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na e  fonte  do poder: a soberania popular, 
cuja afirmação se dá  por meio de  um com-
plexo sistema que impede a mera “eleição” 
de um novo Rei.. Poucos anos antes da Re-
volução Francesa, em 1789, já em 1776, 13 
colônias inglesas já advertiam  o que viria 
a ser o modelo republicano, montado sob 
a égide da partição dos Poderes entre Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, cada qual 
com caráter autônomo e independente, 
sendo os dois primeiros providos pelo voto 
secreto e direto da cidadania num siste-
ma de representação indireta. O ancestral 
mandato dito imperativo, das praças, já não 
tinha como ser o substrato da democracia; 
impôs-se como seu critério o mandato re-
presentativo, através do qual os cidadãos, 
devidamente credenciados para votar, num 
processo que foi se aprofundando às mu-
lheres, aos trabalhadores e até analfabetos 
durante o século passado, foram construin-
do um sistema político. A esta instituciona-
lização do Poder há, certamente, reações,  
tanto à esquerda, como à direita. O recurso 
é sempre o apelo, geralmente populista, 
às vezes revolucionário, direto às massas, 
como critério de legitimidade, acusando 
as instituições como entraves históricos. 
Querem o “eterno retorno” mítico ao povo.  
Mussolini, fundador do fascismo, na Itália, 
e Adolf Hitler, no vértice do nazismo, na 
Alemanha, são os melhores exemplos da 
contestação pela extrema direita à institu-
cionalização da vida pública como meio de 
aprofundamento da democracia.

Karl Schmitt, jurisconsulto de Hitler usava 
os mesmos argumentos que hoje defen-
sores de Bolsonaro usam, para afirmar o 

III Reich. Clamava pela destruição de toda 
e qualquer instituição que impedisse, no 
fundo, a soberania absoluta da proprieda-
de (entenda-se Capital), sobre os destinos 
da humanidade, pois assim se  assegurava  
maior eficiência ao progresso. Tais ideias, 
soterradas pela vitória aliada em 1945, já 
haviam, entretanto, migrado para a Áustria  
e aí germinaram os fundamentos da ESCO-
LA LIBERAL que desembocaria no que de-
nominamos, hoje, NEOLIBERALISMO. Seus 
objetivos, assumidos por Margareth That-
cher, cujo lema era “There Is No Alternati-
ve”, claramente totalitário, pois não admite 
alternativas concorrentes, secundado pelo 
Presidente Ronald Reagan com seu bordão 
de que o “O Estado é problema, não solu-
ção”, acabaram sintetizando-se na Era Pi-
nochet, no Chile, consistem na liquidação 
toda e qualquer resistência ao livre funcio-
namento do Mercado. Seus herdeiros são 
os chamados ultradireitistas “Libertarians” 
americanos.  Trata-se, enfim,  de uma ide-
ologia  anti-democrática a serviço dos inte-
resses dos mais fortes na sociedade, sob o 
apanágio retórico da defesa da Liberdade. 
Cuidado!

Volto às manifestações programadas para 
o 7 de setembro, Dia da Independência do 
Brasil. O Presidente Bolsonaro conclama 
seus seguidores a tomarem Brasília e al-
gumas capitais,  numa demonstração de 
apoio a seu Governo - e eventual reeleição 
no ano que vem. Nada mais natural. Mas 
alguns segmentos da Oposição, dentre eles 
a MARCHA DOS EXCLUÍDOS,  também pro-
metem ocupar as ruas. Teme-se o confron-
to. Mas teme-se, sobretudo, – e daí nos-
so retorno ao tema – as justificativas que 
sustentam a convocação governista e que 
ecoam através de pronunciamentos parla-
mentares, notas e do próprio Presidente: 
“O povo deve dar uma demonstração de 
que é fonte do Poder e que está acima das 
instituições”.. Um equívoco autoritário, sob 
o aparente clamor libertário da ocupação 
das praças.

 É verdade que a democracia nasceu na 
Ágora (praça) de Atenas, uma cidade mi-
núscula comparada às multitudinárias me-
trópoles brasileiras, num processo de con-
sulta direta aos cidadãos sobre os destinos 
da cidade. Isso era tão importante que 
Platão  nos dá conta de um certo Alcebía-
des, belo e rico, a quem Sócrates recomen-
da que se aperfeiçoe nos “cuidados de si” 

para melhor servir à Polis, numa veneração 
quase religiosa ao procedimento cívico. Da 
palavra polis, aliás, deriva a Política como 
a Arte de Governar. A República romana 
seguiu-lhe os passos, até que a crise, ain-
da interna, a soterrasse sob o exército de 
César e posterior séquito de Imperado-
res que lhe seguiram.Quando os Estados 
Modernos nasceram na Europa, mil anos 
depois da queda de Roma (476 DC), os 
soberanos emergentes herdaram daquele 
Império a mesma pompa pontifical, no que 
ficou conhecido como Monarquias Absolu-
tistas, fundadas, agora, não só no sangue 
real, mas na Teoria do Direito Divino dos 
Reis.  A Filosofia Política, mais avançada, 
assim o impunha, ao tempo em que substi-
tuiria os “cuidados de si” para a Polis, pelos 
“cuidados de si para si mesmo”, no estilo 
burguês típico do flâneur e do dândi da era 
vitoriana. O  Absolutismo, porém, teve cur-
ta duração,  ainda que coroado de  glórias 
oceânicas e profundas mudanças que mar-
caram a passagem do medievo espiritual  
para a turbulenta modernidade. Mas abriu 
caminho para  uma nova Teoria do Estado, 
que substituía a sagrada unção sanguínea 
das Famílias Reais pela transcendentalida-
de do Pacto Constitucional como Lei Mag-

OPINIÃO 

O POVO  E AS INSTITUIÇÕES NO ESTADO DEMOCRÁTICO

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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Por Fausto Júnior
______________

Na sessão da Câmara dos Verea-
dores de Torres realizada na segun-
da-feira (30 de agosto), foi aprova-
do o projeto de lei nº 31/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que 
autoriza secretários municipais, 
servidores efetivos e comissiona-
dos a dirigirem veículos da Admi-
nistração Pública Municipal.  O PL 
inicialmente recebeu parecer des-
favorável da Comissão Temática da 
Câmara,  além de receber outros 
pareceres desfavoráveis de órgãos 
de assessorias, conforme as regras 
auditadas pelo Tribunal de Contas. 

É que está nas normas da adminis-
tração pública a obrigatoriedade 
de veículos comprados e mantidos 
com recursos públicos sejam dirigi-
dos por motoristas profissionais. E 
por isso a votação acabou gerando 
certa polêmica.

Foi então apresentada uma 
emenda modificativa ao projeto, 
de autoria dos vereadores Carla 
Daitx (PP), Rafael Silveira (PSDB) e 
Rogerinho (PP) com dois artigos. O 
primeiro que diz que “poderão di-
rigir os veículos somente os secre-
tários municipais, os servidores no-
meados para cargos efetivos ou em 
comissão da administração pública 
direta. E somente quando houver 

insuficiência de servidores ocu-
pantes do cargo de Motorista ou 
não houver motorista disponível 
e em caráter excepcional, pontual 
e temporário”.  Originariamente o 
prefeito e vice prefeito estavam na 
lista de cargos com a nova permis-
são, o que foi retirado. A emenda 
diz ainda que todos (obviamente) 
devem  possuir habilitação para tal 
e, ainda, devem receber autoriza-
ção expressa do Prefeito Municipal 
para sair com veículos da munici-
palidade. O segundo artigo modi-
ficativo somente inclui estas atri-
buições às profissões, conforme 
lei geral de descrições de cargos e 
salários do setor público. 

Aprovada lei que permite que secretários 
municipais dirijam veículos da prefeitura de Torres

Mas os casos só poderão ocorrer quando não houver motorista disponível - além de ser obrigatória a autorização do prefeito

Questionamentos e votos contra
O vereador oposicionista Igor 

Beretta (MDB) pediu que o pe-
dido de  inclusão na pauta des-
te PL -  feito pelo vereador João 
Negrini (Rep),  não fosse aceito 
pelos colegas.  Isto porque, con-
forme informou, os vereadores 
só receberam o novo texto com 
a emenda em cima da hora, 
pouco antes do início da sessão 
de segunda-feira (30/8). Mas o 
requerimento de inclusão da PL 
31/2021 na pauta foi à votação 
e foi aprovado por oito votos a 
favor de manter o PL na pauta, 
contra quatro votos contra: de 
Igor Beretta (MDB), Moises Trisch 
(PT) Silvano Borja (PDT) e Cláudio 
Freitas (PSB). 

A seguir foi à votação a emen-
da e o projeto como um todo - já 
com a emenda - quando o mes-
mo vereador Beretta pediu a 
palavra e desta vez questionou 
a falta de precisão no texto da 
lei, afirmando que iria inclusive  
questionar a aprovação junto ao 
Tribunal de Contas do RS, caso 
fosse aprovado da forma em que 
foi.  

O vereador Moisés Trisch (PT) 
lembrou que a população pode 
estranhar ver um veículo público 
dirigido em locais questionáveis 
e culpar o motorista, quando 
quem estaria dirigindo poderia 
ser outra pessoa.  E pediu que os 
colegas votassem contrario.

O vereador Silvano Borja (PDT) 
também disse que votaria contra 
e justificou seu voto afirman-
do saber que teriam motoristas 
concursados para trabalhar na 
prefeitura e esperando serem 
chamados. E que também esta 
permissão poderia abrir prece-
dentes de substituição para ou-
tros cargos, o que causaria con-
fusão. 

O vereador João Negrini (Re-
publicanos), autor do requeri-
mento para votação na matéria 
na sessão justificou sua aprova-
ção à lei e a emenda, por saber 
a partir de informações da pre-
feitura (conforme disse) que os 
motoristas concursados iriam ser 

chamados normalmente, conse-
quentemente que seriam manti-
das as vagas de emprego. Negrini 
disse que o objetivo da prefeitura 
seria somente ter lei para haver 
permissão aos cargos de con-
fiança poderem dirigir em casos 
de falta de motoristas, portanto 
somente em casos de situações 
urgentes.

O vereador Rogerinho (PP) 
também se manifestou. Ele tam-
bém lembrou que o objetivo da 
lei, desde o início, seria para ca-
sos excepcionais. Consequente-
mente que seriam respeitados os 
direitos da classe dos motoristas. 

A Emenda foi aprovada com 
quatro votos contra -  dos mes-

mos quatro vereadores que rejei-
taram a urgência de votação: Igor 
Beretta (MDB), Moises Trisch (PT) 
e Silvano Borja (PDT) e Cláudio 
Freitas (PSB), mesmo resultado 
da votação final, do projeto de lei 
com a emenda modificativa. 

Na prática,  o que fica forma-
lizado é a AUTORIZAÇÃO, agora 
por lei, para  que alguns servido-
res especificados na lei possam 
dirigir veículos de propriedade 
da Prefeitura de Torres. Mas so-
mente em casos de não haver 
motorista disponível em momen-
tos de urgência na utilização dos 
carros (e ainda com autorização 
específica e pontual do prefeito 
em exercício). 

A missão de aumentar a repre-
sentatividade e a visibilidade femi-
nina na política, e de combater a 
violência contra as mulheres pautou 
o 1º Encontro Nacional de Procura-
doras da Mulher do Legislativo, pro-
movido nos dias 30 e 31 de agosto 

em Brasília. 
A vereadora de Torres Carla Daitx 

(PP), titular da Procuradoria da Mu-
lher na Câmara Municipal, represen-
tou as vereadoras do Litoral Norte 
durante o evento e também na audi-
ência das participantes com o presi-

dente da Câmara, deputado federal 
Arthur Lira (PP-AL) . “Foi um grande 
aprendizado que contribuirá certa-
mente nas ações em prol das causas 
das mulheres. Temos nossas lutas 
nos municípios, e quando se abre a 
oportunidade de troca de experiên-

cia, saímos preparadas 
e fortalecidas para os 
enfrentamentos que 
virão. Os números da 
desigualdade social e 
da violência apontam 
para um longo cami-
nho que ainda temos a 
percorrer, e a mudança 
dessa realidade só se 
faz com esforço coleti-
vo”, avalia a parlamen-
tar. 

O encontro mar-
cou o encerramento 
das comemorações 
da campanha “Agosto 
Lilás” e dos 15 anos 
da Lei Maria da Pe-

nha. Atualmente, 16 Unidades Fe-
derativas já criaram Procuradorias 
da Mulher em suas Assembleias e, 
em âmbito municipal, 170 Câmaras 
instalaram Procuradorias ou têm 
projetos em tramitação. A vereado-
ra Carla Daitx lidera movimento no 
Litoral Norte gaúcho para implantar 

o órgão em todas as Câmaras Muni-
cipais da região. No Rio Grande do 
Sul, a Procuradoria da Mulher está 
sob o comando da deputada estadu-
al Franciane Bayer (PSB).

FONTE - Gabinete Vereadora Car-
la Daitx (Progressistas)

Em Brasília, Carla Daitx representa Litoral Norte no 
1º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher do Legislativo
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Na quarta-feira (1 de setembro), 
os vereadores Torrenses Igor Beretta 
(MDB), Silvano Borja (PDT), Cláudio 
Freitas (PSB) e Moisés Trisch (PT), 
estiveram em Osório, na sede da 
16ª Superintendência Regional do 
DAER. Lá eles foram recebidos pelo 
Superintendente do Litoral Norte da 
autarquia gaúcha, Wagner Menezes 
Seerig e por Júlio Ramos - assessor 
do Deputado Federal Alceu Moreira. 
Na pauta da reunião estava uma sé-
rie de demandas locais, relacionadas 
à Estrada do Mar (RS 389) em Torres 

e a continuação da Avenida Castelo 
Branco, no trecho entre a Estrada do 
Mar e a BR 101 - esta última conside-
rada pelo governo do RS como a RS 
453. 

Os vereadores entregaram de-
mandas pontuais para a regional do 
DAER. São elas: 

- Implantação de ciclovia nos tre-
chos urbanos das duas vias, a RS 389 
e a 453;

- Sinalização de identificação dos 
acessos as Praias na Estada do Mar;

- Acostamento de acesso para a 
entrada da via que liga a Estrada do 
Mar ao Parque Itapeva;

- Acostamento na Estrada do Mar 
da Av. Castelo Branco até o loteamen-
to Tamburiki;

- Rótula Estrada do Mar no cruza-
mento com a Av. Castelo Branco (RS 
453);

- Rótula no bairro Centenário;
- Conserto dos buracos dos dois 

trechos urbanos torrenses nas duas 
vias (RS 389 e 453);

- Melhorar a sinalização na RS 453;

Comitiva de vereadores de Torres entrega pauta 
de demandas locais para o DAER

As intervenções propostas se referem aos trechos de legislação estadual da Estrada do Mar e da continuação da Avenida Castelo Branco (RS 453)

Resposta direta e possibilidades alternativas

AGOSTO LILÁS: Ministério Público participa 
de Audiência na Câmara de Torres

O Agosto Lilás e o combate a 
Violência contra a Mulher foram 
tema de debate na Câmara de Ve-
readores nesta segunda-feira (30 
de agosto). Conforme o promotor 
de Justiça do Ministério Público 
(MP) Vinicius Melo Lima, que in-
tegrou o evento, foram debatidos, 
na ocasião, encaminhamentos ob-
jetivos e propostas relacionadas 
ao tema, como a criação do Fundo 
Municipal dos Direitos da Mulher; 
a estruturação do Conselho Muni-

cipal de Direitos da Mulher (Com-
dim) e a criação da Guarda Muni-
cipal Maria da Penha, para auxiliar 
no trabalho da Patrulha Maria da 
Penha.

Além disso, também foram dis-
cutidos a proposta do ensino inter-
disciplinar da Lei Maria da Penha 
nas escolas de educação básica; 
o monitoramento eletrônico de 
agressores domésticos, com o de-
ferimento da medida protetiva; a 
criação de um fórum intermunici-

pal para a prevenção da violência 
doméstica, contando com o enga-
jamento dos municípios abrangi-
dos pela comarca de Torres, entre 
outras medidas voltadas à imple-
mentação das políticas públicas de 
direitos fundamentais das mulhe-
res vítimas de violência de gênero 
e seus filhos menores.

“A ação da Rede Lilás de Torres 
tem sido fundamental no controle 
da violência doméstica e familiar 
na comarca”, avalia o promotor.

A comitiva torrense também cha-
mou a atenção para a sinalização 
precária em trechos destas duas vias, 
além da má conservação do asfalto. 
Também demonstrou preocupação 
com o entroncamento da Estrada do 
Mar e da 453, no sentido Centro/Vila 
São João (semáforo da Estrada do 

Mar), assim como a pouca sinalização 
de delimitação de velocidade máxi-
ma de 70km/h. E foi demandado, 
ainda, um estudo para a implantação 
de redutores de velocidade no trecho 
da Av. Castelo Branco (RS 453).

Conforme nota emitida pela co-
mitiva de vereadores torrenses que 

visitaram o DAER na quarta-feira (1º) 
o Superintendente Wagner Seerig, 
além de receber as demandas de-
bateu cada um dos temas, quando 
também se comprometeu a resolver 
a questão dos buracos e de também 
fazer o possível em relação às melho-
rias na sinalização. 

Com relação às outras pautas, o 
servidor do Daer pontuou que algu-
mas delas dependem de projetos 
realizados pelo Governo Estadual.  E 
que estes projetos podem ser reali-
zados ou através de parcerias entre a 
prefeitura local e o governo estadual, 
ou através de casos onde o cabe ao 

o DAER somente a liberação da obra 
através de licença técnica de enge-
nharia, quando as iniciativas objeti-
vas são feitas por articulações públi-
cas ou privadas municipais. 

