidade de se distanciar para refletir. 
Quem traz essa necessidade é a entrada do 
Sol em Virgem, portanto ter seus momentos 
em paz para organizar a sua vida será indi-

cado. Cuidar da saúde também. Tome cuidado com emo-
ções intensas demais e não acabe sendo muito radical ou 
se sensibilizando por tudo e todos.

CAPRICÓRNIO -O Sol em Virgem des-
ta semana ativa com muita força a sua 
liberdade pessoal e a sua vontade de 
fazer coisas diferentes. Você poderá 
planejar uma viagem ou se movimentar 

muito para realizar suas ideias. Cursos e estudos estão 
favorecidos. A família pode ser também um fator de pre-
ocupação nesta semana. Mantenha a serenidade para 
resolver as situações que chegam mudando seus planos.

AQUÁRIO -O Sol em Virgem traz for-
ça, foco e capacidade de levar até o 
fim suas obrigações. A semana aca-
ba trazendo sua atenção muito para 
suas próprias necessidades e te aju-
da a mudar e reciclar, faxinando tudo 

o que for preciso. O foco desta semana fica em sua 
casa e em sua família. Tome cuidado com a raiva e as 
emoções mais exacerbadas, porque você pode aca-
bar se irritando por qualquer coisa.

PEIXES - O Sol em Virgem potencializa-
rá as relações e colocará luz nas suas 
parcerias, portanto você poderá enxer-
gar com mais clareza quem é quem. 
Além disso, pode fortalecer e atrair no-
vas parcerias. Espere para tomar as de-

cisões e não seja impulsivo. Isso pode ser desafiador, afinal 
a Lua Cheia traz muita energia, mas as oposições a Marte e 
Mercúrio em Virgem acabam colocando suas ações contra 
as pessoas — e entrar em consenso com elas será essen-
cial para não arrumar briga com tudo e todos.

ESCORPIÃO O Sol em Virgem vai ativar sua 
área de amigos. Seus planos e projetos po-
dem despertar o interesse dos outros, trazendo 
parcerias e pessoas para estar junto com você 
nessas realizações. Portanto realizar e colocar 
em prática suas ideias são posturas mais que 

necessárias. A semana também traz badalação e diversão, 
além de uma boa dose de criatividade.

SAGITÁRIO - A semana tem muito agito e uma boa ne-
cessidade de descansar. Você pode oscilar entre dias de 
muita produtividade e outros de muita preguiça. Tome 
cuidado com a procrastinação ou a rigidez excessiva, 
querendo tudo do seu jeito. As críticas também podem 

ser um veneno na sua semana, então mantenha a postura mais leve. O seu 
trabalho vai exigir foco e comprometimento. Atenção com a displicência e a 
tendência a não querer se responsabilizar pelas suas atitudes.

VARIEDADES

(semana entre 24/08 e 30/08)
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Jovens torrenses  no campeonato brasileiro 
sub-18 de Atletismo em São Paulo

A Equipe do Projeto Brincar de 
Correr de Atletismo - vinulado à  AS-
CORT (Associação dos Corredores de 
Torres),  ira  disputar do Campeonato 
Brasileiro sub 18. A competição terá 
representantes de 135 clubes (de 22 
Estados e o DF) e vai ocorrer de 27 
a 29 de agosto, no Centro Olímpico 
de Treinamento e Pesquisa, na Vila 
Clementino, em São Paulo (SP).

"Os representantes da Ascort (e 
de Torres) serão Brenda Brum e Pe-
dro Henrique de Freitas, que irão em 
busca de grandes resultados  para 
nosso Município. Os dois atletas são  
os  campões gaúchos de atletismo 
sub 18, orientados pela equipe téc-

nica do Projeto, e estão preparados 
para lutar por uma bela colocação", 
ressalta a assessoria de comunica-
ção do projeto Brincar de Correr.

O Brasileiro sub-18 de atletismo 
é muito importante para a categoria 
porque definirá os representantes 
do país para o Campeonato Sul-A-
mericano Sub-18, que está previsto 
para os dias 25 e 26 de setembro, 
em Encarnación, no Paraguai. De 
acordo com os critérios de convoca-
ção da CBAt, serão chamados os dois 
primeiros colocados no Ranking Bra-
sileiro da categoria no período de 1º 
de outubro de 2020 até o dia 29 de 
agosto de 2021.

Patrocínio: Torres Calçados  / CFC 
Torres RS / Construtora Monte Bello  
/ Nossa Casa Imobiliária  / RMS Tele-
com / Laboratório Da Rocha   /  Novo 
Lar Imobiliária  / Klein Bicicletas / 
SOSSEG / VCA MAGGI - Construtora 
e Incorporadora Ltda

Equipe Técnica: JB Clínica Qui-
ropraxia / Welle Fisioterapia /  Aca-
demia Kirra Capesca / Clinica Praia 
Grande  / Massoterapeuta Dirlene 
Girelli/ Proforma Fisioterapia  / Psi-
cólogo  Vitor Luiz Job dos Santos  / JP 
Soluções Tecnológicas  / Nutricionis-
ta Diandra Valentini / Fisioterapeuta 
Gustavo Pozzi

Apoios:  Águia Contabilidade  / 
Clezar Junior Engenharia e Constru-
ções  /  Protelim Piscinas Torres  / 

Co2 Grupo de Corrida  /  Grupo Bem 
Estar de Corrida / ATP Fitwear / Jor-
nal A FOLHA Torres

Neste final de semana dos dias 21 e 
22 de agosto, dois atletas torrenses do 
boxe  - integrantes da ONG Construin-
do Gigantes - conquistam ótimos re-
sultados em torneio preparatório para 
o Campeonato Brasileiro de Boxe, em 
Curitiba. O evento contou com atletas 
de São Paulo, Rio de janeiro, Santa Ca-

tarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 
O atleta João Vitor Santos (esquerda 

na foto) conquistou a medalha de prata 
na categoria Cadete de 60kg - enquan-
to o atleta Hiago Machado (direita) se 
sagrou campeão do mesmo na catego-
ria Cadete até 80kg. 

"Os atletas e a ONG Construindo 

Gigantes agradecem aos apoiadores 
e que nos ajudaram a ir nesta viagem 
para ganho de experiência de nossos 
atletas, destacando: Mecânica RPM, 
Estofaria Bearte, Hannalu Modas, Casa 
Ka, Kirrafitness, Nutricionista Bruno 
Scheffer", ressalta a comunicação da 
ONG Construindo Gigantes..