*com gabinete Igor vereador Be-
retta

O Agosto Lilás e a Violência contra a Mulher foram tema de debate na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (30 de agosto)

Na sessão da Câmara dos Verea-
dores de Torres realizada na segun-
da-feira (30 de agosto), foi aprovado 
por UNANIMIDADE o Projeto de Lei 
42/2021, de autoria da Mesa Dire-
tora da Casa Legislativa - composta 
pelo Presidente,  vereador Gibraltar 
Vidal, o Gimi (PP);  Vice Presidente, 
vereador Rafael Silveira ( PSDB);   1º 

Secretário, vereador João Negrini 
(Republicanos);  e  2º  Secretário, ve-
reador Rogério Evaldt, o Rogerinho 
(PP).  A matéria aprovada intitula for-
malmente o Município de Torres/RS 
como "Torres,  Capital do Balonismo 
e dos Esportes".

Pela lei, dentre outras normas, um 
artigo afirma que  “toda a divulga-

ção de eventos públicos, exibição do 
nome de Torres pelo Município, pro-
pagandas de Torres em rádio ou TV 
e tudo o mais que envolver o nome 
da cidade oriundo do poder público, 
inclusive em veículos e bens públicos, 
deverá conter, junto com o logo do 
Município,  a frase batizada, chamada 
de o Epíteto”.

Aprovado na câmara local título formal da cidade: 
“Torres, Capital do Balonismo e dos Esportes”

Pela nova lei, esta espécie de “slogan” da cidade deverá obrigatoriamente constar nas propagandas e identificações externas do poder público local

Festival há mais de três décadas e destaques em outros esportes
Na justificativa do Projeto de Lei, os 

autores defendem a iniciativa afirman-
do que a cidade de Torres, além de suas 
indescritíveis e conhecidas belezas na-
turais, chama a atenção pela realização 
do maior evento de balonismo da Amé-
rica Latina, ao organizar anualmente o 

seu Festival Internacional de Balonis-
mo, já há mais de três décadas. 

Mas afirma também que, além 
deste esporte, a cidade também se 
caracteriza como berçário de atletas 
em  várias modalidades esportivas, se 
destacando mais ainda por terem em  

muitos dos seus representantes nestes 
esportes, campeões, medalhistas e do-
nos de  outras conquistas competitivas, 
o que  merece reconhecimento do Po-
der Público, pois os desportistas levam 
o   nome Torres para fora do município 
e até do país, honrando a  cidade. Balonismo em Torres (Imagem: Prefeitura de Torres)
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FONTE - Prefeitura de Torres
_________________________

Na tarde desta terça-feira (31 de 
agosto), a Secretaria de Turismo reu-
niu a comissão que dará andamento 
a aplicabilidade da Lei nº 3.612, de 28 
de dezembro de 2001, que disciplina 
a circulação e o estacionamento de 
ônibus de excursão, micro-ônibus, 
motorhomes, trailers e outros veí-
culos de grande porte destinados ao 
turismo em Torres.

Na oportunidade o Secretário de 
Turismo, Fernando Nery, reunido 
com a Secretária da Fazenda, Hél-
via Sanae Mano, com a Procuradora 
Geral do Município, Pâmela Souza e 

representantes das diretorias de Co-
municação, Trânsito, Turismo e Con-
tábil, deliberaram sobre as pautas 
que devem ser debatidas para aplica-
bilidade da lei.

"Conforme previsto em Lei, e so-
mente após a sua regulamentação 
haverá taxa de adesão dos veículos 
que adentrarem ao município trazen-
do turistas. Os motoristas deverão 
cadastrar-se e afixar no para-brisas o 
selo de identificação do veículo de tu-
rismo, que permitirá a identificação e 
que o veículo fez a quitação da taxa. 
Para veículos de turismo que venham 
ao município apenas para buscar 
clientes para outras viagens, neces-
sitarão também de cadastramento 

e prévia autorização a ser expedi-
da pela Pasta do Turismo e estarão 
isentos do pagamento da respectiva 
taxa", ressalta a Prefeitura de Torres.

A Lei nº 3.612 ainda cita que será 
proibido o estacionamento, por mais 
de 30 minutos, dos veículos mencio-
nados acima, nas vias públicas, pra-
ças ou outros locais públicos que não 
autorizados pelo Trânsito. E ainda, 
as empresas de turismo registradas 
e com frota emplacada na cidade de 
Torres, ficam isentas do pagamento 
da taxa prevista, apenas mantida a 
vedação do estacionamento em lo-
cais não permitidos.

Para o Secretário Fernando Nery, a 
Lei trará um resgate turístico da cida-

de, criando um processo de acompa-
nhamento e validação dos que aqui 
estiverem, além da Prefeitura ter 
acesso ao perfil dos turistas. Inicial-

mente prevê-se que na temporada 
do próximo verão começarão as co-
branças. A comissão está trabalhan-
do para tal feito.

Regulamentação e aplicação da Lei de circulação e 
estacionamento deve começar na temporada de verão

TORRES - Na tarde desta terça-feira, 31 
de agosto, a equipe de turismólogos da 
Secretaria do Turismo realizou uma capa-
citação aos empreendedores que partici-
parão do roteiro de Turismo Rural. Tam-
bém estiveram presentes representantes 
da Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Pesca e do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR.

A Turismóloga da Prefeitura, Luciane 
Pereira, apresentou sobre roteirização 
rural e cases de sucesso. Explanou sobre 
a história da identidade do Turismo Rural 
de Torres e preparou os empreendedores 
para os próximos passos para o desenvol-
vimento do roteiro. Também o Turismólo-

go da Prefeitura, Francisco Reis, levou um 
pouco do seu amplo conhecimento sobre 
a história de Torres, o turismo receptivo, 
a importância da prestação de serviços 
de qualidade e qual o perfil do turista de 
Torres.

Este encontro foi mais uma etapa de 
qualificação dos empreendedores para 
promover o roteiro rural em Torres. Pa-
ralelo às palestras, os turismólogos estão 
conhecendo as propriedades interessa-
das em fazer parte do roteiro rural in loco 
e fazendo um diagnóstico das potenciali-
dades.

Os empreendimentos rurais se bene-
ficiam com o turismo pois proporciona a 

diversificação de renda, a geração de em-
pregos, a preservação do patrimônio na-
tural, melhoria da qualidade de vida local, 
melhorias na infraestrutura, entre outros.

O Turismo Rural é um dos segmentos 
do turismo que mais vem ganhando des-
taque pelas atividades em meio a nature-
za, com alimentação orgânica, hospeda-
gens aconchegantes simples e rústicas, e 
por favorecer o distanciamento social, tão 
aclamado em tempos de pandemia. Por 
este motivo essa será uma grande opor-
tunidade para o desenvolvimento do tu-
rismo em Torres, e será uma nova opção 
para acolher o turista que procura espa-
ços tranquilos neste período pandêmico.

Secretaria do Turismo capacita empreendedores para o Turismo Rural
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O Centro de Referencia Pricila Se-
lau (CRM), completou nessa última 
quinta-feira, 06 anos. O Prefeito de 
Torres, Carlos Souza, recepcionou os 
representantes das comarcas muni-
cipais que prestigiaram o ato. 

Participaram do ato o Prefeito de 
Dom Pedro de Alcântara, Alexandre 
Evaldt, o Vice-prefeito de Arroio do 
Sal, José Diogo Martins o Zeca, a Vi-
ce-prefeita de Morrinhos do Sul, Le-
oni Carlos, a Vice-prefeita de Mam-
pituba, Marta Aguiar dos Santos, o 
presidente da Câmara de Vereado-

res de Torres, Gibraltar Pedro Cipria-
no Vidal, os secretários municipais 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
Júlio Agápio, de Obras e Serviços 
Públicos, Mauro de Jesus, de Traba-
lho, Indústria e Comércio, Alexandre 
Porcatt, de Desenvolvimento Rural e 
Pesca, José Vanderlei Brocca, verea-
dor Igor Bereta, presidente do Con-
selho Comunitário Pro-Segurança 
Pública de Torres, Nasser Samhan, 
representantes da Brigada Militar, 
Polícia Civil e membros do CRM. Es-
tiveram presentes ainda os pais da 

jovem Pricila Selau, Antônio Selau 
e Dinamar Cardoso, que puderam 
prestigiar o aniversário do CRM, que 
homenageia no nome a sua filha.

A Secretaria de Educação, re-
presentada pela Responsável pela 
Coordenação de Eventos e Centro 
de Educação das Relações Étnico-
-raciais, Viviann de Almeida Pereira, 
através do Projeto Primeiros Socor-
ros na Escola: Salvando Vidas e Res-
gatando Almas fez uma Trova Gaú-
cha com o tema Violência contra a 
Mulher.

COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Centro de Referencia Pricila Selau completa 06 anos

Sobre o CRM Pricila Selau
Desde sua inauguração, em 

agosto de 2015, o CRM trabalha 
para cessar a violência , junto 
com a Rede de Atenção que tam-
bém atende vítimas de qualquer 
tipo de violência relacionada ao 
gênero. O CRM Pricila Selau é re-
gional, atendendo os seguintes 

municípios: Arroio do Sal, Dom 
Pedro de Alcântara, Três Cachoei-
ras, Três Forquilhas, Morrinhos do 
Sul, Mampituba e Torres. No local, 
além do acolhimento da assistên-
cia social, também é oferecido as-
sessoria psicológica e jurídica.

A articulação dos serviços en-

volvidos na rede são: judiciário, 
promotoria pública, Polícia Civil, 
Brigada Militar, defensoria públi-
ca, presídio feminino, COMDIM, 
Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, 
secretaria municipal da educa-
ção, hospital Navegantes, atenção 
básica, pronto atendimento, SAE 

(serviço de atendimento espe-
cializado), ambulatório de saúde 
mental, CAPS, frente parlamentar 
dos homens no combate a vio-
lência contra as mulheres, entre 
outros.

Violência doméstica é crime. 
Denuncie! Procure o CRM, de se-

gunda a sexta, das 8h às 11h30 e 
das 13h às 17h30, na Av. do Ria-
cho, nº 850, Igra Sul. Telefone: 
(51) 3626-9150 ramal 274. Aten-
dendo mulheres de Torres, Arroio 
do Sal, Dom Pedro de Alcântara, 
Mampituba, Morrinhos do Sul, 
Três Cachoeiras e Três Forquilhas.

Vista aérea de Torres (por Neusa Luz)

O turismo volta a ganhar fôle-
go no Brasil e cresce o número 
de pessoas que planejam via-
gens e buscam por hospedagens 
no país. No segundo trimestre 
de 2021, o Airbnb (empresa 
especializada em alugueis por 
curtas temporadas) teve mais 
reservas no Brasil do que no 
mesmo período de 2019, antes 
da pandemia - conforme des-
taca reportagem do site Nossa 
Viagem (portal UOL) com Leo-
nardo Tristão diretor-geral do 
Airbnb na América do Sul.

 "Recentemente, encomen-
damos uma pesquisa da Ipsos 
[empresa multinacional de inte-
ligência de mercado] e descobri-
mos que 84% dos entrevistados 
pretendem fazer uma primeira 

viagem para se reconectar com 
amigos e parentes. Com o avan-
ço da vacinação, vemos isso cla-
ramente no Brasil, a ponto de, 
no segundo trimestre de 2021, 
termos recebido mais reservas 
do que no mesmo período de 
2019, antes da pandemia", res-
salta Tristão.

As reservas em destinos com 
menos de 50 mil habitantes 
cresceu 50% com a pandemia. 
Entre os lugares em alta, confor-
me o Airbnb, a cidade de Torres 
foi citada pela reportagem, tal 
qual outros municípios como  
Itatiaia (RJ) Mata de São João 
(BA), Camanducaia (MG), Imbi-
tuba (SC), Porto Belo (SC) Itacaré 
(BA), Pirenópolis (GO) eIlhabela 
(SP).

Torres entre destinos turísticos brasileiros mais 
buscados no Airbnb

Com o objetivo de aprimorar 
a infraestrutura, a Prefeitura de 
Torres realiza - através da Secre-
taria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos - uma operação que 
vai da limpeza de ruas, corte de 
galhos, até a ampliação de drena-
gem em alguns trechos.

O serviço iniciou com a limpe-
za geral no Campo Bonito, São 
Braz e na Praia Paraíso, entre 
outras, que incluiu capina e reco-
lhimento de entulhos. Ainda faz 
parte desta operação, reparos e 
uma limpeza geral, com atenção 
especial aos canteiros centrais.

Realizado mutirão de 
limpeza urbana em 

pontos de Torres
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Um livro de ficção utilizando lu-
gares famosos de Torres como cená-
rios. Esta é a linha editorial que está 
sendo utilizada por Danilo Paixão 
Santos. Utilizando o pseudônimo ar-
tístico de Neil Nevile, o baiano de 34 
anos nascido em Salvador está mo-
rando atualmente em Torres. 

Tendo estudado até o Ensino mé-
dio, mas se considerando autodida-
ta, Nevile se descreve como um via-
jante que passa por cidades e países 
sempre procurando deixar semen-
tes da arte, usando como regador 
a imaginação e o conhecimento. E 
desta vez está em Torres para exer-

citar seu proposito. 
O escritor já possui dois livros 

lançados: Um baseado em Boa Vista 
(RR) e o outro em Porto Velho (RO).  
E está em Torres procurando viabili-
zar seu terceiro, desta feita baseado 
no cartão postal da Cidade: a Gua-
rita. 

Livro de ficção baseado na Praia da Guarita está 
sendo produzido em Torres

Gigantes que moram nas furnas
O Pequeno Sábio na Terra dos 

Gigantes Nescios" é um livro/
lúdico-documentário, que tem 
como cenário base o Parque 
da Guarita. A narrativa conta 
a história de um sábio que voa 
em seu livro encantado e ao se 
aproximar dos morros, avista os 
gigantes na areia da praia. Ele 
então resolve descer e fazer ami-
zade com os grandalhões. Esses 
gigantes imigraram da ilha dos 

lobos, depois que um furacão 
assolou a região. Eles passam a 
morar nas grutas. 

“O livro traz um compilado de: 
história dos antepassados que 
viveram nessas terras, arqueolo-
gia, arte rupestre, biodiversida-
de: fauna é flora; além de aflorar 
a imaginação e incentivar a leitu-
ra das crianças e adolescentes. O 
Pequeno Sábio é o espírito re-
nascido do José Lutzenberger”, 

afirma o autor.
Nei Nevile ainda deverá fazer 

vaquinhas virtuais, atualmente 
uma forma alternativa de buscar 

patrocinadores. Mas deve acei-
tar propostas de interessados 
em colocar suas assinaturas na 
obra. 

Na tarde desta quarta-feira, 
01 de setembro, a Secretaria 
de Turismo promoveu no Par-
que da Guarita o reconheci-
mento da trilha que visita os 
principais pontos turísticos 

deste belíssimo ambiente 
passando por lagoinhas, mor-
ros, furnas, ciclovias, praia da 
Guarita e muita história e na-
tureza.

Após a visita in loco os ser-

vidores participaram da se-
gunda etapa da capacitação 
sobre Qualidade no Atendi-
mento que está sendo desen-
volvida pela equipe da Pasta 
do Turismo.

Turismo de Torres promove segunda 
capacitação sobre qualidade no 

atendimento no Parque da Guarita

Autor viaja pelo Brasil e costuma fazer obras literárias inspiradas em símbolos locais

Layout de uma das imagens que pode ser de capa da obra

Neil Nevile na Guarita

A Unicred Porto Alegre – ins-
tituição financeira cooperativa 
para profissionais da área da 
saúde e empresas que permi-
tam vínculo associativo – anun-
ciou plano de expansão de sua 
rede nos municípios de Capão 
da Canoa, Torres, Xangri-lá e 

Tramandaí. Em Torres, a unida-
de será inaugurada no dia 16 de 
setembro, em uma das lojas do 
shopping Vésta (no centro da ci-
dade). 

Conforme afirmam os direto-
res da Unicred, estará disponível 
aos associados das novas unida-

des um total de R$ 50 milhões 
em crédito para investimentos 
e ampliação de seus negócios 
na região.  Também de acordo 
com a direção, a Cooperativa 
está fomentando a economia da 
região ao gerar emprego e renda 
a muitas famílias locais. De início, 

serão contratados mais de 20 
novos colaboradores, incluindo 
terceirizados para atuarem em 
várias funções. 

"De um modo geral, a am-
pliação pelo litoral vai favorecer 
cerca de três mil profissionais da 
Saúde que exercem suas funções 

na região, incluindo médicos, 
odontólogos, psicólogos, enfer-
meiros, entre outros, além de 
mais de 100 empresas do seg-
mento, considerando-se apenas 
os municípios de Capão da Ca-
noa e Torres", ressalta a assesso-
ria da Unicred. 

Cooperativa de Crédito especializada em Saúde anuncia 
inauguração de quatro novas agências no Litoral Norte

Instalações seguras e modernas e aposta no desenvolvimento local
As instalações das novas 

agências contemplam espaços 
seguros, com design contem-
porâneos e características que 
buscam o bem-estar e a co-

modidade para os associados, 
permitindo um atendimento 
totalmente individualizado. 
A ideia é que os livings sejam 
uma extensão das casas e 

consultórios dos associados, 
privilegiando conforto e sofis-
ticação. Além disso, algumas 
unidades contam também 
com espaços de reuniões co-

laborativos e de convivência 
para os associados.  Em Tor-
res, a unidade irá funcionar 
no Shopping Vésta, um ponto 
central e próximo ao Hospital 

Navegantes e da maioria dos 
estabelecimentos de Saúde 
privados e públicos, o foco 
principal da Unicred Porto 
Alegre.

Shopping Vésta abrigará a loja da Unicred em Torres

Sobre a Unicred Porto Alegre
A Unicred Porto Alegre é 

uma instituição financeira co-
operativa que atua no âmbito 
financeiro, especializada para 

trabalhar junto a profissionais 
da área da saúde, concedendo 
empréstimos, financiamentos, 
aplicações financeiras, seguros, 

previdência e cartões.  A en-
tidade trabalha também para 
correntistas normais, que não 
são ligados ao sistema de Saú-

de, embora institucionalmente 
foque seus produtos e serviços 
para esta especialidade.  

 A Unicred Porto Alegre 

possui mais de R$ 1 bilhão de 
ativos, conta com 18 agências 
que atendem atualmente mais 
de 17 mil cooperados. 



10 A FOLHAsexta-Feira, 3 de SetembrO de 2021

Inclusive, há de se questionar até a 
utilização de carros para transportes 
na administração pública de PASSA-
GEIROS individuais. Não há mais ne-
cessidade de órgãos públicos terem 
veículos para levar e trazer seus ser-
vidores, seja lá quem forem eles. O 
prefeito, o Governador e o Presiden-
te, talvez mereçam a continuidade 
– com motoristas – por uma questão 
de segurança e de certa solenidade 

que os cargos representam. Mas os 
outros? Para que?

Atualmente inclusive existem os 
aplicativos de transportes individual 
e coletivos que podem ser utilizados 
de forma mais barata ainda e substi-
tuírem definitivamente esta indústria 
de mordomias caras no setor público. 
Mas antes já existiam os taxis (que 
ainda existem). Não há fundamento 
em manter frotas de veículos que 

exigem manutenção, convênios para 
compra de combustível, troca de 
carro de tempo em tempo e gente 
trabalhando só nisto dentro das pre-
feituras e governos em geral, só para 
organizar e fazer as burocracias exi-
gidas por lei (por nós) para que não 
haja “desperdício. Ou seja, pratica-
mente temos desperdício (transpor-
te de carro próprio com motorista) 
que exige, ainda, gente contratada 

para cuidar para que este desperdí-
cio não tenha a ele agregado mais um 
desperdício... conforme o Tribunal de 
Contas... 

Se trocar carros por taxi ou aplica-
tivos, os custos serão muito mais bai-
xos, além de eliminar investimentos 
obrigatórios em frotas de carros e a 
dissonância ética entre direito de ser-
vidor público em relação à busca de 
igualdade coletiva. 

CARROS PARA QUE?

Passou na Câmara de Torres – com 
emendas e defesas contrárias – uma 
lei que permite que secretários e CCs 
da prefeitura possam dirigir carros de 
propriedade da municipalidade. Mas 
com uma emenda que obriga que 
esta alternativa seja utilizada somente 
quando não houver nenhum motoris-
ta disponível e que seja uma situação 

de urgência, além de ter de ter a assi-
natura expressa do prefeito. 

Acho que estas proibições são na 
verdade Corporativismo Estatal. E que 
acabam estampando uma dissonância 
cognitiva ou uma ironia na afirmação 
feita por  todos os políticos de que “a 
busca das administrações públicas são 
de igualdade”, que se tornou inclusive 

um “princípio da administração públi-
ca”. 

Concordo com a necessidade da 
existência de motoristas para dirigir 
veículos DE TRABALHO no setor pú-
blico - como em tratores, caminhões, 
ônibus de passageiros ou vans de 
abastecimento e logística em geral, 
por exemplo.  Mas por que existir 

motorista para dirigir um veículo que 
somente transporta secretários de 
prefeitura ou executivos das munici-
palidades, para que vão e voltem aos 
seus compromissos? Nem empresas 
grandes e ricas oferecem isto aos seus 
executivos de alto escalão, muito me-
nos aos de médio. Então indaguemos: 
O secretário de Estado é uma pessoa 

mais importante na sociedade brasi-
leira? Ele precisa de motorista mais do 
que outros?

Sugiro que se reveja isto em todos 
os níveis do BRASIL. Ou que se assuma 
que os políticos e servidores públicos 
são seres especiais e que precisam re-
ceber mais que seus pares privados da 
sociedade. Chega de hipocrisia. 

 MOTORISTAS PARA QUE?

Queria eu ver um político em nível 
nacional fazer uma Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) retirando todos os 
penduricalhos constituídos nesta ques-
tão, de veículos para servir servidores 
públicos individualmente. É tanta lei 
que existe neste corporativismo estatal 
que acho que somente uma PEC resol-
veria. O exemplo prático foi o que ocor-
reu aqui em Torres. Pessoas não podem 
nem dirigir um carro público porque 

estariam tirando emprego de motoris-
tas. Praticamente é o mesmo que man-
ter obrigatória a profissão de cobrador 
em ônibus quando a cobrança é feita 
de forma virtual, sem necessidade de 
pessoas. 

Dizem alguns corporativistas que, se 
o veículo estragar, bater, ou estiver fora 
de horário circulando, quando há so-

mente um motorista cadastrado os seus 
chefes, os casos  têm como punir ou 
cobrar do responsável que seria só um. 
Mas pra mim este argumento não para 
em pé, até porque faz parte de andar de 
carro,  bater de carro, depreciar o carro 
e etc. O melhor mesmo é não ter car-
ros. Somente caminhão, trator e ônibus. 
Que seja feita uma campanha para tal. 

CARROS PARA QUE? II

Leio em matérias jornalísticas oficiais 
e não oficiais que o governo do RS per-
mitiu uma série de liberações nas medi-
das decretadas em todo o estado para a 
contenção da pandemia de Covid 19. Nos 
próximos dias, por exemplo, espectado-
res presenciais poderão voltar a frequen-
tar os estádios de futebol, desde com 
critérios de diminuição de risco que serão 

protocolados. Festas infantis, sociais e 
eventos de entretenimento irão poder in-
cluir pistas de dança, também. Dizem que 
somente shows em casas noturnas que 
serão, ainda, proibidos por decreto. 

De acordo com o governo, isto aconte-
ce por conta da crescente onda de dados 
positivos sobre a baixa circulação do vírus 
e hospitalizações em todo o RS no Estado, 

uma GRANDE NOTÍCIA. 
Concordo plenamente. Está mais do 

que na hora de deixar que as pessoas cui-
dem por si só contra as cada vez menores 
chances de contágio. Campanhas de cui-
dados ainda necessários (talvez por muito 
tempo) podem ser feitas pelos governos, 
alertando as pessoas, por exemplo, a usa-
rem máscaras dentro de transporte pú-

blico, dentro de ambientes mais cheios, 
de ruas aglomeradas... De cuidarem a 
higiene das mãos quando percorrem ou 
percorreram local onde circula muita 
gente, mas principalmente campanhas 
alertando para não circular quando esti-
verem com sintomas de gripe, para não 
passar vírus para outros, a medida mais 
coletiva e solidária de toda a coletividade 

neste caso. 
 Em minha opinião, toda a proibição 

por conta da pandemia deve ser extinta. 
O medo e o stress que estas levam as 
pessoas acabam deixando os organismos 
mais vulneráveis, além dos problemas 
econômicos e sociais causados por limi-
tações de atividades de consumo e de 
produção. 

PELO INÍCIO DO FIM DAS PROIBIÇÕES PELA PANDEMIA

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

VIVA O SUS?
A partir de outubro está autorizado o 

auxílio-saúde para magistrados e servido-
res do Tribunal de Justiça, o que sempre 
abre precedente para outras categorias 
similares... O valor do “auxílio” é teorica-
mente para reembolso da mensalidade 
de planos de saúde suplementares (pri-
vados), para dar atendimento médico, 
hospitalar, psicológico e odontológico 

aos servidores públicos. Os juízes e de-
sembargadores (ativos e Inativos), por 
exemplo, terão até 7% do subsídio. Se 
eles ganham em média (para baixo) R$ 
30 mil por mês,  eles podem reembolsar 
em torno de R$ 2 mil/mês, o preço de um 
plano de Saúde VIP para pessoas idosas 
como eu (mais de 60 anos), ou plano 
VIP para uma família de quatro pessoas 

jovens. 
Viva o SUS? Não né... 
O setor público sobrevive no Brasil 

sustentado por  uma carga tributária de 
em torno de 40% do que se produz (PIB). 
E uma das “justificativas” desta cobran-
ça é o Plano Previdenciário e de Saúde 
públicos, onde a Saúde é UNIVERSAL E 
GRATUÍTA, o que acho uma promessa 

utópica. Mas é... 
E justamente servidores públicos vão 

receber planos de Saúde privado? Não 
seriam eles - servidores públicos - que 
deveriam dar o exemplo de utilizar o SUS, 
para mostrar que o setor público ofere-
ce um bom serviço para todos, inclusive 
utilizado por eles e suas famílias? Pelo 
menos, que paguem  com seus próprios 

SALÁRIOS mensais a eventual despesa de 
Plano de Saúde privado (se quiserem). 
A maioria do povo brasileiro não ganha 
mensalmente - para suprir tudo em suas 
vidas - estes R$ 2 mil oferecidos  somente 
para reembolso para que os servidores 
públicos que não acreditam no SUS cui-
dem de sua saúde de forma privada. Mas  
todos dizem, ainda: Viva o SUS...

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 
27/08 e 02/09, uma notícia 
alentadora: pela segunda sema-
na consecutiva, nenhum novo 
óbito pela doença ocorreu na 
cidade. A última morte pelo co-
ronavírus em Torres ocorreu no 
dia 13 de agosto - ou seja: nesta 
quinta-feira, completaram-se 20 
dias.

Além disso, Torres teve esta-
bilidade no baixo número de ca-
sos ativos de Covid-19. O núme-
ro de casos ativos para a doença 
na cidade era de 9  nesta quin-
ta (02/09) - sendo que no dia 
26/08 também eram 9. A média 
no número de casos ativos está 
bastante baixa em comparação 
com outros períodos - levan-
do em conta que já houve 424 
casos ativos no dia 11/03, por 
exemplo. 

Baixo número dos novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira (02 de 
setembro), o Boletim Epide-
miológico de Torres registrava, 
contando desde o início da pan-

demia, 6.072 casos confirma-
dos, com 5.950 recuperados, 8 
pacientes em isolamento domi-
ciliar e 113 óbitos. "De Torres, 
temos um paciente que está 
internado fora do município. De 
outros municípios, temos um 
paciente hospitalizado em UTI 
e outro em leito comum. No dia 
de hoje, em Torres, não temos 
nenhum paciente na espera por 
leito hospitalar", indica a comu-
nicação da Prefeitura de Torres, 
ressaltando ainda que havia, até 
quinta (02), 29 casos suspeitos 
aguardando resultados de exa-
mes (um hospitalizado em leito 
comum e os outros em isola-
mento domiciliar).

Desta forma, além dos últi-
mos 7 dias terem o registro de 
um óbito, temos computados 
um total de 11 novos casos por 
Covid-19 na semana entre 27 
de agosto e 02 de setembro em 
Torres  - o que representa esta-
bilidade em comparação com a 
semana anterior (entre 20/08 
e 26/08), quando 10 novos ca-
sos do coronavírus haviam sido 
computados. 

Arroio do Sal e 
Três Cachoeiras

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quarta-feira (1°/09) o mu-
nicípio estava com 1454 casos 
confirmados para Covid-19 (ten-
do 1 paciente internado), sendo 
1426 recuperados e 3 suspeitos 
(aguardando resultados). Além, 
disso, Três Cachoeiras estava 
com 27 óbitos relacionados ao 
coronavírus desde o princípio da 
pandemia (nenhum novo óbito 
em relação a semana passada).

Já Arroio do Sal  divulgou 
nesta terça (31/08) novo ba-
lanço referente a Covid-19 no 
município. A cidade estava com 
1226 casos confirmados para 
Covid-19 (sem nenhum pacien-
te internado), sendo 1176 re-
cuperados e nenhum 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 decor-
rência do novo coronavírus des-
de o início da pandemia.

Torres completa 20 dias sem registro de 
óbitos por Covid-19 

Nesta semana, 11 novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 9 casos ativos para Covid-19 na quinta (02).  Arroio do Sal 
e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença nesta semana

Na manhã desta quinta-feira 
(02 de setembro) saiu mais um 
boletim informativo sobre a situ-
ação epidemiológica relacionada 
ao novo coronavírus nos 15 mu-
nicípios que compõem a Associa-
ção dos Municípios do Extremo 
Sul Catarinense (AMESC). O nú-
mero de casos da região passou 
para 31032 com um total de 650 
mortes pela Covid-19 desde o 
princípio da pandemia.

Dessa forma, no período 
de uma semana (comparativo 

com o dia 26 de agosto) foram 
registrados 86 novos casos de 
Covid-19 no extremo-sul catari-
nense (número maior que os 76 
registrados na semana anterior, 
e expressivamente menor  que 
os  1470 novos casos registrados 
entre 19/03 e 25/03, por exem-
plo - ápice da pandemia). Em 7 
dias foi registrado apenas 1 novo 
óbitos na região (número me-
nor do que na semana anterior, 
quando foram computados 4 
óbito pelo coronavírus na região 

da AMESC). Além disso até esta 
quinta (02/09), a região estava 
com 86 casos ativos registrados 
- número quase igual ao do bo-
letim da quinta-feira passada (26 
de agosto), quando havia 85 ca-
sos ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres 

Conforme dados da AMESC 
consolidados na manhã desta 
quinta-feira (02/09), Araranguá 

é disparado o município da re-
gião com maior número de casos 
- tendo chegado aos 10892 con-
firmados e 250 mortes relaciona-
das ao novo Coronavírus na cida-
de (sendo que nos últimos 7 dias 
foram registrados 6 novos casos 
e um óbito pela doença na cida-
de).  Em seguida vêm Sombrio, 
com 3770 registros de Covid-19 
no total e 81 óbitos no total (8 
novos casos e nenhum óbito nos 
últimos 7 dias). Passo de Torres, 
até quarta-feira (1°/09) totaliza-

va 1430 casos positivos do novo 
Coronavírus, com 27 óbitos des-
de o princípio da pandemia (7 
novos casos de Covid-19 e ne-
nhum óbito registrado no Passo 
nos últimos 7 dias).

Extremo sul de SC registrou apenas um óbito por 
Covid-19 na última semana

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que nas quin-
tas-feiras o Posto Volante 
terá horário estendido, até às 
19h30, para a vacinação com 
a primeira ou a segunda dose 
contra a Covid-19. Podem se 
vacinar todas as pessoas com 
18 anos ou mais, sem comorbi-

dades ou para as pessoas que 
já constam na carteirinha de 
vacinação a data para segunda 
dose.

Além do horário estendido 
nas quintas-feiras, a população 
pode se vacinar de segunda a 
sexta no horário de funciona-
mento do Posto Volante, sem 

agendamento, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h, ou enquanto 
durarem os estoques. O Posto 
Volante fica na rua Joaquim 
Porto, 801, atrás do Bom Ran-
cho.

As pessoas devem levar 
carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência e 

carteira de vacinação (se ti-
ver). Quem não tem compro-
vante de residência no seu 
nome, somente receberá a 
dose mediante apresentação 
de declaração do proprietário, 
informando que a pessoa a ser 
vacinada reside no local.

A Secretaria Municipal de 

Saúde lembra ainda para não 
esquecerem de levar um qui-
lo de alimento não perecível 
para a Campanha da Vacinação 
Solidária. Os alimentos são en-
tregues às famílias e cidadãos 
em situação de vulnerabilidade 
social pela Prefeitura. A doação 
não é obrigatória.

Nas quintas-feiras, Torres terá horário estendido para a vacinação contra Covid-19

Nesta quinta (02) 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 partir de 1º de setembro 
(quarta-feira), o Centro de Triagem 
do Covid-19 tem alteração no ho-
rário de atendimento. Será das 8h 
às 20h, todos os dias da semana. 

O Centro de Triagem para Coro-
navírus de Torres funciona na Rua 
General Firmino Paim 535, antiga 
Ceclin.

Os pacientes que apresentarem 

sintomas graves relacionados a 
síndromes gripais, fora do horário 
de atendimento do Centro, devem 
procurar o Pronto Atendimento 
24h ou chamar o SAMU 192.

A Prefeitura de Torres, por meio 
da Secretaria de Trabalho, Indús-
tria e Comércio, divulga lista de 

novos credenciados para o selo 
“Feito em Torres”. Estes devem 
comparecer na sede da Prefeitu-

ra Municipal de Torres, na sala da 
Secretaria no térreo (de segunda a 
sexta-feira, das 13h às 15 horas), 
afim de receber a arte para uso do 
mesmo.

"A criação deste selo beneficia 
as empresas da cidade, agregando 
valor aos seus produtos, gerando 
mais empregos, renda e tributos 
ao município, e foi pensado de 
forma a valorizar a produção local. 
A veiculação do selo em diferentes 
produtos, dentro e fora do País, 
consiste também em fazer uma 
mídia espontânea à cidade, bene-
ficiando o turismo de Torres. Deve 
ser obedecido o modelo fornecido 
anualmente pela Prefeitura. Mais 

informações sobre o 'Feito em 
Torres!' constam do decreto 174 
de 13 de setembro de 2018, que 
instituiu a criação", ressalta a Pre-
feitura de Torres .

Para solicitar o selo, basta aces-
sar o link https://torres.rs.gov.br/
prefeitura/sala-do-empreende-
dor/#feitoemtorres . Para mais 
informações o telefone de contato 
da Sala do Empreendedor é What-
sApp 51 99652.5322 ou (51) 3626-
9150 ramal 238.