Atletas do boxe de Torres com ótimos 
resultados competindo em Curitiba



A FOLHA 21Sexta-Feira, 27 de Agosto de 2021

A Secretaria de Educação 
e Cultura do Passo de Torres, 
em parceria com a APAE de 
Passo de Torres, promoveu 
na última sexta-feira (20) 
uma palestra do "Projeto 
Prevenir", com os profissio-
nais de educação do municí-

pio. Com o tema "Desenvol-
vimento Infantil", a palestra 
buscou capacitar os profis-
sionais da educação frisando 
a importância da prevenção 
e à identificação das defici-
ências. 

As ações fazem parte do 

“Agosto Laranja”, que visa 
o desenvolvimento de con-
teúdos para conscientizar a 
sociedade sobre as necessi-
dades específicas de orga-
nização social e de políticas 
públicas para promover a 
inclusão social desse seg-

mento populacional, e para 
combater o preconceito e a 
discriminação. Estavam pre-
sentes na palestra, a Secre-
tária de Educação e Cultura, 
Karini, juntamente com a 
equipe da secretaria e equi-
pe da APAE Passo de Torres.

Secretaria de Educação e APAE realizam palestra 
do 'Projeto Prevenir '

O prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Raupp Lipert, na 
condição de presidente do 
Consórcio de Infraestrutura 
Rural e Urbana (CIDIRUR), 
assinou nesta quarta-feira 
(25), com a Ulbra Torres, 
um convênio de benefícios 
aos municípios associados 
aos Consórcio (Três Cacho-

eiras, Morrinhos do Sul, Itati, 
Mampituba e Torres).

Com o convênio, os ser-
vidores públicos municipais 
e seus parentes de primei-
ro grau terão descontos 
nas mensalidades da Ulbra. 
Além disso, estão ajustando 
a parceria para que todos 
os munícipes possam ser 

atendidos nas diversas áreas 
ofertadas na Universidade, 
como a odontológica, su-
prindo serviços que os mu-
nicípios não têm ou ainda 
atendendo a demanda exce-
dente.

Para o prefeito Flávio, é 
muito importante essa apro-
ximação da sociedade com a 

Universidade. “Poderemos 
desenvolver a região e, o 
mais importante, poder me-
lhorar a vida das pessoas”, 
concluiu ele. Durante a assi-
natura, esteve presente tam-
bém o prefeito de Morrinhos 
do Sul, Marcos Venicios, e o 
diretor do CIDIRUR, Scham-
berlaen Silvestre. 

CIDIRUR e Ulbra Torres firmam convênio de benefícios

REGIÃO

O Município de Arroio do Sal foi 
o primeiro do Litoral Norte gaúcho a 
regularizar o Serviço Civil Auxiliar de 
Bombeiro (SCAB), conhecido como 
Bombeiros Voluntários, conforme 
recente publicação no Diário Ofi-
cial do Estado. Foi firmado um Ter-
mo de Cooperação Técnica FPE nº 
857/2021 entre o Município de Ar-
roio do Sal e o Estado do Rio Grande 
do Sul, por intermédio da Secretaria 
da Segurança Pública, com a inter-
veniência do Corpo de Bombeiros 
Militar, visando à formalização da 
Cooperação Técnica e Execução de 
Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro.

De acordo com o prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bo-
lão), a Portaria Nº 01/CBMRS/2019, 
a qual foi atualizada em março de 
2020, visando a regulamentação dos 
bombeiros voluntários no Estado, foi 
criada e publicada posteriormente 

ao início das tratativas no Município 
no desejo de regulamentar os bom-
beiros voluntários. “Reconhecemos 
a importância e o trabalho valoroso 
dos bombeiros voluntários atuantes 
em Arroio do Sal por meio da Asso-
ciação dos Bombeiros Voluntários 
(ABVAS), fundada em maio de 2014. 
Porém, também reconhecemos a 
fundamental necessidade de o Ser-
viço estar regulamentado junto ao 
Corpo de Bombeiros Militar, confor-
me determina a legislação. Sendo 
assim, com a regulamentação con-
quistada fortalecemos ainda mais o 
bem que os bombeiros voluntários 
fazem por Arroio do Sal”, afirma o 
prefeito.

O que muda com o Termo de 
Cooperação?

A partir do Convênio firmado, o 

Corpo de Bombeiros Militar segue 
responsável pelo serviço prestado 
em Arroio do Sal, prestará orien-
tações de como os bombeiros vo-
luntários devem fazer o trabalho e, 
ainda, colaborar no preparo técnico 
por meio de formação, sem ônus ao 
Município. Além disso, permanente 
instrução técnica e tática, integra-
ção do software utilizado pelos Mi-
litares para gerenciar os despachos 
de ocorrências e serviços prestados 
pelos voluntários e cedência de ma-
teriais para uso nos atendimentos.

Ao Município cabe auxiliar o 
SCAB com a manutenção de equipa-
mento, material, para o qual o pre-
feito Bolão tem buscado a cedência 
de um caminhão de combate a in-
cêndio junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar, uma sede para a corporação, 
a qual está locada na Avenida Assis 
Brasil, EPIs, entre outros.

E, aos bombeiros voluntários, 
atuar no atendimento de combate a 
incêndio, buscas de salvamentos ou 
defesa civil, sempre informando os 
Bombeiros Militares quando ocor-
rem qualquer atendimento.

Com a regularização dos bom-
beiros voluntários de Arroio do Sal, 
mediante uma ocorrência, os volun-

tários poderão atuar imediatamente 
até que os Bombeiros Militares se 
desloquem ao Município, não ha-
vendo a necessidade de aguardar 
a chegada do Corpo de Bombeiros 
Militar de Torres, por exemplo, que 
atende atualmente o Município. Um 
ganho em “tempo” e “qualidade” no 
primeiro atendimento.

Prefeitura de Arroio do Sal assina Termo 
de Cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar do RS

Mais de um mil embalagens vazias 
de defensivos agrícolas, entre frascos 
de 5, 10 e 20 litros, além de duas mil 
tampas, foram recolhidas em Três Ca-

choeiras, nesta segunda e terça-feira 
(23 e 24). A Administração Municipal, 
por meio da Secretaria de Agricultura e 
do Departamento de Meio Ambiente, 

realizou uma campanha nas comuni-
dades, mobilizando agricultores locais.

A ação tem o objetivo de evitar o 
descarte incorreto dessas embala-

gens, o que traz malefícios à saúde e 
ao meio ambiente. A campanha per-
correu as comunidades de Lajeadi-
nho, Raposa, Morro Azul, Rio do Terra, 

Alto Rio do Terra, Alegrete, Chapada 
do Alegrete, Chapada dos Mesquita, 
Mesquita, Caravagio, Chimarrão, San-
to Anjo e Sede. 