Lista credenciados SELO 
FEITO EM TORRES*

- Ieda Boardman Duarte; 

Geovana das Neves; Gabriela 
da Silva Mello; Cristina Vargas 
de Oliveira; Espelho do Céu; 
XÔK´S chocolateria; Pop Bot-
tons Brindes; Marcos Gabriel 
Amaro; Cristiane Borges; Maria 
Erci da Silva; Maria Andréa Pa-
lhano Cabreira; Adriana Ribeiro 
Garcia; Zando Lazzaro Duarte; 
Silvia Martins Wasum; Antonio 
Augusto Bigorenski; Marilia 
Beatriz Titoni Macedo; Flavia 
Chaves -

*Aprovados na reunião do 
Conselho Gestor de Desenvol-
vimento -  Dia 19 de agosto de 
2021 -

TORRES

Live marketing nas empresas: estratégias para 
aumentar as vendas, agitou as redes sociais

TORRES - O público acom-
panhou a live promovida pela 
Prefeitura de Torres, através da 
Secretaria de Trabalho, Indústria 
e Comércio, nesta última quin-
ta-feira, dia 26 de agosto, com a 
pauta “Marketing nas empresas: 
estratégias para aumentar as ven-
das”. A live trouxe experiências 
positivas durante a pandemia e 
estratégias de marketing que aju-
dam as empresas a diferenciar-se 
no seu nicho de mercado, apon-
tados por três consultores convi-
dados, conduzidos pelo secretá-

rio Alexandre Porcatt.
Nas redes sociais o público 

pode mandar suas perguntas e 
participar da live. Foram muitas 
as dicas apresentadas pelos con-
vidados Ricardo Kazu, especialista 
em Marketing Estratégico e pelos 
empresários locais, Dárcia Lauret-
te e Lori dos Santos.

Entre diversas dicas, os convi-
dados ressaltaram a importância 
que o marketing teve em suas 
empresas neste momento de 
pandemia e como foi importan-
te manter a inovação constante 

em seus negócios. Salientaram 
também, que apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas nesse 
momento conturbado, nunca se 
pode desistir dos seus sonhos.

A iniciativa da SMTIC foi moti-
vada pela necessidade de forta-
lecer as empresas em geral neste 
momento de crise. Para o secre-
tário Alexandre Porcatt, as lives 
são importantes para fomentar o 
comércio local e dar dicas sobre 
como prover em um momento 
tão diferente como o qual esta-
mos convivendo.

Prefeitura divulga lista dos novos credenciados que 
receberão o selo “Feito em Torres”

Alterado horário de atendimento do 
Centro de Triagem do Covid-19

A produtora Cultural Manuela 
Falcão está montando um espe-
táculo teatral para ser apresen-
tado em Torres. E para tanto está 
buscando talentos locais (Torres 
e região) para que se habilitem a 
trabalhar na peça teatral. 

A audição para a seleção para 
o que desejam atuar no musical 
infanto-juvenil acontece na Sapt, 
neste Sábado (04 de setembro). 
Trata-se da formação do grupo 

que irá trabalhar com a peça. O 
elenco e a equipe técnica a ser es-
colhido receberão cachê, que será 
pago a partir da cobrança de in-
gresso e de patrocínios. No entan-
to,  o pagamento só será realizado 
após a viabilização econômica da 
peça teatral musical pela direção. 
Portanto, no primeiro momento se 
trata da formação de um elenco de 
artistas reunidos com o propósito 
de criar entretenimento na cidade, 

liderados por um grupo técnico 
forte a fim de realizar a montagem. 

O texto foi escrito e adaptado 
pela própria Manoela Falcão, que 
será também a diretora cênica. A 
coreografia é do estúdio Rafaela 
Ferreira, os figurinos Titi Lopes e 
a música de Celso Jardim. Os en-
saios serão realizados na Sapt em 
Torres

 
Amor verdadeiro e viagem a 

mundo infanto-juvenil

 Conforma a direção do traba-

lho artístico, o roteiro 
da apresentação tra-
ta de uma espécie de 
descoberta com foco 
no “amor verdadeiro”. 
Aborda personagens 
clássicos da Literatu-
ra Infanto-juvenil e se 
mostra de forma lúdi-
ca, fugindo de embates 
ideológicos.  A direção 
lembra, então, que a se-
leção é para artistas que 
desejam “embarcar” 
neste projeto artístico.

Espetáculo teatral em Torres busca talentos locais
A audição para a seleção para o que desejam atuar no musical infanto-juvenil acontece na Sapt, neste Sábado (04 de setembro).
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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

PROBLEMAS DOS BAIRROS E VILAS DE TORRES

Nas vilas e bairros periféricos, o dinheiro está curto e famílias atrasam contas 
e têm dificuldade para bancar despesas, dizem estar com problemas financeiros, 
o que demonstra desigualdade social no município.

Em Torres quase metade da população precisou atrasar o pagamento de alguma 
conta devido a dificuldades financeiras. E maioria vivi em famílias com alguma, 
ou muita, dificuldade de manter em dia suas despesas mensais, as famílias, em 
geral, gastam mais com serviços financeiros do que com lazer e transporte, o de-
semprego aumentou e a renda do trabalho diminuiu.

Muitas pessoas fazem parte de famílias que precisaram atrasar pelo menos uma 
conta. Despesas como aluguel ou prestação do imóvel, água, luz ou gás – prin-
cipalmente estas três últimas, boa parte da população que integram famílias com 
contas em atraso, são de famílias em que a pessoa de referência tinha até o ensino 
fundamental completo e até de nível superior completo, foram de alguma forma 
atingidas pela pandemia.

Maioria destas famílias são constituídas por mulheres ou mantidas por idosos 
aposentados, que residem em domicílio com algum grau de insegurança alimentar, 
onde a despesa per capita mensal com alimentação é muito baixa e o prato de cada 
dia. Para quem ganha menos, a despesa com alimentação pesa mais no bolso.

 A questão de saúde é precária, s serviços públicos de saúde, que atendem as vi-
las e bairros periféricos, apresentam problemas estruturais, com filas demoradas, 
ausência de aparelhos e medicamentos, pequeno número de funcionários, ou seja, 
total desrespeito com o cidadão que necessita desse serviço, Vigilância Sanitária 
não dá conta de combater a infestação de carrapatos e bichos de pé que toma con-
ta de pontos específicos nos bairros e vilas, muitas vezes oriunda da convivência 
com alta população de animais mal cuidados, falta de limpezas e higiene das 
casas e localidades, muitas ainda sem serviços de água potável, energia elétrica e 

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

A VÓZ DOS BAIRROS falta de armazenamento e destino adequado do lixo, estes problemas urbanos são 
problemas ambientais, pois ambos estão interligados.

São comuns problemas como violência, crescimento desordenado, inchaço da 
cidade, moradias em lugares inadequados, transporte coletivo insuficiente, falta 
de creches e escolas, os diversos tipos de poluição, produção de lixo, educação de 
baixa qualidade, falta de inclusão social, desigualdade, entre outros.

BAIRRO GUARITA – Moradores pedem melhorias na rede pública de ilu-
minação e que seja colocado luminárias completas (braços e lâmpadas) no final 
da Rua São Pedro, e nas ruas de acessos do bairro Guarita; querem que seja feita 
a limpeza geral do bairro, assim como dos terrenos baldios, com a colocação de 
placas de proibido colocar lixos e entulhos em geral; reparos e manutenção das 
ruas do bairro e pavimentação das demais ainda sem calçamentos; continuam pe-
dindo a construção de uma creche no bairro, a qual é promessas de várias gestões 
municipais.

 PARQUE DA GUARITA - Tenho ouvido constantemente reclamações de 
moradores e visitantes hospedados em nossa cidade e que gostariam de entrar no 
Parque da Guarita, para ir ao restaurante, tirar fotos e imagens, fazer pescarias -  
mas cada vez que seus veículos retornam tem de haver novo pagamentos, e então 
sugerem que seja feito por diária e não por acesso. Perguntam ainda como é feita 
a prestação de contas, controle fiscal, e onde era investido o dinheiro, já que não 
aceitam cartão para entrar. Sabemos que o Parque da Guarita vem sendo reestru-
turado e existe Lei que regula e diz que a cobrança para entrar no Parque é por 
veículo (emplacados fora do município). Em outros Parques, a cobrança é de to-
dos, em muitos casos na entrada do município, mas com acesso a todos os pontos 
turísticos da cidade. Os valores arrecadados mantém os funcionários, investidos 
nas melhorias, manutenção e limpezas, a sobra vai para as compras de materiais 
de consumo, Internet e sistemas. Penso que o Parque da Guarita deveria ser cer-
cado para dar melhor segurança aos visitantes, pois tem passagens de pedestres 
em vários pontos, que servem como caminhos de pescadores, mas também para 
fugas de maus elementos e usuários de drogas. Para ter maior integração com o 
parque, poderia ser feita uma cerca viva.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Os processos de transformações corporativas nunca ocorrem de maneira 
fácil. Para que uma mudança possa ocorrer com destreza é fundamental 
que todos envolvidos estejam comprometidos com o mesmo objetivo, que 
deve estar bem esclarecido e definido. Essas mudanças passam por diver-
sas etapas lentas e que se deixadas de lado causam a sensação de rapidez, 
mas no final podem não produzir resultados satisfatórios para a empresa.

Dentro dessas mudanças, devemos destacar a comunicação, que é fun-
damental para que a empresa se desenvolva e a  mudança aconteça, 
afinal, é complicado convencer as pessoas de que as mudanças são ne-
cessárias. Para que tudo isso ocorra de maneira correta, é necessário um 
líder,  alguém que saiba ouvir e transmitir com segurança o rumo que a 
equipe terá que tomar. É nesse ponto onde o líder se mostra fundamental 
e tem suas principais funções: ouvir, transmitir, motivar, engajar e guiar 
seus liderados. 

Um líder deve sempre ter em mente desenvolver ao máximo o poten-
cial de uma empresa através do mindset de sua equipe, despertar no 
colaborador um desejo de criar e trazer essas inovações para dentro da 
organização. Deste modo, é necessário que se forme uma união entre a 

Por  Deivid Scheffer, Juliano Justo e Ricardo Germann 
(acadêmicos do Curso de Administração ULBRA Torres)

conversa com profissionais

LIDERANDO A MUDANÇA: porque esforços 
de transformação falham

ULBRA e você

equipe, afinal nesse processo todos ganham: a empresa tem a chance de 
inovar oferecendo produtos e serviços criados por seus colaboradores, com 
uma maior chance no mercado e os mesmos recebem a oportunidade de  
desenvolver habilidades, potencializar seus talentos e podem se destacar 
junto com a empresa. Ficando evidente a importância do líder de aprender 
a criar condições ideais para que a inovação aconteça, um líder deve ter a 
consciência de ver um colaborador e saber que ele pode render o dobro se 
deslocado para outro setor.

A falta de alguém responsável por essa percepção, essa interação com 
os colaboradores, pode fazer com que a empresa tente e não consiga se 
transformar, dentro dos passos para essa mudança estão a confiança, a 
força de vontade e o engajamento dos colaboradores, atributos oriundos 
de um líder. 

Essa convicção de que a mudança deve ocorrer é o que dará mais entu-
siasmo ao líder, veja um pai por exemplo, ensina seu filho na expectativa 
que ele aprenda e obtenha sucesso ao crescer, o verdadeiro líder em busca 
da mudança irá ensinar seu liderado para que um dia se torne melhor que 
ele.

ê

O verão logo vai chegar e é a estação do ano mais propícia para infestações 
por pulgas e carrapatos. No entanto, o cuidado com estes ectoparasitas deve 
ser feito o ano todo. Além dos incômodos físicos para os pets, as picadas po-
dem transmitir doenças graves, inclusive para os seres humanos.

Entre as doenças transmitidas pelas pulgas e carrapatos, estão:
• Pulgas: Tifo, dermatites alérgicas, verminoses (Dipylidium caninum), ane-

mia, Micoplasmose, além de estresse;
• Carrapatos: Febre maculosa, Babesiose canina, Erliquiose canina, Doença 

de Lyme, Rangeliose e Anaplasmose.
As doenças provocadas por pulgas e carrapatos costumam exigir exames diag-

nósticos específicos e podem necessitar de tratamentos longos. Muitas vezes, é 
necessário internar o paciente. Em alguns casos, as transfusões sanguíneas são 
imprescindíveis e os pacientes podem vir a óbito, dependendo da gravidade da 
doença e seu grau de evolução. 

Medicamentos contra pulgas e carrapatos
A prevenção é a melhor forma de garantir uma boa qualidade de vida para 

o pet, além de menos desgastes emocionais e financeiros para o tutor. Hoje, 
estão disponíveis no mercado uma série de produtos anti-pulgas e carrapatici-
das que podem garantir a segurança de cães, gatos e suas famílias por muitas 
semanas.

Estes medicamentos são administrados na forma de comprimidos, pipetas, 
sprays ou em coleiras específicas. Cada uma delas possui indicação própria. 

Por isso, é muito importante que, antes de iniciar os cuidados preventivos 
contra pulgas e carrapatos, os cães e gatos sejam examinados por um médico 
veterinário. Este profissional poderá fazer uma análise individualizada e pre-
screver o melhor produto preventivo e forma de aplicação de acordo com a 
espécie, peso, raça, hábitos de vida e estado geral de saúde do pet.

Cuidados com o ambiente
Além dos cuidados com a infestação no pet, é preciso ficar atento com o am-

biente onde o animal vive. Apenas 5% das pulgas que parasitam um pet cos-
tumam estar no corpo do animal. Estes são os indivíduos adultos, que buscam 
cães e gatos para fazer o repasto do sangue e se alimentar. Os outros 95% das 

Prevenção de pulgas e carrapatos 
no seu Pet

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

pulgas, geralmente as formas mais jovens, tendem a estar espalhados pelo ambiente.
Já os carrapatos costumam ter um tempo de repasto sanguíneo maior, e são mais 

fáceis de enxergar.
Por isso, além dos cuidados com o pet em si, os tutores devem buscar junto aos 

médicos veterinários orientações sobre como realizar o controle físico e químico ambi-
ental. Caso contrário, mesmo com o uso de coleiras, sprays, pipetas ou comprimidos, a 
infestação pode permanecer e continuar colocando em risco a saúde de toda a família.  

Vale lembrar que as formas jovens das pulgas podem permanecer meses escondidas 
em frestas, tapetes e locais escuros. Quando seus sensores identificam o calor corpo-
ral do pet e a presença de gás carbônico, eles tendem a eclodir e iniciar a infestação.

Sinais de atenção
Mesmo que o tutor não veja as pulgas e carrapatos no corpo do pet, é preciso ficar 

atento aos sinais que elas podem provocar. Além da tradicional coceira, as pulgas e 
carrapatos costumam:

• Provocar feridas e vermelhidão na pele;
• Provocar falhas na pelagem de cães e gatos;
• Deixar fezes espalhadas entre a pelagem (pequenos pontinhos pretos, com aspec-

to de poeira);
• Levar a infecções secundárias e anemia.
Cuide do seu amigão e ajude a ATPA a cuidar daqueles que ainda não tem uma família 

para cuidar deles.

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

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

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

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), 
vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), e se-
cretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oliveira (Republi-
canos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 27a Sessão 
Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª Legisla-
tura, às 16h, no dia 30 de agosto de 2021. Presentes ainda, Ver. 
Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Frei-
tas (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 da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, encaminhando convite para Audiência Pública conjunta com a 
Comissão de Segurança e de Serviços Públicos, abordando o assun-
to “O desmonte do sistema IPE Saúde, o fechamento de pontos de 
atendimento e a falta de profissionais credenciados”.
Ofício nº 233, de 20 a agosto de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta aos Pedidos de Providências números 474/2021, 
do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja e 480/2021, do Ver. Cláudio 
da Silva de Freitas.
Decreto nº 201, de 26 de agosto de 2021, do Poder Executivo, de-
cretando ponto facultativo nas repartições públicas municipais no 
dia 06 de setembro de 2021, segunda-feira.
Convite da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando con-
vite para prestigiar a Semana da Pátria 2021, que ocorrerá do dia 01 
a 07 de setembro.
Decreto nº 202, de 26 de agosto de 2021, do Poder Executivo, que 
dispõe sobre as medidas para o enfrentamento e controle da pande-
mia provocada pelo coronavírus (COVID-19) nos termos do De-
creto Estadual nº 55.882/2021, adota procedimentos firmados pelo 
protocolo da Região Covid e dá outras providências.
Ofício do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no-
tificando o senhor Presidente desta Casa Legislativa para uma audi-
ência na Promotoria de Justiça, no dia 15 de setembro de 2021, às 
14h, a fim de tratar sobre a licitação para exploração de quiosques e 
aluguéis de cadeiras e guarda-sóis. 

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
Emenda nº 01/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção, ao Projeto de Lei nº 31/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
Prefeito, Vice-Prefeito, secretários municipais, servidores efetivos 
e comissionados a dirigirem veículos da Administração Pública 
Municipal e dá outras providências.
Emenda nº 01/2021, do Ver. Igor Bereta, ao Projeto de Lei nº 
32/2021, da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 3.632, de 05 de fevereiro de 2002, 
que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das 
vias públicas, Institui a obrigatoriedade da colocação de numeração 
predial e de caixa de correio em cada domicílio do município e dá 
outras providências, alterada pela Lei nº 3.684/02.