Mais de mil embalagens vazias de defensivos agrícolas 
são recolhidas em Três Cachoeiras

Iniciou na quinta-feira, 19 de 
agosto, a operação tapa-buracos 
na rodovia Interpraias, que corta o 
Município de Arroio do Sal, de pon-
ta a ponta. A revitalização está sen-

do executada com recursos do Mu-
nicípio, no valor de R$ 20 mil. Nos 
trechos a serem recuperados será 
utilizado o Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ), por pos-

suir composição resistente e está-
vel, garantindo um tráfego seguro a 
todos que utilizam a rodovia.

O prefeito Affonso Flávio Angst 
(Bolão) acompanhou o início das 

obras e explica que a Interpraias é 
de suma importância para o Mu-
nicípio, "não só pela ligação entre 
cidades vizinhas, mas para os pró-
prios munícipes que se deslocam 

pelos 22 km de extensão. Uma ro-
dovia em melhores condições de 
tráfego é segurança para a comu-
nidade de Arroio do Sal e para os 
visitantes”.

Prefeitura de Arroio do Sal realizou operação tapa-buracos 
na rodovia Interpraias
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Neste último sábado, dia 21, o 
Progressistas de Três Cachoeiras 
realizou sua Convenção para o 
Biênio 2021/2023, onde elegeu 
o novo Diretório Municipal e a 
Comissão Executiva Municipal. 
O Diretório aprovou por unani-
midade a Comissão Executiva, 
mantendo o atual Presidente, Sr. 
João Valerim para mais um man-
dato. 

O Presidente eleito agradeceu 

a confiança novamente deposi-
tada em seu nome, e acrescen-
tou que vai continuar ajudando 
e contribuindo para o crescimen-
to e progresso do Partido em 
nosso Município. A diretoria do 
Progressistas de Três Cachoeiras 
será formada pelos seguintes 
membros:

PRESIDENTE: João Valerim 
Silveira

1º VICE-PRESIDENTE: Nestor 
Behenck Sebastião
2º VICE-PRESIDENTE: 
Rodolfo Maggi Justo Borges
SECRETÁRIA GERAL: Anelise 
Oliveira Pereira da Silva
SECRETÁRIA: Silvana Justo da 
Rocha
TESOUREIRA GERAL: Ana 
Carla Réus Rodrigues
TESOUREIRA: Luzane Cristina 
Silveira Maggi

REGIÃO

Eleito diretório municipal e comissão executiva 
do Progressistas de Três Cachoeiras

A Prefeitura de Arroio do Sal está fi-
nalizando a instalação de um sistema de 
energia solar fotovoltaica para fornecer 
a energia elétrica necessária para todas 
as suas seis escolas municipais, sendo 
quatro do ensino fundamental e duas da 
educação infantil.

As placas vão gerar anualmente ener-
gia suficiente para uma economia nas 
contas das escolas de aproximadamente 
80%, o que equivale a aproximadamente 
R$ 50 mil ao ano.

“A implantação começou em 2020 
com a Escola Municipal de Ensino Fun-
damenta Aracy Gomes Valim e, agora, as 
cinco demais escolas do Município, ge-

rando sustentabilidade com uma energia 
limpa e baixo custo no consumo de ener-
gia. Assim podemos investir em outras 
melhorias para a educação”, explicou o 
prefeito Affonso Flávio Angst (Bolão).

Em 2020, para a instalação das placas 
na EMEF Aracy Gomes Valim, a prefeitu-
ra investiu R$ 52.608.82 reais. Já neste 
ano, na implantação das demais cinco 
escolas, o investimento chegou a R$ 
293.405.00 reais. Todo o investimento 
foi pago por recursos próprios do Muni-
cípio, por meio, Secretaria Municipal da 
Educação

Com a economia gerada, o Município 
poderá destinar os recursos para outras 

necessidades essenciais e outros tipos de 
melhorias na educação. As Escolas muni-
cipais atendidas no projeto são: EMEF 
Aracy Gomes Valim (2020), EMEF Santos 
Salvador de Mello, EMEF Governador Le-
onel Brizola, EMEF Professor Raimundo 
de Oliveira, EMEI Bem-me-quer e EMEI 
Magia do Aprender.

Em breve, ao final da implantação e 
dos testes do Sistema, a Prefeitura de Ar-
roio do Sal, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Educação, vai realizar um ato 
solene de inauguração.

Fonte: Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)

Escolas municipais de Arroio do Sal passam a 
contar com energia solar fotovoltaica
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A Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social de Três Cachoeiras, junta-
mente com O Conselho Municipal de 
Assistência Social, realizaram no início 
do mês, no Centro de Convivência 
do Idoso, a 8ª Conferência Municipal 
de Assistência Social que teve como 
tema “Assistência Social: Direito do 
povo e Dever do Estado, com finan-
ciamento público, para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção 
social”. De acordo com a secretária da 

Assistência Social, Luciane Dimer, “é 
através das Conferências que temos a 
oportunidade de discutir e de aperfei-
çoar as políticas públicas que são ofer-
tadas na esfera municipal, estadual e 
federal".  

Durante o encontro, realizado para 
um público restrito, foi debatido sobre 
as diretrizes para o aperfeiçoamento 
do Sistema Único de Assistência So-
cial, principalmente neste momento 
de pandemia da Covid-19. Discutiu-se 

também sobre as ações necessárias 
para garantir os direitos socioassis-
tenciais dos usuários e a redução de 
desigualdades, e ressaltou-se a im-
portância de melhorias nas ofertas do 
serviço para que seja condizente com 
as demandas, assim, fortalecendo a 
gestão democrática.

A palestra foi ministrada pelo espe-
cialista Luiz Roberto Möller, graduado 
em Ciências Sociais, com especializa-
ção em Gestão Pública Municipal. 

Três Cachoeiras promove Conferência de Assistência Social

No último dia 18 de agosto, 
uma reunião com representan-
tes do SENAC foi marcada por 
decisões importantes para o de-
senvolvimento do plano de ações 
para o turismo de Passo de Torres. 
Estavam presentes o Prefeito Mu-
nicipal, Valmir Rodrigues, o Secre-
tário de Turismo, Airton Freitas, o 
Gestor de Cultura do Departamen-

to de Cultura, Jaime Luis da Silveira Batista, a 
Assessora Silvana Justo Kjellin, o Coordenador 
do Senac de Araranguá, Aislan Hainzenreder e 
a Professora Turismóloga, Luciane de Carvalho 
Pereira. 

"Trata-se de um momento muito importan-
te para o município e que definirá os rumos 
do desenvolvimento sustentável e da consoli-
dação do Turismo como atividade econômica 
geradora de emprego e renda", destacou o Se-

cretário de Turismo Airton. Já na próxima se-
mana será empossado o Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR) e dando continuidade 
nos trabalhos a estruturação do Colegiado de 
Turismo de Passo de Torres. O trabalho será 
desenvolvido através da Coordenação do Tu-
rismo do Senac/SC, sendo que o trade turístico 
e a comunidade também serão convidados a 
fazer parte deste momento histórico para defi-
nição de estratégias.

Prefeitura do Passo de Torres busca parcerias para fomentar o turismo local

O prefeito de Três Cachoei-
ras, Flávio Raupp Lipert, junta-
mente com o prefeito de Morri-
nhos do Sul, Marcos Venicios, e 
o diretor do Consórcio de Infra-
estrutura Rural e Urbana (CIDI-
RUR), Schamberlaen Silvestre 
- que representava também o 
prefeito de Mampituba, Pedro 
Juarez da Silva, participaram, 
nesta semana, de uma audi-

ência com o engenheiro e dire-
tor de operação rodoviária do 
DAER (Departamento Autôno-
mo de Estradas de Rodagem), 
Sandro Vaz dos Santos para tra-
tar da elaboração do projeto de 
recuperação da RS 494. 

O documento, que será 
entregue na bancada federal 
gaúcha na tentativa de captar 
recursos, incluiu projetos de 

pontes, malha asfáltica, sinali-
zação, acostamento e ciclovia 
na RS 494. 

Durante a audiência trata-
ram também sobre a necessi-
dade de melhorias imediatas 
na rodovia, pois existem pon-
tos críticos com buracos, prin-
cipalmente no trecho entre 
Morrinhos do Sul e Três Cacho-
eiras. 

Prefeitos buscam 
melhorias para RS 494 junto ao DAER

 O Município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria da Saúde, 
emitiu novo Boletim de Vacinação 
nesta terça-feira, 24 de agosto, com 
dados atualizados da imunização 
contra a Covid-19. De acordo com 
o levantamento, o Município rece-
beu para a primeira aplicação 9.012 
doses. Para a segunda dose foram 

4.362.
As vacinas aplicadas nos grupos 

elencados no Plano Nacional de 
Imunização (PNI), em primeira dose, 
foram 7.773 doses e, em dose única, 
275, totalizando 8.048. Já para a se-
gunda dose, o Boletim informa que 
das 4.362 doses recebidas, 3.798 já 
foram aplicadas.

Dados da 18ª Coordenadoria Re-
gional da Saúde ligada a Secretaria 
Estadual da Saúde, apontam que, 
até terça-feira (24),  Arroio do Sal já 
havia atingido o percentual de 86% 
da população geral com pelo menos 
uma dose (primeira e dose única) 
e 46,5% da população no esquema 
vacinal completo (duas doses).

Arroio do Sal atinge a marca de 86% da população geral vacinada 
pelo menos com uma dose contra a Covid-19

Arroio do Sal está com inscri-
ções gratuitas abertas até 20 de 
setembro para o 1º Canta Arroio 
do Sal, festival de música autoral 
que promete revelar novos talen-
tos. O evento, organizado pela 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte, Juventude e Cultura, visa 
fomentar e valorizar a produção 
musical autoral no Município e 
a apresentação das músicas será 
realizada na noite do dia 09 de 
outubro, em evento sem público 
presente, mas com transmissão 

ao vivo pelo Facebook e Youtube 
da Prefeitura de Arroio do Sal.

A competição distribuirá R$ 
27.000 mil entre inscrições, con-
fecção de troféus e prêmios, en-
tre as três modalidades: Linha Es-
tudantil com seis participações; 
Linha Geral, com oito e o Tema 
Arroio do Sal, com dez participa-
ções.

Os músicos selecionados na 
modalidade Estudantil receberão 
o valor de R$ 600,00 pela parti-
cipação. Os da modalidade Geral, 

R$ 750,00, e para a modalidade 
Tema Arroio do Sal, R$ 960,00. 
Além disso, no dia da apresenta-
ção, haverá uma comissão avalia-
dora que escolherá a música ven-
cedora de cada uma das linhas, 
ganhando ainda uma premiação 
extra da seguinte forma: Linha 
Estudantil: R$1.000,00; Linha Ge-
ral: R$2.000,00; e a Linha Tema 
Arroio do Sal: R$3.000,00.

As inscrições devem ser feitas 
somente através do e-mail cul-

tura@arroiodosal.rs.gov.br . O 
e-mail deverá conter como as-
sunto INSCRIÇÃO CANTA ARROIO 
DO SAL, especificar a modalidade 
e enviar os documentos exigidos 
no Edital nº 1 – Chamada Públi-
ca nº 01/2021 (RG, CPF, Dados 
Bancários, Redes Sociais). Cada 
participante pode se inscrever 
com músicas próprias e na língua 
portuguesa. No caso de exceder 
o número de inscrições será feito 
triagem pela comissão avaliadora 
baseado na estrutura de texto, 

criatividade e temática. (FONTE: 
Melissa Maciel / Ascom PMAS)

1º Canta Arroio do Sal está com inscrições abertas até 20 de setembro
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Na madrugada da quinta-feira, dia 
26 de agosto, a Polícia Rodoviária Fe-
deral (prf) prendeu a passageira de 
um carro que entrava no Rio Grande 
do Sul. Ela portava ilegalmente uma 
pistola 9mm, pronta para uso, e al-
gumas porções de cocaína.

Em uma ação com a participação 
do serviço de inteligência da PRF, os 

policiais abordaram um Ethios com 
placas de Porto Alegre que vinha de 
Santa Catarina pela BR 101, e estava 
na altura do município de Torres.

O motorista, de 48 anos, sem an-
tecedentes, disse que vinha de Flo-
rianópolis com a passageira em uma 
viagem organizada por um aplicativo 
de transporte. A mulher, de 46 anos, 

também não tinha antecedentes.
Os policiais encontraram indícios 

de que alguém havia usado cocaína 
no veículo. Durante a revista, encon-
traram com a passageira uma pisto-
la Taurus calibre 9 mm, municiada, 
com um carregador reserva e pronta 
para uso. Ela não tinha a autorização 
para portar nem o registro da arma, 

além de estar com 3,5 gramas de co-
caína.

A mulher, que não explicou o mo-
tivo de estar com a pistola, foi presa 
por porte ilegal de arma e conduzida 
para a delegacia. O homem foi libe-
rado para seguir viagem.