PROJETOS – Em 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 08/2021, que revoga dispositivos 
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 dispositivos 
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 sobre 
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 acres-
centa dispositivos da Lei nº 4.597, de 06 de dezembro de 2013, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional, o Funcionamento e a 
Gestão dos Serviços Municipais, e dá outras providências.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 157/2021, do Ver. Igor Bereta, que requer que sejam convoca-

dos os servidores Dieter Augusto Bayer e Thayane Santana Mikhai-
lenko, veterinários da Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, 
que atuam junto ao Canil Municipal, para a utilização da tribuna, 
a fim de prestar esclarecimentos a população sobre os serviços de-
sempenhados.
Nº 158/2021, do Ver. Igor Bereta, que requer o encaminhamento 
de Moção de Congratulações ao grupo Guardiões da Natureza de 
Torres, pelos relevantes serviços prestados a comunidade através 
das ações diárias em defesa do Meio Ambiente.
Nº 159/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulação ao Conselho Regio-
nal dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (CRECI-RS), 
pela comemoração do Dia do Corretor de Imóveis no dia 27 de 
Agosto.
Nº 160/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que re-
quer manifestar solidariedade e encaminhar Moção de Pesar à fa-
mília Matos pelo falecimento da senhora Maria Matos, ocorrido no 
dia 23 de agosto de 2021.
Nº 161/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requer 
que seja encaminhado moção de pesar a família Simon pelo faleci-
mento do Sr. Tomaz Simon, ocorrido no dia 28 de agosto de 2021.
Nº 162/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requer en-
caminhamento de moção de pesar a família Pacheco pelo falecimento 
do Sr. Cleberton Santos Pacheco, ocorrido dia 28 de agosto de 2021.
Nº 163/2021, dos vereadores Rogério Evaldt Jacob e Rafael da 
Silveira Elias, que requerem autorização para participar do curso 
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das rotinas de trabalho da 
Câmara Municipal para Assessores, Vereadores e Servidores, a re-
alizar-se nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2021, em Porto 
Alegre/RS.
Nº 164/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que re-
quer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 31/2021, que 
autoriza Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Servidores 
Efetivos e Comissionados a dirigirem veículos da Administração 
Pública Municipal e dá outras providências. 
Nº 165/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que re-
quer, conforme, art. 155 do Regimento Interno desta Casa Legis-
lativa, o adiamento de discussão do Projeto de Lei nº 30/2021, de 
autoria do vereador Silvano Gesiel Carvalho de Borja, que dispõe 
sobre a destinação e descarte de lâmpadas, pilhas, baterias e vidros 
no âmbito do Município de Torres e dá outras providências.
Nº 166/2021, dos vereadores Moisés Trisch, Igor Beretta, Jacó Mi-
guel Zeferino, João Alexandre Negrini de Oliveira, Carlos Alberto da 
Silva Jacques, Silvano Gesiel Carvalho Borja, Rogério Evaldt Jacob, 
Dilson Mauro Jardim Boaventura, Rafael da Silveira Elias e Cláudio 
da Silva de Freitas, que requerem o encaminhamento de Moção de 
Apoio ao Projeto de Lei n° 211/2020, que foi batizado de “Lei Gusta-
vo Amaral”, de autoria da Deputada Estadual Luciana Genro. 

INDICAÇÕES
Nº 220/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao 
Poder Executivo a colocação de uma lixeira junto ao Mini Mercado 
Bauer, situado na Rua Nova nº 1785, no Bairro Jardim Eldorado, 
nesta Cidade.
Nº 221/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao 
Poder Executivo que prorrogue a Lei nº 5.170, de 19 maio de 2021, 
que concede benefícios para pagamento de dívidas tributárias e não 
tributárias em atraso.
Nº 222/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que indica ao Poder 
Executivo que seja revogada a Lei n° 5164/2021 que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de caminhões basculantes usarem lonas e a rega 
das vias públicas sem pavimentação no âmbito do Município de 
Torres.
Nº 223/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que indica ao Poder 
Executivo a abertura de rua ligando a Estrada do Mar com a rua 
principal do Bairro Águas Clara, neste Município.
Nº 224/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que indica ao Poder 
Executivo que seja revogada a Lei n° 5.098, de 28 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre o uso da cama de aviário na agricultura, 
impedindo a introdução de agentes patogênicos, em benefício da 
saúde animal e pública, e dá outras providências.
Nº 225/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executivo 
a colocação de Guarda Municipal de Patrimônio no Posto Central, 
ESF São Jorge, ESF Curtume, ESF Alberto João Miguel, ESF São 
Francisco, ESF São Braz, ESF Pe. Luiz Benini, ESF Rio Verde, na 

Clínica de Especialidades e na Farmácia/SAMU.
Nº 226/2021, dos vereadores Cláudio da Silva de Freitas; Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que indicam ao Poder Executivo ao Secretá-
rio de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul e ao 
Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem 
- DAER/RS, a viabilidade na implantação de acostamento com ci-
clovia  junto à RS 389 (Estrada do Mar), no sentido Torres/Itapeva 
e de Itapeva/Torres, nesse Município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 170/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
informações quanto aos profissionais que exercem a Responsabili-
dade Técnica na Secretária de Saúde.
Nº 171/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
informações quanto aos prédios públicos que estão cobertos com a 
presença da Guarda Municipal de Patrimônio.
Nº 172/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
informações quanto à execução do serviço dos profissionais junto 
ao Pronto Atendimento 24hs.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 545/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto a ligação de energia 
elétrica às residências na Rua Ana Regina Francisca, Vila São João, 
nesse Município.
Nº 546/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto a implantação de uma 
lombofaixa ou quebra-molas, na Rua Manoel de Oliveira Manduca 
em frente à Escola Manoel Ferreira Porto, Campo Bonito, nesse 
Município. 
Nº 547/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto que seja realizada a manuten-
ção do calçamento na Rua Augusto Krás Borges, no trecho entre a 
Rua José Osório Cabral até a Rua Amazonas, nesta Cidade.
Nº 548/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibra-
mento da Rua Santo Antônio, Bairro São Jorge, nesse Município.
Nº 549/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao conserto e pintura das lixeiras de 
madeira na Praia Grande e Prainha, nesta Cidade.
Nº 550/2021, do ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto a colocação de placas de conscien-
tização para colocar as bitucas de cigarro e lixo nas lixeiras da Praia 
Grande e Prainha.
Nº 551/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto a retirada de lixo e bitucas de cigar-
ros das floreiras da Praia Grande.
Nº 552/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao plantio de folhagens e flores, nas 
floreiras da Praia Grande e Prainha.
Nº 553/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto ao conserto de brinquedo na Praça Alberto Tei-
xeira da Rosa e na praça dentro do Parque da Guarita, nesta Cidade.
Nº 554/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto à realização de poda de árvore em terreno lin-
deiro a EMEI Gente Miúda, nesta Cidade.
Nº 555/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto ao ensaibramento e patrolamento da Rua Tan-
credo Neves no Centenário, e da Rua Padre Réus na Vila São João, 
nesta Cidade.
Nº 556/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executi-
vo providências quanto à instalação de luminária na Rua Edmun-
do Ferreira Porto nº 135, em frente a Lagoa Jardim, Itapeva, nesse 
Município.
Nº 557/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executi-
vo providências quanto à instalação de iluminação pública na Rua 
Edmundo Ferreira Porto, Lagoa Jardim, Bairro Itapeva, no trecho 
entre a Rua São José e Rua da Se, nesta Cidade.
Nº 558/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto à eliminação de água parada na via pública em 
frente a EMEI Sadi Pipet de Oliveira, Rua Elizeu Küwer, Jardim 
Eldorado, nesta Cidade.
Nº 559/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo 
providências quanto à realização da reforma e pintura da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Mampituba, nesta Cidade.

CÂMARA DE TORRES
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Nº 560/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à implantação de que-
bra-molas na Rua Caxias do Sul, sendo um na altura do nº 1828 
e outro na esquina com a Rua Vinte e Um de Maio, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER: 
Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre a importância da vaci-
nação para as pessoas que ainda não se vacinaram, alertando que 
os próximos a se vacinarem serão os munícipes acima de 18 anos. 
Logo após será a faixa etária de 12 a 17 anos. Informou que o Pos-
to de Saúde do Curtume em breve será reinaugurado e entregue à 
comunidade. Para as praias do sul, retornará o atendimento sema-
nal. Disse que no dia 1º de setembro a cidade abrirá a Semana da 
Pátria, com evento na Praça XV, e nos dias 2 a 7, a guarda da Pira, 
também no mesmo local. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre uma reunião 
de lideranças do partido em Osório, para tratar sobre o Movimen-
to da Legalidade, criado para garantir que em 1961 João Goulart 
tomasse posse como presidente do país. Fez um breve relato da-
quele momento histórico. Disse que é preciso buscar a legalidade, 
não por armas ou revoltas, mas para buscar o que está escrito na 
Constituição. Afirmou que o atual governo precisa se voltar para 
o brasileiro com objetivo de buscar o desenvolvimento da nação 
e de seus cidadãos. 

Ver. Igor dos Santos Bereta: Lamentou a morte de Tomas Si-
mon, do filho do Senador Pedro Simon. Falou sobre a visita do 
assessor do Deputado Alceu Moreira, e Robinho, assessor do De-
putado Gabriel Souza, que tem levantado debates sobre a privati-
zação da CORSAN no Estado. Comunicou que o MDB escolherá 
em dezembro seu candidato para o Governo do Estado.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Rafael da Silveira Elias: Relatou que uma médica do hospi-
tal do município foi desligada do quadro funcional por mal aten-
dimento a paciente. Parabenizou ao Secretário de Turismo e ao 
Prefeito que contrataram dois turismólogos para a elaboração do 
Plano Municipal de Turismo. Falou sobre uma propaganda, vei-
culada a nível mundial, que divulgará a cidade de Torres e suas 
belezas naturais. Disse que, em reunião com a empresa que ven-
ceu a concessão dos Parques Aparados da Serra, foi informado 
que Torres seria a capital do turismo na região. Falou sobre uma 
possível privatização dos parques do Estado, mostrando-se favo-
rável à privatização, mas de maneira sustentável. Comentou que 
o Secretário de Turismo participou do Meeting Brasil, evento a 
nível nacional, sobre turismo.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Solicitou ao Poder Executivo que 
revogue duas leis de sua autoria, por entender que elas acabam 
atrapalhando a alguns segmentos da sociedade. Relatou que ao 
colocar na balança, e analisar os prós e contras, decidiu pela re-
vogação das referidas leis. Agradeceu ao senhor Fausto, do Jornal 
A Folha, por seu posicionamento em matéria, referente ao caso.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Disse que fez um Requeri-
mento de Congratulações ao Conselho de Corretores de Imóveis 
do Rio Grande do Sul por sua importância. Parabenizou a todos 
os corretores pelo seu dia ocorrido na semana anterior. Falou que 
pediu a prorrogação da Lei 5.170, que concedia benefícios para 
pagamentos de dívidas tributárias e não tributárias, para os meses 
novembro ou dezembro. Falou sobre a Audiência Pública voltada 
ao tema da violência contra a mulher ocorrida no início da tarde, 
citando alguns casos de violência no município. Relatou sobre 
moradores da cidade que ficaram sem abastecimento de água no 
final de semana e que, ao contatar a CORSAN, foi informado que 
o problema seria solucionado em breve. Disse ter feito um pedido 
de acessibilidade para a Guarita, mas que até o momento o proble-
ma não foi solucionado. Falou sobre seu gabinete móvel que no 
próximo sábado estará no Bairro Itapeva. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Parabenizou ao Presidente da 
Mesa, Gibraltar Vidal, pelas reformas realizadas na Câmara Mu-
nicipal. Agradeceu aos secretários Júlio e Mateus que concederam 
licença para alargamento da Rua Belvedere, no Bairro Campo Bo-
nito. Disse que em breve entrará com processo para mudar o nome 
da Rua Belvedere para Agios Dutra. Sugeriu que o Executivo crie 
uma casa de acolhimento para os cães abandonados, questionando 
o custo que estes animais geram para o município. Solicitou ao 
Executivo calçamento em uma rua do Bairro Centenário e espera 
que o pedido seja atendido. Em referência a um pedido do Se-

cretário de Saúde, pediu que os pais convençam seus filhos a se 
vacinarem. Lamentou a atual situação dos quiosqueiros frente a 
nova licitação para o aluguel das tendas à beira mar. 

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Falou do Projeto de Lei 34/2021, de 
sua autoria, que veta a ocupação de cargos públicos por conde-
nados pela Lei Maria da Penha. Pediu que os colegas da Casa 
aprovem o Projeto que tramita na Casa. Agradeceu aos secre-
tários municipais pelo serviço que têm prestado ao município. 
Pediu providências para a Prainha e Praia Grande, como pintura 
das lixeiras de madeira, colocação de placas de conscientização 
para que os munícipes coloquem as bitucas em lixeiras, e retira-
da de lixos das floreiras. Elogiou a Guarda Municipal de Caxias 
do Sul por sua competência. Sugeriu que Torres também tenha 
uma guarda municipal civil. Falou sobre a morte de Fábio Zortea, 
enfatizando que os policiais atuaram no estrito cumprimento do 
dever legal. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Desculpou-se por ter 
se alterado na última sessão, durante seu pronunciamento. Agra-
deceu ao Prefeito e ao Secretário Júlio que o apoiaram nos ca-
sos em que precisou de ajuda. Disse que é necessário criar uma 
política de atendimento aos animais, inclusive para profissionais 
que atuam na causa. Fez menção às atividades que usam animais 
como meio de transporte, informando que entrará com um Projeto 
de Lei para tratar do assunto. Agradeceu ao Secretário Cláudio Pa-
ranhos por ter se mostrado muito solícito às suas reivindicações. 
Pediu que as pessoas acima dos vinte anos de idade se vacinem 
para ajudar a reduzir a pandemia no município. Agradeceu ao Se-
cretário Mauro pela gestão frente a Secretaria de Obras. Falou 
sobre sua proposta de criar uma iluminação própria pra o surf 
noturno no município, e criticou o serviço prestado de maneira 
insatisfatória pela CORSAN em Torres.

Ver. Moisés Trisch: Mencionou a falta de água em diversos bair-
ros da cidade no final de semana, e as informações desencontradas 
em relação à CORSAN quanto ao desabastecimento. Parabenizou 
aos psicólogos pelo dia 28 de agosto, dedicado a estes profissio-
nais, elogiando a muitos que atuam no município. Disse que par-
ticipou do ato em honra a Fábio Zortea, lamentando que muitos se 
aproveitam da situação para se promover. Enfatizou que em mo-
mentos como este, não pode haver divisão entre classes e catego-
rias, e lamentou a entrevista prestada pelos advogados da vítima 
ao tentarem responsabilizar a Instituição, e não os profissionais 
envolvidos. Falou que a Prefeitura usa um corpo jurídico para se 
defender de processos e multas oriundas do Ministério Público. 
Reclamou da falta de retorno aos pedidos e indicações feitos pe-
los vereadores por parte do Executivo. Pediu que a Secretaria de 
Obras analise as tubulações de ruas do Jardim Eldorado.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Disse ter feito uma Mo-
ção de Pesar ao senhor Cleberson Pacheco, falecido há poucos 
dias, afirmando que “a vida não volta mais”. Mencionou o caso da 
morte de Fábio Zorte e a dor dos familiares. Fez menção à morte 
de Tomás Simon, filho do senador Pedro Simon, externando seu 
pesar aos familiares. Sugeriu a criação de um “castramóvel” para 
o município em apoio à causa animal. 

Ver. Igor dos Santos Bereta: Mostrou-se favorável à criação de 
um “castramóvel”. Agradeceu à Secretaria de Obras pelo aten-
dimento a seu pedido para a Rua Altemar Estevão de Aguiar, e 
capina e limpeza no bairro São Jorge. Reclamou do serviço do 
Executivo voltado à causa animal. Criticou o atendimento do Pos-
to do Bairro São Jorge que tem se mostrado muito demorado para 
a triagem. Pediu que a população não se apresente unicamente no 
dia 1ª no Posto Central para o agendamento, assegurando que o 
agendamento ocorrerá nos demais dias. 

TRIBUNA:
Ana Licória, Representante dos Quiosques de Torres: Agrade-
ceu pelo espaço dado aos membros da associação, afirmando que 
os vendedores e alugadores têm cumprido com todas exigências 
do Executivo. Contrapôs a afirmação do Executivo, que afirma 
ser ilegal o processo de licitação usado até o momento. Disse que 
a lei usada para o atual processo licitatório é injusta, enfatizando 
que só entrarão aqueles que têm alto poder aquisitivo. Questionou 
também a redução dos pontos ao longo da orla. 
Jeferson França, Representante da Associação de Alugadores de 
Cadeiras e Guarda-sóis: Assegurou que atualmente são mais de 
sessenta famílias que dependem da atividade comercial dos quios-
ques. Relatou as dificuldades dos comerciantes referente a pande-

mia, ressaca no ano anterior e dificuldades financeiras ao longo do 
tempo. Disse que os comerciantes querem apenas ter o direito de 
trabalhar na atividade, mostrando-se contrário à redução de pon-
tos. Disse que os vereadores da casa apoiam a categoria e espera 
que o Executivo seja sensível à causa. Salientou que o Ministério 
Público se posicionou ao lado dos comerciantes, lamentando ape-
nas que o Executivo não manteve diálogo com os comerciantes.