Fonte: Divulgação PRF

PRF prende mulher com pistola e cocaína na BR-101, em Torres

A Polícia Rodoviária Federal 
recuperou uma L200 TRITON - 
roubada há menos de um mês 
e meio em Cachoeirinha(na 
Região Metropolitana de Por-
to Alegre). A ocorrência foi  na 

tarde do último sábado (21 de 
agosto), na BR-101 em Torres. 
O receptador era um idoso de 
73 anos, que foi preso dirigin-
do o carro. O veículo tinha pla-
cas de Dom Pedrito.

Segundo informações divul-
gadas no domingo (22) pela 
PRF, o idoso disse aos policiais 
que havia comprado a cami-
nhonete pela internet e que 
o veículo tinha sido entregue 

na sua residência. O homem, 
natural de Estrela, já tinha 
antecedentes criminais por 
apropriação indébita. A cami-
nhonete foi devolvida ao pro-
prietário.

Idoso de 73 anos foi preso dirigindo um veículo roubado em Torres

PAUTA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA.
                                                                                                                                                                                                                    

 - Em discussão e votação a Ata 23/2021 de 28/06/2021, Ata 26/2021 de 02/08/2021 e Ata 27/2021 de 09/08/2021.
 - Leitura das correspondências.

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
MDB DIEGO – Abriu mão do espaço.
MDB GIOVANI – O presidente da Câmara ficou feliz por saber do prefeito Bolão e da secretária de 
Turismo Aline que estaria indo para a licitação dois processos para obras de duas passarelas de acesso ao 
mar com acessibilidade, como já pede faz tempo em seu mandato. Disse que os problemas com o Plano de 
Manejo de Dunas foi resolvido e os equipamentos finalmente vão poder ser construídos, parabenizando 
o secretário do Meio Ambiente por sua conquista junto aos órgãos ambientais.  Comunicou que pretende 
passar um pouco dos recursos sobrantes da Câmara para que a prefeitura construa espaços Kids em praça 
da cidade no centro, colocando da importância dos brinquedos em praças para as crianças. Parabenizou que 
as praças na cidade têm recebido bons trabalhos. Mas criticou a retirada do material de uma Praça no bairro 
Quatro Lagos, para ele com pouco cuidado, além de deixar o lugar sem praça até a construção da nova. Disse 
que para compensar isto a prefeitura pode caprichar nos equipamentos no projeto que irá ser implantado 
no bairro. Comemorou mais tarde a informação da contratação de Pediatras para a Saúde junto com outras 
contratações no setor. 
PDT EDEMILSO – Ficou contente com a notícia da instalação das passarelas. Para ele as pessoas 
vêm para Arroio do Sal buscar qualidade de vida e muitas delas têm dificuldade de locomoção pelo adian-
tado da idade, o que vai ser mitigado com a instalação das passarelas. Comemorou matéria jornalística feita 
na RBS sobre o Balneário Areias Brancas, para ele uma boa propaganda da cidade que chega a muitos lares 
do Estado. Também acha que praça no centro da cidade, na beira mar, deve ser urgentemente reformada, 
pois não teve um olhar especial da prefeitura, principalmente na retirada dos equipamentos de Academia ao 
Ar Livre.  Apoia que a parceria da Câmara com o executivo seja realizada se for para as praças. Reclamou 
que ainda não há o início das capinas e limpezas das praias, já que estamos quase em setembro. Reclamou 
também sobre o Transporte Coletivo, dizendo que participou de uma reunião com a prefeitura para criar 
alternativas para isto e que espera que algo seja feito junto à concessionária de linhas urbanas municipais. 
MDB CARLOS – Comemorou a presença da comunidade no plenário. Comemorou também que o 
parlamento está sendo ouvido, pois as manifestações dão coro ao que é cobrado na casa. Agradeceu por isto 
o secretário Toninho por fazer uma operação Tapa Buracos em vias da cidade. Também comemorou o fato 
de estar havendo certame licitatório para que seja feita a capina nas ruas. E também que o pórtico acabou 
andando mais rápido na reforma de sua iluminação. Disse que estas cobranças são feitas por munícipes 
e veranistas que abordam os vereadores pedindo explicação das coisas. E disse que isto é saudável e que 
continuará trabalhando desta forma. Também listou outras obras que estavam paradas e que felizmente estão 
começando a ser retomadas, o que era debatido e que felizmente está agora acontecendo. 
MDB MANECA – Disse que no sábado anterior esteve no ginásio da Rondinha e em outro ginásio para 
assistir o processo de vacinação contra a Covid 19. E notou que parece que os jovens não estão compare-
cendo. Sugeriu que possa ser copiado de Torres a possibilidade de vacinação à noite. Para ele, os jovens no 
final de semana acabam dormindo até mais tarde e acabam não comparecendo a vacinação, além de alguns 
jovens que trabalham na construção civil trabalharem, também, aos sábados. Por isso para ele a possibilida-
de de abrir espaço para vacinação a noite seria bom para estas alternativas. Mas sugere que seja feita uma 
divulgação em todo o município.  Acha que o que está dando certo em outras cidades pode muito bem ser 
copiado. 
REP REJANE – Disse que iria ser objetiva. E sobre o processo seletivo que abriu para recrutamentos 
para a Saúde, não deveria criar muitas expectativas, por acha que eles irão demorar em média 30 dias para os 
médicos pediatras e outros profissionais realmente assumam suas funções. Reclamou do atraso da vacinação 
contra Covid 19, lembrando que as notícias dos jornais sinalizam que esta nova variante é bastante preocu-
pante.  Por isso, pediu que as pessoas se mantivessem dentro dos protocolos, evitando aglomerações. Disse 
que se não houver cuidados, um surto pode gerar mais um verão perdido. E que a temporada será tranquila 
se as pessoas colaborarem com a prevenção. Lamentou os acontecimentos da tragédia com a família Zortéa 
em Torres. E pede que os seres humanos sejam mais bondosos. 
PROG MAZINHO – Parabenizou profissional da Rádio Tupancy pelo trabalho feito em prol da comu-
nidade quando está no ar. Disse que o povo colocou os vereadores na Câmara para cobrar e fiscalizar, o que 
está sendo feito. E pede que seja agilizado logo as contratações dos profissionais da Saúde para a cidade, 
lembrando que em Rondinha a comunidade de lá deu boas vindas a um novo médico contratado para o Posto 
de Saúde do Balneário, o que funcionou muito. Também acha que a guarda de controle das pessoas para que 
não espalhem nem sejam contaminadas pelo vírus da Covid 19 deve ser mantida. E também concorda que 
isto deve ocorrer para viabilizar a realização de um verão mais tranquilo e seguro para que turistas e veranis-
tas vão a Arroio do Sal impulsionar a economia e os empregos locais. Também comemorou os anúncios das 
retomadas das obras paradas feitos pelo governo Bolão. E acha que a cobrança dos vereadores ajuda sempre 
para que os secretários agilizem suas ações, o que é saudável. E disse que o que é pedido por ele na tribuna 
é o básico demandado pela população. 
REP MATEUS – Comemorou também pessoas ilustres da cidade que estavam no plenário da Câmara. 
Agradeceu reforma em obras do entorno do arroio. Disse ter entregado recursos para a criançada treinar no 
ECAS.  Reclamou que as lâmpadas do entorno da Estrada do Mar não estão funcionando como deveriam.  
Sugeriu que o secretário Felipe – da Fazenda - deveria ir à Câmara para explicar o porquê da prefeitura estar 
no cadastro de inadimplência ao invés de ficar fazendo briguinhas no Instagram. Disse que a prefeitura não 
vai receber o empréstimo pela incompetência do mesmo secretário da fazenda. Lembrou que os governos 
têm que ser resolvidos por quem está no poder, mesmo que os problemas tenham sido criados em outros 
tempos. Lembrou que quando entrou na prefeitura há anos, teve que resolver um problema com a CEEE, o 
que foi feito ao invés de colocar a culpa nos servidores anteriores. Repetiu que as repostas devem ser dadas 
na tribuna da Câmara, mesmo lugar que estão sendo feitas suas denúncias de erros da prefeitura. 

MDB RONALDO – Disse para a população do setor norte do município que a dentista da região volta 
já na semana que inicia em dia 30 de agosto. Agradeceu secretários pela colocação de postes no balneário Ar-
roio Seco, que agora só falta a colocação das lâmpadas. Sobre passarelas de acesso, pediu que fossem olhadas 
as outras praias da cidade fora da área central, pois nas mesmas também têm pessoas que têm problemas para 
locomoção de acesso ás praias via dunas. Pediu que as pessoas que querem reclamar sobre serviços públicos 
de transporte que estas formalizem a queixa na prefeitura. Disse estar cobrando faz tempo da prefeitura a 
capina E que por isso está atento a real implementação do projeto que está em fase de certame licitatório. 
Pede tapa buracos na Interpraias próximo a Praia Azul. 

Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 74/2021, do Poder Executivo, que Autoriza transferência finan-
ceira, 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 Coronavírus – COVID-19, e dá 
outras providências. APROVADO.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 75/2021, do Poder Executivo, que Abre crédito adicional especial 
na vigente lei orçamentária. APROVADO.
Em discussão e votação a Indicação nº 002/2021, dos vereadores Ronaldo Magnus Pereira e Giovani da Silva 
dos Reis. APROVADO.
Em discussão e votação a Indicação nº 004/2021, do vereador Carlos Henrique Cardoso Dias. ARQUIVA-
DO.
Em discussão e votação a Indicação nº 003/2021, do vereador Manoel Pedro Faustino. APROVADO.
Em votação o Pedido de Informações nº 009/2021 do vereador Mateus Coelho Ribeiro. APROVADO

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
PROG MAZINHO – Disse ter de exaltar os membros eleitos na Convenção do PP na sexta-feira anterior.  
E parabenizou todos os eleitos. Comemorou que o Progressista está junto com o prefeito com o vice Zeca 
Martins trabalhando junto com a linha executiva da prefeitura. Disse que o pensamento do PP é só de fazer 
projetos em prol do município. Lembrou a batalha para as melhorias no saneamento e no apoio aos projetos 
de implantação do Porto na cidade como exemplos atuais do partido. Comemorou que a agremiação está 
unida e que exercita a consulta aos líderes entes de tomar decisões maiores, o que está sendo elogiado. Disse 
que o senador Luiz Carlos Heinze já é pré-candidato ao governo do RR pelo partido e que o PP de Arroio 
do Sal já trabalha para apoiar a candidatura do colega ao Palácio Piratini.  Disse que o presidente eleito por 
consenso para o PP ficou com Antônio Augusto Falcão. E listou os outros nomes da nominata. Comemorou 
ser bem atendido na agremiação quando exerceu a liderança na sigla de Arroio do Sal. 
MDB CARLOS – Disse que no regimento da Câmara, as Indicações não precisam ser sequer votadas 
obrigatoriamente, pois são somente ideias que são encaminhadas para o poder executivo. E disse que o que 
fez foi somente indicar para que as podas não sejam colocadas nas ruas sem critérios. Disse que o vereador 
Maneca vai a Brasília no mês que vem e que ele irá junto para que ambos busquem recursos na capital federal 
para a cidade de Arroio do Sal. Pediu que vereadores colocassem mais recursos de emendas impositivas na 
castração de animais de rua. Acha que todos deveriam colocar alguma coisa nesta demanda da cidade, porque 
para ele a situação está difícil e que só a castração vai minimizar o problema. Sobre Transporte Público, acha 
que deva haver uma discussão e harmonia entre os vereadores. Se um puxar para um lado e outro para outro 
nada será resolvido. Sugeriu que as passarelas sejam feitas através de esteiras em alguns lugares. E mais uma 
vez lembrou do Refiz e que as pessoas devem procurar a prefeitura para pedir isenção do imposto assim como 
a negociação de seus casos de débitos ames que vençam os prazos, alguns já no dia 31 de agosto, terça-feira.   
PDT EDEMILSO - Acha que estão boas as discussões. Sobre a Saúde Animal disse que tem alguns 
lugares que as pessoas não conseguem sequer passar de moto ou de bicicleta porque os cachorros correm 
atrás e mordem as calças dos motoristas. Lamentou que o prefeito atual tivesse desfeito um programa que 
existia na gestão anterior para com os animais de rua. E que não adianta somente colocar recursos para a 
castração oriundos de vereadores para resolver a questão.  E que por isso o poder executivo deveria reeditar 
um programa para pelo menos ajudar a comunidade e as ONGs. Sobre Transporte público disse que os vere-
adores têm que cobrar o contrato que está sendo executado pelos concessionários. Listou alguns exemplos de 
falta de cumprimento de contratos como a não existência de carros reservas para quando estraga um coletivo 
para fazer a substituição, por exemplo. Disse que o Transporte público deve também passar pelo menos por 
escolas do município e outros locais de alta circulação e moradia de pessoas, o que não está acontecendo atu-
almente. Também pediu que as pessoas protocolassem reclamações porque estas são argumentos probatórios 
da necessidade de providências. 
REP MATEUS – Agradeceu o convite feito ao partido para participar da reunião com o prefeito sobre 
o Transporte Público. Disse não ter ido à reunião porque não confia no prefeito. E que a resposta dele foi 
que as pessoas protocolem as reclamações como forma de resolver o problema, o que discorda. Disse que a 
empresa concessionária do transporte não está cumprindo as obrigações por falta de pulso forte da prefeitura. 
E que acha que já existem motivos para rescindir o contrato com a concessionária. Criticou as atitudes de 
secretários perante a falta de verbas do empréstimo. E pediu que todos passem a trabalhar mais.  Disse que 
acha que tem recursos, sim, nos cofres da prefeitura e que isto deve ser cobrado. Para ele, se tem superávit 
na arrecadação, deve ter dinheiro para obras. Sobre interrupção do programa junto ao bem estar dos animais 
criticou que a municipalidade deixou tudo para as ONGs. E reclamou que elas não existem para recolher 
ninhadas de gatos a pedido de munícipes, que isto é trabalho da prefeitura. Citou outros programas interrom-
pidos também. Lembrou que é o proprietário das calçadas que tem responsabilidade por seus passeios pú-
blicos defronte suas casas e prédios. E que a prefeitura tem a obrigação de intimar quem deixa seus passeios 
públicos inadequados. 
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Na semana passada, 
um elefante-marinho-
-do-sul (Mirounga leoni-
na) foi observado duran-
te o monitoramento da 
equipe da  Reserva de 
Vida Silvestre (Revis) da 
Ilha dos Lobos (vinculada 
ao ICMBio e responsável 
pela gestão e proteção 
da Ilha dos Lobos). O ani-