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 29/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que 
institui a Semana Municipal de Conscientização contra o abuso 
e à exploração sexual de crianças e adolescentes e combate aos 
crimes de internet no Município de Torres. Autoria: Vera. Carla 
Rodrigues Daitx. APROVADO.
Projeto de Lei nº 30/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Bor-
ja, que dispõe sobre a destinação e descarte de lâmpadas, pilhas, 
baterias e vidros no âmbito do Município de Torres e dá outras 
providências. ADIADO PARA DISCUSSÃO.
Emenda nº 01/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJR), que modificativa o Projeto de Lei nº 31/2021, do 
Poder Executivo, que autoriza Prefeito, Vice-Prefeito, secretários 
municipais, servidores efetivos e comissionados a dirigirem veí-
culos da Administração Pública Municipal e dá outras providên-
cias. APROVADA.
Projeto de Lei nº 31/2021, do Poder Executivo, que autoriza Pre-
feito, Vice-Prefeito, secretários municipais, servidores efetivos 
e comissionados a dirigirem veículos da Administração Pública 
Municipal e dá outras providências. APROVADO.
Emenda nº 01/2021, do Ver. Igor Beretta, ao Projeto de Lei nº 
32/2021, da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 3.632, de 05 de fevereiro de 2002, 
que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das 
vias públicas, Institui a obrigatoriedade da colocação de numera-
ção predial e de caixa de correio em cada domicílio do município 
e dá outras providências, alterada pela Lei nº 3.684/02. APRO-
VADA.
Projeto de Lei nº 32/2021, da Mesa Diretora, que altera e acres-
centa dispositivos à Lei nº 3.632, de 05 de fevereiro de 2002, que 
dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias 
públicas, institui a obrigatoriedade da colocação de numeração 
predial e de caixa de correio em cada domicílio do município e dá 
outras providências, alterada pela Lei nº 3.684/02. Autoria: Mesa 
Diretora. APROVADO.
Projeto de Lei nº 33/2021, da Mesa Diretora, que denomina o 
largo que circunda a Praça Alberto Teixeira da Rosa, como Lar-
go Feira Ecológica Nabor Guazzelli. Autoria: Mesa Diretora. 
APROVADO.
Projeto de Lei nº 34/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que dis-
põe sobre a vedação para ocupar os cargos de Secretário(a) Mu-
nicipal, Coordenador(a), Diretor(a), Assessor(a), e qualquer outro 
Cargo em Comissão no âmbito do Poder Legislativo e Executivo 
do Município de Torres, e dá outras providências. Autoria: Ver. 
Jacó Miguel Zeferino. APROVADO.
Projeto de Lei nº 42/2021, da Mesa Diretora, que intitula o Muni-
cípio de Torres/RS como "Torres, Capital do Balonismo e dos Es-
portes" e dá outras providências. Autoria: Mesa Diretora. APRO-
VADO.
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 Municipal de Torres. Auto-
ria: Mesa Diretora. APROVADO.

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

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e vi-
suais, 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 comuni-
dade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES
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A Cooperativa analisa e define 
o perfil do investidor para quem 
não sabe ou não tem o hábito 
de investir, apontando qual que 
mais se adequa ao cliente.

Quando a palavra “investi-
dor” surge aos olhos e aos ou-
vidos, geralmente ela vem car-
regada de estereótipos. O maior 
deles é o de que quem investe 
é detentor de grande capital. 
Engana-se. No Sicredi, basta in-
vestir qualquer valor em um dos 
investimentos disponíveis que 
você será considerado investi-
dor, além de ter participação ati-
va nas decisões da cooperativa.

Contudo, pra quem é novo 
no assunto, ter o conhecimento 
de qual investimento fazer, de 
quanto ele irá render, qual o que 
mais se encaixa com você, pode 
ser um tanto quanto desafiador. 
O Sicredi, pensando em facilitar 
este aprendizado, disponibiliza 
um teste rápido que ajuda o fu-

turo investidor a descobrir seu 
perfil de investimento.

Os investidores são divididos 
em três perfis:  há o Arrojado, 
que visa rentabilidade. O Mode-
rado,  considera os riscos para 
aumentar a rentabilidade e al-
meja lucros maiores. E o Conser-
vador, que busca por segurança 
mesmo quando os lucros são 
menores. Após descobrir o seu 
perfil, o associado será orienta-
do a escolher o tipo de investi-
mento que lhe seja mais apro-
priado. Entretanto, o Sicredi vai 
além. Os colaboradores avaliam, 
também, as metas e os objeti-
vos dos clientes e o momento 
de vida em que se encontram, 
para oferecer um produto que 
atenda a cada necessidade es-
pecífica.

Para aqueles que estão come-
çando no ramo do empreende-
dorismo, a Sicredi Caminho das 
Águas oferece suporte e viabi-

lidade. “O foco da Cooperativa 
está no acesso à crédito facilita-
do, pois muitos estão iniciando 
seu próprio negócio. Nós ofere-
cemos aos iniciantes, por exem-
plo, isenção de um ano das ta-
xas sobre máquinas de cartões” 
ressalta Felipe Arthur Flesch, 
diretor de negócios da Sicredi 
Caminho das Águas.

Dentre a variada cartilha de 
investimentos, no Sicredi o as-
sociado terá as opções de reali-
zar investimentos na Poupança, 
nos Fundos de Investimentos, 
na Renda Fixa ou na Previdência 
Privada. Para conhecer o tipo de 
perfil, é só acessar www.sicredi.
com.br/sites/investindojuntos, 
ou pelo Internet Banking e tam-
bém no aplicativo do Sicredi, na 
guia investimentos.

*PUBLIEDITORIAL SICREDI 
(FONTE: TREVO COMUNICA-
ÇÃO)

GERAL

Monitoramento aéreo avista 114 baleias-francas entre 
Florianópolis (SC) e Torres (RS)

FONTE: 
COMUNICAÇÃO SCPAR 

O principal sobrevoo da tem-
porada 2021 de monitoramento 
das baleias-francas (Eubalaena 
australis) realizado pelo Porto 
de Imbituba registrou neste do-
mingo (29) a avistagem de 114 
baleias entre Florianópolis (SC) e 
Torres (RS). Dentre esses indiví-
duos, foram observados 52 pares 
de mãe com filhote, sete adultos 
e três subadultos da espécie. As 
principais áreas de concentração 
foram em Imbituba (50 baleias), 
Garopaba (35 baleias) e Palhoça 
(10 baleias). A ação é desenvol-
vida dentro das atividades do 
Programa de Monitoramento 
de Cetáceos da SCPAR Porto de 
Imbituba, Autoridade Portuária, 
e executada pela Acquaplan. O 
próximo sobrevoo está previsto 

para novembro, no fim da tem-
porada.

O monitoramento aéreo per-
correu toda a costa que compre-
ende a Área de Proteção Am-
biental (APA) da Baleia Franca, 
desde o sul de Florianópolis até 
Balneário Rincão (SC), estenden-
do-se até Torres (RS). A equipe de 
observadores é formada por dois 
biólogos e um oceanógrafo. Ao 
encontrar alguma baleia, os téc-
nicos fazem o registro da quan-
tidade e localização das baleias, 
além da fotografia. As imagens 
podem ser utilizadas na identifi-
cação das baleias-francas adultas, 
possível através de calosidades 
que a espécie possui sobre a ca-
beça, únicas em cada indivíduo, 
como uma impressão digital.

“O segundo monitoramento 
aéreo superou as nossas expecta-
tivas. Fizemos todo o trajeto com 

boas condições de voo e visibili-
dade, avistamos baleias por todo 
o litoral centro-sul, mas a maior 
concentração ocorreu em Imbi-
tuba e Garopaba. O resultado 

foi muito bom, com um número 
consideravelmente maior em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado”, avalia Gilberto Ougo, 
coordenador técnico do Progra-

ma de Monitoramento do Porto. 
Em setembro de 2020 o sobre-
voo registrou 30 baleias-francas 
na mesma área onde, desta vez, 
foram avistadas 114 baleias.

Sicredi define perfil de investidor para associados 
que não sabem investir

O Programa de Monitoramento do Porto de Imbituba
O primeiro sobrevoo de 2021 

foi realizado em julho, início da 
temporada, e registrou a pre-
sença de 21 baleias-francas e 
oito jubartes (Megaptera novae-
angliae) no mesmo perímetro. 
Além do monitoramento aéreo, 
o programa do Porto também 
conta com a metodologia de 
monitoramento terrestre em 
dois pontos fixos de observação 
localizados nas praias do Porto e 
da Ribanceira, em Imbituba. Por 
terra, o monitoramento ocorre 

de segunda a sexta-feira, entre 
os meses de julho e novembro.

Em sua 13ª edição, o monito-
ramento realizado pela SCPAR 
Porto de Imbituba integra o Pla-
no de Controle Ambiental (PCA), 
o qual é formado por 18 progra-
mas ambientais. As atividades 
de monitoramento já foram pre-
miadas local, regional e nacio-
nalmente em categorias como 
Conservação da Vida Silvestre, 
Preservação Ambiental e Res-
ponsabilidade Socioambiental.

O monitoramento da frequ-
ência dos cetáceos na região 
possibilita que o Porto esta-
beleça controles operacionais 
voltados à conservação da es-
pécie. “O monitoramento de 
cetáceos mostra aos portos do 
mundo que é possível haver o 
desenvolvimento das atividades 
portuárias de forma harmônica, 
cuidadosa e respeitosa com as 
espécies marinhas locais”, afir-
ma Camila Amorim, oceanógra-
fa da SCPAR Porto de Imbituba.

Durante a temporada, tam-
bém é realizado o Procedimen-
to Interno de Boas Práticas, que 
busca informar e conscientizar 
os comandantes e tripulações 
das embarcações que utilizam o 
Porto neste período sobre a pos-
sível presença das baleias-fran-
cas na região. A iniciativa é feita 
por meio de vídeo educativo, 
entrega de folhetos e cartazes 
nos navios, além da emissão de 
avisos para cuidados redobra-
dos durante a navegação, caso 

constatada a presença de ba-
leias.

Locais de avistagem das ba-
leias-francas - 2º sobrevoo de 
2021 SCPAR Porto de Imbituba

Imbituba: 50 baleias
Garopaba: 35 baleias
Palhoça: 10 baleias
Laguna: 6 baleias
Passo de Torres: 5 baleias
Jaguaruna: 2 baleias
Torres (RS) : 6 baleias
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ÁRIES - A Lua Minguante vai mexer com seus 
sonhos e seus planos. Mudanças na sua ro-
tina podem ser aguardadas, trazendo muito 
movimento e pessoas interferindo na sua vida 
de alguma forma. Você precisará ter muita 
paciência e jogo de cintura para não optar 

por coisas erradas e de forma impulsiva. Tome cuidado com as 
emoções, que podem explodir sem qualquer aviso. Aproveite a 
semana para fazer as mudanças necessárias no seu trabalho. 

TOURO - A semana começa trazendo boas no-
tícias. Descansar será ótimo para a sua mente. 
É preciso ir devagar e apostar numa rotina com 
mais autocuidado. Apenas lembre-se de que en-
tre o descanso, a procrastinação e a preguiça, a 

linha é tênue, portanto não se deixe levar pela lassidão, que pode o 
levar a não fazer absolutamente nada que traga avanços nesta sema-
na. Use bem o seu dinheiro. Tome cuidado com exageros.

GÊMEOS - A semana pede que você ces-
se a ansiedade quase que por completo, 
senão pode sentir uma estafa. É momento 
de procurar ajuda, inclusive médica, para 
algum problema de saúde física ou mental. 
Semana de autocuidado e autopercepção. 

Escolher com sabedoria é indicado. É preciso diminuir o ritmo 
e descansar.

CÂNCER - A semana começa caótica e vai se or-
ganizando ao longo dos dias. Você pode estar no 
meio de muitos fechamentos, como se prazos esti-
vessem se encerrando. Será uma sensação de luta 
contra o tempo. Mantenha a serenidade e tome cui-
dado com a ansiedade. A sua comunicação pode 

não estar objetiva nesta semana, então tome cuidado com instabilidades 
emocionais. A Lua Minguante vai trazer finalizações e resoluções.

LEÃO - A semana traz a necessidade de 
resolver pendências e de ir diminuindo o 
ritmo. Tome cuidado com a ansiedade e a 
fala descontrolada. Você pode se envolver 
em brigas ideológicas que vão minar a sua 
energia e a sua autoconfiança. Mantenha seus 

projetos resguardados e trabalhe em silêncio. Não é momento de 
sair contando seus planos.

VIRGEM - A semana começa trazendo uma 
carga grande de responsabilidade por cau-
sa das suas escolhas passadas e das atuais. 
Organização será seu trunfo, portanto, quan-
to mais planejado estiver, mais conseguirá se 
dedicar aos seus planos. A semana começa 

pesada e pode ir ganhando leveza mais para o final, quando você 
finalmente poderá descansar mais — e merecidamente.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Você pode começar a semana vol-
tando de um passeio ou de uma viagem, 
então pegar no tranco pode ser difícil, bem 
como se adaptar a rotinas. Quem não pas-
seou pode estar planejando férias ou outras 

atividades de lazer. Cursos e estudos estão favorecidos. 
Tome cuidado com a tendência a querer fazer tudo, porque 
a semana pede calma e serenidade.

CAPRICÓRNIO -A semana vai trazer 
problemas inesperados que alteram 
sua rotina, mas as resoluções não 
serão difíceis; é preciso apostar em 
aceitar a ajuda que te oferecerão. O 

desafio é sair do perfeccionismo e deixar fluir como pu-
der. Manter a organização vai te ajudar nas tarefas e os 
problemas não vão afetar tanto seu senso de humor.

AQUÁRIO -Sua capacidade de 
ser sucinto e objetivo está ativada. 
Será uma semana intensa, porém 
leve, se você souber poupar suas 
energias e resolver as situações 
com inteligência e foco. Os deta-

lhes farão a diferença. Não é uma semana na qual 
você poderá descuidar da sua saúde. Uma rotina 
mais disciplinada é indicada para ter mais vitalida-
de e ânimo.

PEIXES - A semana começa na 
preguiça e com muitas necessi-
dades de organização. Você pode 
sentir que setembro será desafia-
dor se não se planejar bem — e 
será mesmo, por isso o desafio 

será manter a sua disciplina e a sua rotina em dia. 
A saúde também pede atenção: não se negligen-
cie. Cuidar de si é cuidar também das pessoas, afi-
nal elas também se preocupam com você.

ESCORPIÃO - A semana chega trazendo pontos finais 
e mudanças. Aproveite para solucionar e tirar da frente 
situações que exigem mudança. Uma boa dose de co-
ragem para encarar as situações será necessária. Evi-
te dúvidas. Cuide das suas emoções, que podem estar 
à flor da pele, fazendo com que você fique com raiva 

muito facilmente. Viagens, novos cursos ou pequenos passeios podem 
acontecer, trazendo mais leveza e renovando as energias.

SAGITÁRIO - Semana em que suas ações 
estarão mais na dependência das outras 
pessoas do que das suas. As indecisões 
dos outros poderão te irritar demais, então 

mantenha a paciência e sirva de farol, ou seja, seus con-
selhos poderão ser de grande valia para os demais, e isso 
te colocará em uma situação de destaque.

VARIEDADES

(semana entre 31/05 e 06/09)
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Quiosqueiros seguem luta para manter suas 
concessões na faixa de areia em Torres

Estiveram mais uma vez na Câ-
mara Municipal de Torres o repre-
sentante da Associação dos Aluga-
dores de Cadeiras e Guarda-Sóis 
de Torres/RS, Jéferson França, e a 

representante da Associação dos 
Vendedores Ambulantes Praianos 
de Torres. Ambos participaram na 
Tribuna Popular da sessão reali-
zada na segunda-feira (dia 30 de 

agosto), assim como levaram mais 
uma vez junto ao plenário da Casa 
Legislativa, vários concessionários 
de quiosques da beira de praia (fai-
xa de areia).

TORRES - Na manhã desta quin-
ta-feira, 02 de setembro, a pedido 
do Gabinete Municipal, as Secre-
tarias de Cultura e do Esporte e 
de Obras e Serviços Públicos, rea-
lizaram uma série de reparos nos 
campos municipais do Mar Azul e 
da Vila São João.

Entre cuidados com qualidade 
do campo, para evitar alagamen-
tos, e reparo nos buracos. Ações 
de drenagem e limpeza em geral 
foram realizadas.

Para o Prefeito Carlos Souza, a 
manutenção nos espaços de lazer 
é fundamental para que tenhamos 
opções saudáveis de pratica espor-
tiva em local adequado e forma-
ção de futuros atletas.

Prefeitura prepara reparos nos 
campos municipais Mar Azul e 

Vila São João

Mais uma vez, líderes da categoria estiveram na Câmara Municipal de Vereadores de Torres para pedir apoio legislativo, buscando mudar 
o rumo do edital planejado 

27 anos de operação não poderia estar fora da lei
A líder dos vendedores am-

bulantes foi a primeira a falar na 
tribuna.  Disse sentir tristeza pela 
publicação do Edital, que pode re-
tirar muita gente de um trabalho 
realizado na beira da praia há vá-
rios anos . Ela também reclamou 
que as autoridades estariam que-
rendo convencer os quiosqueiros 
que tudo que foi feito até agora 

pela categoria - junto esta e por 
outras administrações anteriores 
- seria ilegal. Ela pensa que a lei, 
que teria 27 anos, não poderia 
vigorar na ilegalidade por tanto 
tempo, e que a prefeitura estaria 
decidindo utilizar este argumen-
to duvidoso para retirar os atuais 
concessionários dos quiosques. 

A líder lembrou, mais uma vez, 

que os quiosqueiros de Torres es-
tão sofrendo com a pandemia há 
quase dois anos, e que por isso 
a maioria não terá dinheiro para 
comprar os pontos na licitação - 
programada para acontecer em 
Torres. E que a categoria estava, 
afinal, sentindo-se descartada 
por aqueles que antes a respeita-
vam. E finalizou sua participação 

pedindo aos vereadores que in-
tercedessem junto ao poder exe-

cutivo, buscando reverter esta 
situação. 