mal foi identificado como 
um jovem macho.  "Indi-
víduos machos e adultos 
dessa espécie apresentam 
um focinho avantajado, 
chamado probóscide, o 
qual é usado para vocali-
zações, durante o perío-
do reprodutivo", indica a 
equipe da Revis.

A equipe da Revis Ilha 

dos Lobos fez a identifica-
ção com o uso de drone 
e posteriormente numa 
aproximação embarcada. 
Na data, além do elefan-
te-marinho, se contavam 
51 leões-marinho-do-sul 
e 06 lobos-marinho-sul-a-
mericanos junto a Ilha dos 
Lobos (distante cerca de 
1,8km da costa de Torres).

Elefante Marinho 
avistado na Ilha 

dos Lobos

TORRES - Na tarde desta ter-
ça-feira, 24 de agosto, o Prefeito 
Carlos Souza e o Vice-prefeito, 
Fábio Amoretti, estiveram na orla 
do Rio Mampituba para o ato de 
inauguração da rampa de aces-
so de embarcações do Corpo de 
Bombeiros.

A nova rampa de acesso de em-
barcações do Corpo de Bombei-
ros, permanece na Av. Cristóvão 
Colombo, na beira do Rio Mam-
pituba, próximo à ponte do Passo 
de Torres.

Com a entrega da nova rampa, 
será possibilitada a entrada de 
embarcações dando condições 
ao rápido embarque via água, 

permitindo o serviço de resgate 
junto às praias do município. Essa 
rampa é de extrema importância 
para a segurança de moradores e 
visitantes.

Na oportunidade, também par-
ticiparam do ato, representantes 
do Corpo de Bombeiros de Torres, 
os secretários do Planejamento, 
Matheus Junges, a da Fazenda, 
Hélvia Sanae Mano, da Cultura e 
do Esporte, José Mauri Rodrigues 
e do Trabalho, Indústria e Comér-
cio, Alexandre Porcatt, além de 
representantes do legislativo tor-
rense, vereadores Dilson Boaven-
tura, Igor Bereta e Rafael Silveira 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Inaugurada rampa de acesso para embarcações do 
Corpo de Bombeiros no Rio Mampituba

TORRES - Nesta terça-feira, 
24 de agosto, os Secretários do 
Meio Ambiente e Urbanismo, 
Júlio Agápio, e do Desenvolvi-
mento Rural e Pesca, José Van-
derlei Brocca, entregaram ao 
vereador Theo Rocha a licença 

de alargamento da rua Ajos 
Dutra, na localidade do Campo 
Bonito.

Este alargamento era um pe-
dido antigo da comunidade que 
foi viabilizado pela SMAURB e 
será executado pelas Secreta-

rias de Desenvolvimento Rural 
e Pesca e Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos. Para de 
alargamento da rua Ajos Dutra, 
será retirada as árvores e areia 
e colocado base de brita, em 
500 metros de extensão.

Entregue licenciamento para melhorias 
na localidade do Campo Bonito
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A NAVEGAÇÃO LACUSTRE DO NOSSO LITORAL 

O assunto Navegação Lacustre na região do lito-
ral norte, por muitos desconhecido, tem uma 
grande ligação com a história dessa região bem 
como especificamente da história do município de 
Torres. 
O principal, e não primitivo, povoamento da região 
de Torres se deu através dos imigrantes alemães 
vindos de São Leopoldo no ano de 1826. Foram 
421 pessoas, 352 colonos alemães (solteiros, 
casados e viúvos) saídos de São Leopoldo em 
direção a Porto Alegre em cinco “hiates”. Soma-
ram-se a eles, na capital, outros 69 colonos se-
guindo viagem pelo rio Guaíba até a foz do Capi-
vari, e dali tomaram 16 carretas em direção à Tor-
res. 
Aqui chegando eles se dividiram, ou melhor, fo-
ram divididos, conforme o credo dos colonos, ou 
seja, os 237 evangélicos (acompanhados do pas-
tor Karl Leopold Voges) foram estabelecidos nas 
margens do Rio Três Forquilhas, por isso denomi-
nada Colônia de Três Forquilhas, e os 184 católi-
cos estabelecidos entre a Lagoa do Morro do For-
no e do Jacaré, que ficou conhecida como Colô-
nia de São Pedro de Alcântara. Receberam lotes 
de terras de 77 hectares, animais domésticos 
(vacas, cavalos, porcos), sementes (trigo, arroz, 
feijão, batata), subsídios e isenção de impostos 
por dez anos. 
Esses colonos produziram de tudo, mas principal-
mente cana-de-açúcar, banana, batata, tabaco, 
arroz, mandioca, café, algodão e milho. Três For-
quilhas exportava rapadura e açúcar para Cima 
da Serra, (Vacaria, Lages, Curitiba e Missões), 
São Pedro de Alcântara e Torres exportavam 
aguardente para o comércio de Porto Alegre. 
O comércio realizado pelo imigrante alemão era 
feito primeiramente por índios que conduziam 
tropas de mulas abrindo caminhos por Cima da 
Serra. O isolamento levou desespero aos colo-
nos, que embora tivessem ânimo, solo fértil, mu-
das e temperatura que favoreciam diversos pro-
dutos agrícolas, não tinham um meio eficiente 
para escoar essa produção. As duas estradas que 
ligavam a região aos povoados vizinhos, era a 
estrada de Laguna e as trilhas por São Francisco 