Representantes das Associações de Alugadores de Cadeiras e 
Guarda-sóis e de Vendedores Ambulantes Praianos de Torres 

Quiosqueiros de Torres não teriam capital para dar lances competitivos
O secretário da Associação dos 

Alugadores de Cadeiras e Guar-
da-Sóis de Torres/RS, Jéferson 
França, utilizou a tribuna a seguir. 
Ele listou dados para justificar o 
sofrimento dos trabalhadores dos 
quiosques nas ressacas ocorridas 
ainda no verão, lembrando dos 
prejuízos que foram assumidos 
pelos proprietários dos quiosques 
(sem ajuda pública). Ele também 

listou dados sociais da cidade de 
Torres, onde destacou o fato de 
mais de seis mil torrenses terem 
pedido Auxílio Emergencial na 
crise da pandemia de Covid 19 - 
o que para ele comprovaria certa 
vulnerabilidade local, inclusive de 
muitos donos de licenças dos atu-
ais quiosques, pontos que esta-
riam na iminência de perder caso 
não consigam dar lance na licita-

ção ou serem sorteados.  Jéferson 
salientou ainda que não estaria 
clara a reponsabilidade das ações 
de regularização das operações 
de beira de praia em Torres.  Disse 
que se informou e que as ordens 
não estariam vindas da Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental 
(Fepam), como a prefeitura estaria 
dizendo.  E disse que acha que a 
decisão parte da própria prefeitu-

ra de Torres. 
A seguir, o secretário da Asso-

ciação dos Alugadores de Cadeiras 
e Guarda-Sóis rechaçou argumen-
tos da municipalidade, que esta-
ria afirmando que a praia estaria 
diminuindo, conforma teria dito 
para eles o secretário de Turismo 
da cidade. Ele acha que a faixa de 
areia está igual. E mostrou um caso 
de um processo já acontecido em 

Xangri-lá, onde um edital (similar 
ao que está sendo sinalizado para 
acontecer em Torres) resultou em 
todos os 56 pontos de quiosques 
concentrados com uma mesma 
empresa, somente um ano após 
o edital, justamente por usufruir o 
poder econômico, conforme acha 
o líder que falou na Câmara de Tor-
res - mostrando a dificuldade de 
manter igualdade na participação. 

Ministério Público Federal estaria dando razão “aos mais fracos”
Já estariam marcadas mais reu-

niões entre os quiosqueiros e auto-
ridades de Torres. Uma delas é com 
o Ministério Público Federal (MPF), 
que possui a competência para jul-
gar casos de estabelecimentos na 
beira da praia. E conforme o líder 

da categoria, os promotores do 
mesmo MPF estariam se colocan-
do, em princípio, “do lado dos mais 
fracos”: os quiosqueiros. 

O representante dos quiosquei-
ros de aluguel de cadeiras encerou 
sua explanação reclamando, ainda, 

que o prefeito de Torres não teria 
diálogo com os concessionários 
- embora estivesse dizendo que 
tem. E questionou a necessidade 
do o uso único desta lei de licita-
ções para o edital, quando teria 
constatado que outros lugares per-

mitem outra lei municipal para tal. 
Foi quando Jéferson perguntou 

para o presidente da Câmara se 
Torres, vereador Gimi Vidal, se a 
Casa Legislativa não poderia veri-
ficar com sua assessoria jurídica 
sobre eventual possibilidade de 

outras formas legais de a cidade de 
Torres fazer o novo certame - como 
a cidade de Tramandaí, por exem-
plo, que não teria utilizado a lei das 
licitações. O presidente da Câmara 
de Torres prometeu que irá consul-
tar os advogados sobre o assunto.

A Secretaria de Educação 
realiza na sexta-feira, 03 de 
setembro, a implantação do 
ensino remoto Google Sala de 
Aula e o Letramento Digital 
dos professores, estudantes e 
responsáveis.

A Plataforma Educacional 
Google Sala de Aula – Start, 
será utilizada para aulas re-
motas na rede municipal até 
que se tenha os alunos na sua 
totalidade presencialmente. 
Dentro da plataforma profes-
sores e estudantes terão salas 
no ambiente Google além de 

capacitação pedagógica.
Para a sensibilização de pais, 

responsáveis e professores, 
a Pasta da Educação convida 
para sexta-feira, 03 de setem-
bro, participar na forma on-li-
ne da capacitação acerca da 
importância do ensino remoto 
e das estratégias pedagógicas 
e as metodologias ativas para 
atender as demandas e validar 
o ano letivo na forma de we-
binars ou lives, sendo às 18h 
para os professores e às 19h30 
para estudantes e responsá-
veis.

Secretaria de Educação em 
Torres realiza implantação 
da Plataforma Google Sala 

de Aula
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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 03/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento 
de materiais para troca total da cobertura do Ginásio da EMEF Felipe Schaeffer. Data da abertura: 
23/09/2021. Horário e local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão 
ser obtidas no site www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de Licitações da Prefeitura e 
no setor de Engenharia no horário de expediente das 08:00h as 11:30h e das 13:30h as 17h. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

                     

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TORRES - SIMTO 
RUA BALBINO DE FREITAS, 720 -     CENTRO 

CEP: 95560-000 - TORRES – RS FONE 36643899-36265554

 

EDITAL Nº 04/2021  

O PRESIDENTE DO SIMTO NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS   ESTATUTÁRIAS   

C/O/N/V/O/C/A  

  
Todos os associados do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TORRES-

SIMTO, em dia com suas obrigações estatutárias, para comparecerem na sede do SIMTO junto à Rua 
Balbino de Freitas, nº 720, para as ELEIÇÕES SINDICAIS da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o 
triênio de 2021/2024. A votação acontecerá no dia 04 de outubro de 2021 das 13:30 ás 17:30 horas. O 
prazo para registro das Chapas concorrentes ao pleito será de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
publicação deste edital, em conformidade com as Normas Gerais de Eleição, Edital 05/21, publicado no 
mural da sede do SIMTO.    

  

Torres, 03 de setembro de 2021.  

                   

ANDRÉ LUÍS TORRE DAMBRÓS                      

                                                              Presidente do SIMTO                                  

 

Foi novamente homenageado no 
último domingo (dia 29 de agosto) 
o policial rodoviário federal aposen-
tado, Fábio Cezar Zortéa - torrense 
morto na madrugada de 23 de agos-
to, aos 59 anos, após ser atingido 
por tiro de um policial militar duran-
te uma briga envolvendo seus filhos, 
no centro de Torres.

A manifestação iniciou na Praça 
XV de Novembro - e lá foi plantado 
um pé de butiá - e na frente da ár-

vore, foi estendida uma faixa com 
a inscrição "Não faz isso!", uma 
das frases ditas pelo PRF morto aos 
policiais militares, durante a confu-
são. Uma passeata seguiu por ruas 
do centro de Torres, encerrando na 
Praça Getúlio Vargas. Lá, a família 
de Zortéa e amigos plantaram mais 
uma árvore em sua homenagem.  

Amigos e vizinhos (muitos vestin-
do preto) levavam balões brancos 
e faixas pedindo "justiça" na inves-

tigação do caso. Manifestações de 
diversas vertentes também foram 
feitas no final da caminhada. 

Colegas de PRF (instituição na 
qual Fábio Zortéa trabalhou por 20 
anos, até se aposentar) também se 
fizeram presentes, levando uma fai-
xa na qual se solidarizavam com a 
família Zortéa, indicando que aguar-
davam a imparcial investigação dos 
fatos que resultaram na morte de 
Fábio.

Passeata com protesto e homenagens da família 
e amigos para Fabio Zortéa 

 Pedido de Justiça, de Júri Popular e Vigílias aos domingos
Conforme duas das organiza-

doras das homenagens, Clarice 
Kroeff e Cristiane Rodrigues, o 
grupo também está colhendo 

assinaturas para que um abaixo 
assinado (que passa por mora-
dores e comerciantes de Torres) 
seja anexado ao processo de 

defesa de Fábio Zortéa. O pe-
dido é que haja diligencias para 
que seja buscada plena justiça 
aos culpados pela trágica mor-
te.  De acordo também com as 
mesmas organizadoras, a inten-
ção é que a justiça coloque o jul-
gamento a ser decidido por Júri 
Popular.

Em nome da família e dos 
amigos do policial aposentado 
falecido, serão realizadas, nos 
próximos domingos uma espé-
cie de Vigília - feitas sempre na 
Praça XV de Novembro, local 
onde foram colocados cartazes 
e cartões de homenagem ao 
torrense falecido e próximo ao 
prédio onde ocorreu a briga que 
terminou na tragédia.  

Passeata foi organizada no domingo (29) pela família e amigos. Vigília se manterá aos domingos e abaixo assinado pedindo justiça será 
anexado á defesa, conforme organizadoras

Relembre o caso
Fábio Zortéa foi bale-

ado na madrugada de 
segunda-feira (23), ao in-
terceder pelos dois filhos, 
que foram abordados pe-
los agentes em frente ao 
apartamento onde mo-
ram. Vídeos mostram a 
ação dos PMs, enquanto 
familiares tentavam con-

ter as agressões. 
A Polícia Civil investiga 

o caso. Nos últimos dias, 
o delegado da Polícia Civil 
de Torres, Juliano Carva-
lho, ouviu testemunhas 
(como a viúva de Fábio). 
O delegado Juliano tam-
bém recebeu represen-
tantes do Ministério Pú-

blico e da Brigada Militar 
(BM).

Cinco policiais envolvi-
dos na ocorrência foram 
afastados pela BM de 
suas funções. Os filhos 
de Zortéa, Fábio e Lucca, 
que chegaram a ser pre-
sos em flagrante, foram 
soltos um dia depois.
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A Semana da Pátria é um pe-
ríodo dedicado a homenagear a 
nossa terra, despertar os senti-
mentos de amor e civismo e, tam-
bém, lembrar aqueles que foram 
importantes no processo de inde-
pendência do Brasil (celebrado no 
dia 7 de setembro). E na manhã 
desta quarta-feira (1º de setem-
bro), as Secretarias da Educação e 
da Cultura e do Esporte promove-
ram a abertura da Semana na Pá-
tria, com ato de acendimento da 
pira na Praça XV de Novembro no 

centro de Torres.
Participaram da solenidade em 

Torres os Secretários da Educação, 
Silvia Maria Teixeira, da Cultura e 
do Esporte, José Mauri Rodrigues, 
da Fazenda, Hélvia Sanae Mano, 
representando o legislativo o Pre-
sidente da Câmara de Vereadores, 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, o 
Comandante do Corpo de Bom-
beiros de Torres, Tenente Fabrício 
de Freitas de Oliveira, além de 
diretores das escolas municipais 
e munícipes. A Guarda Municipal 

fez a escolta do Fogo Simbólico da 
Pátria do Centro Administrativo 
Valdir Munari, a sede da Prefeitu-
ra, até a Praça XV de Novembro, 
onde o Tenente Fabrício Freitas, 
acompanhado do Soldado Dibo-
ne, fez o acendimento da pira.

Ainda, de 01 a 07 de setembro, 
acontecerá em Torres a Guarda da 
Pira, com a presença de represen-
tantes das entidades e instituições 
de ensino, no hall de entrada da 
Secretaria de Educação, das 8h às 
17h (em modo escala).

Semana da Pátria é marcada por ato cívico de 
acendimento da pira em Torres e Arroio do Sal

Foi realizado entre os dias 27 e 29 
de agosto o Campeonato Brasileiro 
Loterias Caixa de Atletismo Inter-
clubes Sub-18, realizado no Centro 
Olímpico de Treinamento e Pesqui-
sa da Prefeitura da cidade de São 
Paulo/SP. O evento reuniu aproxi-
madamente 800 atletas de 140 clu-
bes de 22 Estados e do Distrito Fe-
deral - incluindo atletas do projeto 
Brincar de Correr/Ascort, represen-
tando Torres no evento nacional.  

E os atletas torrenses fizeram 
bonito - com destaque para Brenda 

Brum, que conquistou um excelen-
te 4° lugar na modalidade 2000mc/
obstáculos. Além disso, Pedro Frei-
tas foi 7° lugar nos 800m sendo que 
fechou em 2° lugar na idade dele. 

"Essa é uma competição das 
novas gerações, o  Sub-18 é extre-
mamente importante, a segunda 
categoria de acesso - começa no 
sub-16 - mas é a primeira em que 
tem competições internacionais. É 
a categoria em que muitos espor-
tistas ou se definem como atletas 
ou desistem, são atletas de 15, 16 

e 17 anos, tem esse divisor - e os 
resultados de Torres nos enchem 
de orgulho. A competição teve um 
nível técnico fortíssimo e agora as 
atenções se voltam para próximas 
competições", ressalta a comuni-
cação da ASCORT (Associação dos 
Corredores de Torres).

A competição tem apoio do Co-
mitê Brasileiro de Clubes (CBC) que 
desenvolve o Programa de Forma-
ção de Atletas juntamente aos clu-
bes integrados e ENADs (https://
cbclubes.org.br/).

Atletas de Torres conquistam bons 
resultados no Brasileiro sub-18 de Atletismo

Em Arroio do Sal
Também em comemoração 

ao Dia da Independência do 
Brasil, foi realizada em Arroio do 
Sal na manhã da quarta-feira, 01 

de setembro, uma cerimônia de 
abertura da Semana da Pátria, 

junto à Praça da Emancipa-
ção José Becker, com trans-
missão pelo Facebook da 
Prefeitura Municipal. Por 
conta da pandemia, a ce-
rimônia teve restrição de 
público, somente com al-
guns servidores e secretá-
rios municipais, o vice-pre-
feito José Diogo Martins 
Pereira (Zeca), o represen-
tante da Câmara Municipal 
de Vereadores, o vereador 
Marcos Cunha – Mazinho 

(Progressistas) e a presidente 
da Liga de Defesa Nacional de 
Arroio do Sal, Eva Ramos, bem 
como foram executados os Hi-
nos Nacional e do Rio Grande 
do Sul, e hasteadas as bandeiras 
por servidores municipais.

O vice-prefeito Zeca em seu 
pronunciamento falou sobre o 
significado de pátria e a impor-
tância do civismo. “Vale lem-
brar que vivemos todos nós no 
mesmo território nacional, sob 
uma mesma bandeira, sob uma 
mesma constituição, a mesma 
lei, mesmo estado, mesmo go-

verno. E talvez aí esteja a grande 
beleza da nossa pátria, da nos-
sa nação. Um Estado extrema-
mente diversificado e considero 
isso como um privilégio”, afirma 
Zeca.

A Semana da Pátria em Ar-
roio do Sal seguirá os temas 
propostos no âmbito nacional e 
regional, o “Hino Nacional Brasi-
leiro” e “A Força Expedicionária 
Brasileira e a participação dos 
gaúchos na 2ª Guerra Mundial”, 
respectivamente. As demais ati-
vidades ocorrerão de forma hí-
brida nas escolas do Município.
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Município de Arroio do Sal promo-
veu uma caminhada alusiva ao Agos-
to Lilás, mês de combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
na tarde de terça-feira, 31 de agosto. 
A concentração aconteceu em fren-
te ao ECAS, percorrendo a Avenida 
Assis Brasil até a Praça da Emancipa-
ção José Becker, ao lado da Prefeitura 
Municipal. Ao fim, os presentes parti-
ciparam de uma rápida cerimônia de 
encerramento e de uma aula de Yoga.

Durante o trajeto, mulheres, ho-
mens, jovens e crianças trajando ca-
misetas do Agosto Lilás, carregavam 
faixas, balões e borboletas lilases, ao 
som de apitos pedindo o fim da vio-
lência contra a mulher. Além da cami-

nhada, o mês contou com inúmeras 
ações para combater e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher, abrangendo lives, card infor-
mativos, webnar, vídeos abordando o 
funcionamento da Rede de apoio às 
mulheres vítimas de violência domés-
tica, dentre outras ações.

Segundo o secretário da Cidadania, 
Trabalho e Desenvolvimento Social, 
Israel Irassochio, todas as atividades 
desenvolvidas ao longo deste mês 
tiveram o intuito de levar o acesso à 
informação.

“Buscamos por meio de todas as 
ações informar e orientar sobre as 
violências tipificadas na Lei Maria da 
Penha, medidas protetivas e locais de 

atendimento às mulheres em situação 
de violência, bem como a prevenção 
da violência para que as mulheres 
tenham percepção do que caracteri-
za a violência doméstica e familiar e 
possam romper este ciclo”, afirmou o 
secretário.

O Agosto Lilás em Arroio do Sal foi 
uma iniciativa conjunta entre as secre-
tarias da Cidadania, Saúde, Educação, 
Sociedade Civil e forças de segurança 
no Município, articulando ações para 
divulgar e fortalecer o trabalho de 
conscientização social de combate à 
violência doméstica e familiar, os me-
canismos de denúncias e o fluxo de 
Atendimento à Mulher em Arroio do 
Sal e região, que vem se qualificando 

cada vez mais, para poder oferecer e 
melhorar as Políticas Públicas existen-

tes no Município. (FONTE - Melissa 
Maciel - ASCOM PMAS)

Caminhada do Agosto Lilás buscou conscientizar sobre o 
combate à violência contra a mulher em Arroio do Sal

Passo de Torres é um dos 04 inte-
grantes do Consórcio Mampituba, o 
primeiro a ser contemplado com R$8,8 
milhões do Governo do Estado de San-
ta Catarina para implantação de uma 
Usina de Asfalto. Na semana passada, 
Prefeito Valmir Rodrigues esteve na 
solenidade de entrega dos recursos e 
destacou a importância dessa Usina 
para o município, "A Usina de Asfalto 

vai reduzir os custos em até 50%, vamos 
valorizar o dinheiro público e trazer para 
Passo de Torres um grande avanço na 
infraestrutura urbana", disse Valmir. 

A usina terá capacidade de produção 
de 80 toneladas/hora de asfalto quen-
te e ficará sediada em São João do Sul, 
permitindo melhor distância de acesso 
a todos os municípios consorciados. Ao 
lado do Governador do Estado, Carlos 

Moisés, do Secretário de Infraestrutura, 
Thiago Vieira e do Deputado Zé Milton, 
o governo realizou o lançamento do 
programa SC Mais Asfalto, para fomen-
tar a construção de usinas de asfalto em 
todas as regiões de Santa Catarina. Ao 
todo, o Executivo disponibilizará R$ 120 
milhões para a iniciativa, que será reali-
zada em parceria com os consórcios de 
municípios.