de Paula, São Leopoldo, Dois Irmãos e Porto Ale-
gre.  
A chamada “Estrada da Laguna”, que é anterior à 
colonização açoriana, por onde paulistas e la-
gunenses passavam em busca de gado e que 
também era utilizado com objetivos bélicos, se 
iniciava em Laguna e seguia pela costa litorânea 
até o rio Mampituba, e ao passar por Torres se 
embrenhava em terrenos mais complicados para 
o trânsito, como campos entre as lagoas e o mar 
até chegar em Tramandaí. Ao passar pelo rio de 
mesmo nome, seguia pelos campos das estân-
cias do arroio, São José do Bom Retiro, Estância  
Velha, São João, Fortaleza, Quintāo, Charqueada 
Velha até chegar a extensa faixa entre o mar e a 
Lagoa dos Patos e por ela se encaminhava por 
várias estâncias passando por Rincão do carro, 
São Simão, Mostardas, Bojuru, Estreito até che-
gar a Rio Grande. Este caminho surgiu por volta 
de 1723, sendo o primeiro conhecido por esta 
região.  
As trilhas por Cima da Serra, foram caminhos que 
surgiram para complementar este inicial, a estra-
da do Tropeiro ou estrada Real, ligava Viamão a 
serra onde encontrava a estrada dos Conventos, 
para fazer a conexão com Curitiba e São Paulo. 
Para lá eram vendidos o couro e o charque aqui 
produzidos. 
A comunicação via lagoas se iniciou por volta de 
1847, e o trajeto era pelas lagoas situadas ao pé 
da serra Geral até a lagoa da Pinguela e dali para 
Porto Alegre através de carretas puxadas por cin-
co a seis juntas de bois, passando por Conceição 
do Arroio e Santo Antônio da Patrulha. 
Embora esta microrregião já tivesse os outros 
caminhos por onde entravam e saíam as merca-
dorias que aqui se produzia e se consumia, o ca-
minho das águas surgiu como uma opção mais 
barata e eficiente para ampliar e melhorar o esco-
amento da produção local. 
Aos poucos o caminho das águas foi substituindo 
os precários caminhos sobre trilhas.  
“Naquela passagem do século 19 para o 20, a 
navegação começava pela Lagoa Itapeva, onde 
desemboca o Rio Três Forquilhas, e se estendia 
até Osório (novos canais foram construídos no 
começo do século 20, resolvendo o problema de 
ligação entre os pequenos portos). Ali, estava o 
porto lacustre, centro nervoso desse sistema. Já 
era possível então realizar um percurso de Torres 
a Osório totalmente por via fluvial. Restava a liga-
ção Osório-Palmares do Sul, de onde se iria, no-
vamente por via lacustre, fazer chegar até Porto 
Alegre a produção litorânea.” 
Em 1908 havia 7 iates, uma lancha a querosene e 
um vapor que levavam pessoas e mercadorias 
pelas lagoas que tinham ligação natural entre Tor-
res e Conceição do Arroio (Osório). 
“A empresa, com esse complexo sistema de liga-

ção entre lagoas por via fluvial e férrea, denomi-
nava-se Serviços de Transporte entre Palmares 
do Sul a Torres (STPT) e fazia parte do Plano 
Geral de Viação do Estado, concebido em 1913.” 
Em 1921 os trilhos somaram-se à navegação la-
custre, era então inaugurada a linha férrea Palma-
res do Sul-Conceição do Arroio pelo governador 
Borges de Medeiros.  
“Importaram da Inglaterra quatro locomotivas 
Hudson de 14 toneladas; uma alemã Borsing de 
15 toneladas e duas Porter, que serviram na aber-
tura do canal; três carros para passageiros de 
primeira classe e um de segunda classe; 28 va-
gões de 10 toneladas para mercadorias, tendo 21 
plataformas; um carro para animais; 20 vagões de 
15 toneladas. As locomotivas não poderiam ultra-
passar 18 km por hora, fazendo o trajeto de 54 
quilômetros em três horas.” 
Em 1930 a empresa de transportes Palmares a 
Torres é arrendada por Bernardo Dreher que 
manteve em funcionamento a chamada viagem 
mista, de carga e de passageiros entre Palmares 
o porto do Estácio (em Torres). E na época do 
veraneio, fazia uma viagem semanal com turistas 
vindos da capital para as praias de Capão da Ca-
noa e Torres. 
Em 1935 Bernardo faliu e a empresa retornou 
para as mãos do estado, porém continuou a ter 
seguidos prejuízos. Agravados pela entrada da 
empresa de Transportes Coutinho de João Couti-
nho e Cia, em 1941, que iniciou o serviço de 
transportes via terrestre entre Osório e Porto Ale-
gre.  
A despesa total da empresa, em 1948, chegou a 
três mil e cem contos de réis, enquanto que a re-
ceita total foi de apenas seiscentos contos de réis. 
Este enorme déficit levou a empresa a uma situa-
ção deplorável, sem manutenção e sem investi-
mentos para reconstrução ou reposição de mate-
riais. O governo baixou os fretes lacustres e ferro-
viários para determinadas cargas com o intuito de 
amenizar a concorrência direta dos transportes 
rodoviários. Não havia mais nada a fazer, o trans-
porte rodoviário e a precariedade da navegação 
lacustre determinaram a extinção dos Serviços de 
Transportes entre Palmares e Torres (STPT) já 
em 1958. Porém ele agonizou até 1960, pois ain-
da servia para o escoamento da principal merca-
doria desde 1949: o arroz. 
“A região atingiu grande desenvolvimento sócio-
econômico que atraiu gente até de Santa Catarina 
e chegou ao ápice na década de 40. Em dezem-
bro de 1960, a empresa foi desativada e o porto 
desmantelado.” 
Os caminhos pelas águas e pelos trilhos foram 
abandonados ao longo dos anos em detrimento 
aos caminhos de asfalto. Será que poderia ter 
sido diferente? 
Fonte: Marina Raymundo da Silva, Rodrigo Trespach, Marco Antônio Witt. 
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