Assinada a liberação de recursos para Usina de 
Asfalto no Passo de Torres

A Companhia Riograndense de 
Saneamento – Corsan instalou um 
totem de autoatendimento na re-
cepção da Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal para facilitar os aten-
dimentos aos usuários.

O consumidor ao utilizar o totem 
poderá emitir a segunda via da fatu-

ra, consultar débitos por CPF, confe-
rir as condições de abastecimento 
de água, comunicar vazamentos, 
agendar atendimento presencial 
e realizar o pagamento ou parce-
lamento das faturas via cartão de 
crédito.

De acordo com o gestor da Cor-

san de Arroio do Sal, Rômulo Röpke 
Pereira, o totem permite que o 
acesso aos serviços da Corsan seja 
ampliado, facilitando e dando agili-
dade às demandas solicitadas pela 
comunidade. Um outro totem de 
autoatendimento está instalado na 
sede da Corsan, localizada na Aveni-

da Assis Brasil, nº 1250, no centro.
A recepção da Prefeitura Munici-

pal fica na Rua Alegrete, nº 111, no 
Centro de Arroio do Sal. O horário de 
atendimento ao público para acesso 
ao totem é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 12h e das 13h30min às 
17h30min.

Corsan disponibiliza totem de autoatendimento na 
Prefeitura de Arroio do Sal

Em solenidade realizada no dia 31 
de agosto, o Bairro Planejado Jardim 
América foi entregue oficialmente ao 
município do Passo de Torres, pelas 
mãos do prefeito Valmir Rodrigues 
e Douglas Duarte, sócio da D&Z Ur-
baniza. Lançado em agosto de 2018, 
Jardim América é um investimento de 
20 milhões de reais com inspiração em 
cidades jardins da Flórida nos Estados 

Unidos (EUA). O empreendimento con-
ta com ruas pavimentadas de asfalto, 
paver de concreto, rede de água, siste-
ma de tratamento de esgoto, energia 
elétrica, ciclovia, praças equipadas e 
uma infraestrutura que irá contribuir 
para o desenvolvimento ordenado da 
cidade. 

O Prefeito Valmir Rodrigues des-
tacou a importância do município es-

tar recebendo uma obra deste porte, 
"Aproveito o momento para anunciar o 
projeto da Nova Escola Municipal com 
12 Salas dentro do Bairro Jardim Amé-
rica, valorizando ainda mais a região". 
A Praça Central do Jardim América le-
vou o nome de Deives Mello de Souza, 
colaborador nos últimos 06 anos como 
operador de máquinas que acabou fa-
lecendo vítima de um infarto. 

Ato marca entrega de Bairro Planejado 
no Passo de Torres

O prefeito de Três Ca-
choeiras, Flávio Raupp 
Lipert, visitou nesta quar-
ta-feira (1) a obra de re-
cuperação da estrada da 
Serrinha, no Alto Rio do 
Terra, que está sendo con-
cluída nesta semana pela 

Administração Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Obras.

A estrada, que soma 
mais de 4,5 km, recebeu 
melhorias como limpe-
za, envaletamento para o 
escoamento da água da 

chuva, patrolamento, en-
cascalhamento e britagem 
em alguns trechos.

“Essa estrada liga os 
municípios de Três Cacho-
eiras e Três Forquilhas. É 
uma via importante para o 
escoamento da produção 

agrícola e agropecuária da 
região”, disse o prefeito.  

Durante a obra foram 
utilizados diversos maqui-
nários do município, além 
do rolo compactador, que 
dá mais qualidade e dura-
bilidade para a estrada.

Estrada da Serrinha é recuperada em Três Cachoeiras
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Na quinta-feira, 26 de agosto, o projeto 
“Meu livro de Mágicas” de autoria do mági-
co Bruno Mariotti, realizou a entrega do livro 
que dá o nome ao Projeto, a todos os alunos 
do terceiro ano do ensino fundamental das 
escolas municipais de Arroio do Sal.

O livro que conta a história do mágico 
Bruno Marioti, com o objetivo de despertar 
o interesse e o gosto pela leitura e pela arte 
mágica. No livro o autor também conta a tra-
jetórias de outros mágicos reconhecidos pelo 
mundo a fora.

A visita do mágico Bruno às escolas, mes-
mo que rápida e obedecendo aos cuidados 
sanitários de combate a pandemia, foi um 

momento lúdico e de encantamento. Bruno 
se apresentou às turmas escolares apresen-
tando alguns truques presentes no livro, 
despertando curiosidade e descontração dos 
pequenos, que levaram para casa um tanto 
da magia do aprender.

Além disso, cada página do livro que o 
mágico Bruno ensina a praticar um truque 
é acompanhado de um QR code que leva o 
leitor a abrir um link no Youtube com a de-
monstração da mágica.

De acordo com o secretário municipal da 
Educação, Diego Dias, o prefeito Affonso Flá-
vio Angst (Bolão) apoiou a realização do Pro-
jeto nas escolas por entender a importância 

que é oportunizar espaços que estimulam a 
leitura, a aprendizagem, a motivação, a ale-
gria, especialmente em um momento como 
o que estamos enfrentando, quando muitas 
outras atividades estão restritas por conta da 
pandemia.

A realização do projeto é da Jogos e Jo-
gos Ltda., com apoio da Prefeitura Municipal 
de Arroio do Sal, por meio da Secretaria da 
Educação, e patrocínio da Companhia Rio-
grandense de Saneamento – Corsan, Gover-
no do Estado do Rio Grande do Sul, Novas 
Façanhas.

(Texto por Melissa Maciel/ ASCOM PMAS)

REGIÃO

Livros de mágicas entregues em momento lúdico 
e de incentivo à leitura a em Arroio do Sal

O prefeito de Três Cachoeiras, Flávio 
Raupp Lipert, recebeu, na última sema-
na, o engenheiro e diretor de operação 
rodoviária do DAER (Departamento Au-
tônomo de Estradas de Rodagem), San-
dro Vaz dos Santos, e o superintendente 
regional de Osório, engenheiro Vagner 
Menezes Seerig, para tratar da recupe-
ração da RS 494. Os engenheiros reali-

zaram uma visita técnica nos trechos 
mais críticos da rodovia e anunciaram 
que, até final de setembro, será dado 
início as obras de recuperação. Além 
dos trechos, os engenheiros vistoriaram 
as pontes, que também precisam ser 
substituídas. 

Após a vistoria, o grupo se reuniu 
com o prefeito de Morrinhos do Sul, 

Marcos Venicios, que também integra a 
frente que luta pela recuperação da ro-
dovia, além do prefeito de Mampituba. 

Em outubro, será apresentada pelos 
prefeitos, na bancada gaúcha em Brasí-
lia, o projeto de novas pontes, de recu-
peração da manta asfáltica, ciclovias e 
sinalização, na tentativa de captar recur-
sos para essas obras. 

Recuperação de trechos da RS 494 
deve iniciar até final de setembro

No dia 26 de agosto, o projeto “Meu livro de Mágicas” de autoria do mágico Bruno Mariotti, realizou a entrega do livro que dá 
o nome ao Projeto, a todos os alunos do terceiro ano do ensino fundamental das escolas municipais de Arroio do Sal.
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PAUTA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA.

Discussão e votação a ata 28/2021 de 16/08/2021.
- Leitura das correspondências.

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
MDB GIOVANI – o PRESIDENTE da Câmara lembrou-se da importância das pessoas se vacinarem. 
Que a pandemia está diminuindo em casos e em hospitalizações, mas que ainda existe. E pediu que as 
pessoas com mais de 18 anos compareçam para receber a vacina e parabenizou profissionais de Saúde que 
continuam firmes no serviço da vacinação. Tem acompanhado as obras para estruturar a instalação de uma 
Escola Especial para Crianças Especiais que está sendo construída no bairro Quatro Lagos. Acha inclusive 
que a área alagada que está sendo retirada terra para o aterro poderia ser utilizada para pescaria. Pediu 
para que fossem informados quais os profissionais que irão trabalhar na Escola para Crianças Especiais 
e comemorou que os pais dos alunos não vão ter de ir a Terra de Areia para levar seus filhos especiais 
como são obrigados hoje. Saudou o pessoal da Associação de Skate que esteve fazendo uma atividade de 
melhoria no espaço da prática do esporte, agradecendo a atitude dos desportistas. 
PDT EDEMILSO – Falou que há cobranças de munícipes em seu gabinete reclamando de animais 
na rua, se referindo até a gado gordo que também foi visto solto. Pediu mais fiscalização e cobrança aos 
responsáveis porque esta mazela pode causar acidentes. E lembrou que existe uma área alugada na Estrada 
do Mar para acolher estes animais. Comentou sobre pedido para a instalação de abrigo de ônibus próximo 
ao Posto de Saúde, lembrando que crianças que estudam na Escola Araci também precisam de ponto de 
ônibus mais próximo, já que estes têm que atravessar o arroio. Pediu que houvesse incentivo na agricultu-
ra para que seja fomentado o comercio de hortaliças no município. Citou várias atividades agrícolas que 
estão sendo feitas no município e que a prefeitura deveria fomentar mais a atividade, oferecendo máqui-
nas, bombas e outras coisas para os produtores. 
MDB CARLOS – Lembrou mais uma vez as datas para que munícipes aproveitem as promoções da 
prefeitura como o Refis, por exemplo, que encerra no dia 15 de setembro.  Não concorda que políticos 
estejam se vitimando. Lembrou que todos são eleitos e ganham bem para isto. E lamentou a situação do 
Brasil que sobre com a inflação e a perda do poder aquisitivo principalmente os mais pobres. Disse que 
bandeiraço para reeleição não melhora as coisas para o cidadão. Elogiou PAVS sendo colocado nas vias 
principalmente no local onde nasceu a cidade de Arroio do Sal. E também elogiou obra de estrutura para 
que a cidade não precise mais levar o lixo recolhido para outras cidades. Falou sobre a privatização da 
Corsan, assim como sugere que as consequências desta atitude devem ser muito bem debatidas pela socie-
dade nas cidades e junto ás autoridades estaduais, porque serviços de água e esgoto estão envolvidos. 
MDB MANECA – Falou sobre discussão acalorada sobre projeto de lei que vai ser votado sobre a 
contratação de funcionários para a Secretaria de Saúde. Disse já ter sido secretário da pasta há quatro anos 
e que já existia naquela época muita demanda para a estrutura apresentada. E lembrou que atualmente, 
mesmo com o aumento da demanda e da população, a estrutura ainda é ruim e pela metade da época, por 
isso as contratações.  Exemplificou a necessidade de mulheres fazerem o pré Natal e de crianças serem 
atendidas por Pediatras. Sobre isso lembrou que quando secretário colocou dois médicos Pediatras. E se 
sentiu bem por a saúde estivesse bem melhor na época, sugerindo que as contratações sejam feitas para 
pelo menos atender atualmente como em seu tempo. 
REP REJANE – Anunciou evento do ECAS. Referiu-se também a quando foi secretária de Saúde, 
se referindo a um caso onde mandaram um bom médico embora quando este não quis fazer plantão como 
clínico durante a pandemia por ser do grupo de risco. E narrou sobre uma seletiva que houve onde foi con-
tratada somente uma pediatra para todo o município, o que não conseguiu atender. E que só agora se pensa 
em recontratar inclusive o médico que foi demitido, embora não saiba se este vai aceitar. Comunicou a 
vacinação para maiores de 18 anos na cidade a partir de terça-feira (31/8). E comemorou que deveria ter 
chegado uma boa leva de vacina pelo aumento dos horários e das idades da vacinação disponíveis. Sobre 
emendas impositivas, disse que o prefeito ao anunciar a liberação não está fazendo mais nada do que sua 
obrigação assumida anteriormente.  
PROG MAZINHO – Agradeceu a lembrança da comunidade de Rondinha que o chamou lá para pedir 
a instalação de uma Parada de Ônibus na Rua Santa Rosa, porque a outra mais perto ficaria no Arroio 
Seco. Prefeito foi frio, disse que não tem licitação feita e que por isso não poderia ser rápido o atendimento 
do seu pedido. Vendo isto, foi na garagem e observou com servidores e o secretário Betinho que tinha 
material para fazer a parada demandada, quando então isto foi feito para colocar na Rondinha. Agradeceu 
o secretário Betinho, que autorizou e ao seu Zito, que construiu a Parada demandada na secretaria. Refe-
riu-se a projeto do lixo, lembrando que ele é completo, que envolve lixo, recolhimento utilização de podas 
e etc., lembrando que o lixo a ser mandado para fora para ser descartado ficará pela metade, além de gerar 
renda e trabalho na reciclagem dentro de Arroio do Sal, talvez o item ais importante. Sobre bois soltos, 
lembrou que existe o fiscal e basta ligar para que eles (os bois) sejam recolhidos. 
REP MATEUS – Sobre emendas impositivas lembrou que é um diferencial da cidade de Arroio do 
Sal, quando existem municípios que ainda não as têm. Referiu-se a algumas delas, por exemplo, para a 
3ª idade, para o ECAS, para revitalização da Praça do Arroio Seco, todas por sua escolha. Mais uma vez 
reclamou falta de manutenção em locais da cidade, se referindo também mais uma vez ao pórtico onde a 
iluminação está sendo reformada e não fica pronta. Fez pedido de informação sobre saibro em ano eleito-
ral, se referindo que teria havido exagero de uso do material em 2020 e que agora não tem material para 
trabalhar.  Vai atualizar a sociedade sobre a diferença de utilização do saibro em ao eleitoral comparado 
com os outros, dizendo ser moeda eleitoreira. Reclamou de trabalho mal feito por empresa que está traba-
lhando em uma obra, lamentando a questão. Disse que trabalho com reciclagem de lixo vai gerar emprego 
e renda para os moradores, comemorando a atitude.  
MDB RONALDO – Informou sobre Caminhada Lilás aconteceria na terça e também deu informação 
sobre a vacinação e locais a ser aplicada a vacina e seus horários. Lembrou que a vacinação está mostran-
do eficiência no combate ao novo Coronavírus. Sobre questão do lixo e o transbordo, mostrou que está 

sendo feita uma obra e elogiou que a estrutura para a logística da movimentação do lixo está bem feita 
para que não haja desperdício, listando galpões e outros equipamentos que fazem parte do projeto como 
um todo. Comemorou a obra no centro do Artesanato que vai embelezar a cidade. Sobre o gado solto, disse 
não ser fácil. Mas chamou a atenção para que os donos dos animais sejam mais cuidadosos com o risco 
que esta soltura apresenta para a população. E disse que o prefeito já colocou muito saibro na cidade e 
que continuará colocando saibro nas ruas deste material, porque vias do município demandam muito deste 
material, ainda.  
MDB DIEGO – Procura sempre fazer a sua parte e fará isto até encerrar sua vida pública. E que en-
tristeceu ao ver uma postagem de seu colega Mateus na rede social que listou os sete erros... Referiu-se ao 
pórtico lembrando que o equipamento é de suma importância para o município e que o trabalho feito por 
ele (Diego) está sendo feito de graça justamente para ajudar que sobre dinheiro para as outras prioridades 
nos cofres públicos, como pedem muitos munícipes.  E disse que a reforma do pórtico tem cronograma, 
tem prazo e tem responsabilidade. Lembrou que se fosse feito uma licitação sairia caro além de ser muito 
burocrática. Disse achar que a prefeitura está economizando R$ 50 mil com a opção de seu trabalho gratui-
to. E projetou que é bem provável que a reforma fique pronta já neste próximo final de semana. Também se 
referiu a um aplicativo que ele prometeu para a prefeitura e que ainda não ficou pronto porque achou que 
havia de se esperar o espaço físico para que o projeto seja implantado. Elogiou secretário de obras e outros 
pelo serviço de terraplanagem.   

Em apreciação o Projeto de Lei nº 77/2021, do Poder Executivo, que Autoriza a contratação, por tempo 
determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público na Secretaria de Saúde. APRO-
VADO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 78/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a firmar 
parceria e repassar recurso financeiro, através de Termo de Fomento, com a Associação Comunitária da 
Terceira Idade Voz da Experiência, reconhece como inexigível o chamamento público, e dá outras provi-
dências. APROVADO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 79/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Cultura e Turismo, e dá outras providências. TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 80/2021, do Poder Executivo, que Autoriza a contratação, por tempo 
determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Edu-
cação. APROVADO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 81/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Munici-
pal a firmar termo de fomento com o CDL para realização do Programa Natal Premiado. TRAMITANDO.
Em votação o Pedido de Informações nº 009/2021 do vereador Edemilso Schmidt. APROVADO.
Em votação o Pedido de Informações nº 010/2021 do vereador Mateus Coelho Ribeiro. APROVADO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
MDB CARLOS – abriu mão do espaço.
PDT EDEMILSO – Fez cobrança para que vereadores possam acompanhar uma situação no balneá-
rio Âncora. Há tempo que tem um local lá que fica empossada água, que por sua vez destrói o asfalto. Disse 
ter uma informação que será asfaltada a via principal e por isso pediu que fosse preparado o piso para que 
ele não faça poças, mas antes de colocar o asfalto, para não haver repetição do mesmo problema a seguir. 
Vereador Maneca pediu espaço e disse que técnicos já estariam projetando o reparo pedido por seu colega 
Edmilso. O vereador Edmilso disse que os reparos também têm problemas e que às vezes coisas simples 
não são resolvidas. 
Também se preocupa com a falta de limpeza no arroio da Praia Figueirinha. Ele deve ser desassoreado ou 
feito lá alguma coisa para fazer contenção de água, pois os alagamentos estão fazendo que a rua diminua 
cada vez mais. 
REP MATEUS – Noticiou a inauguração do atendimento especializado para mulheres vítima de 
violência que serão recebidas em sala especializada. Sobre postagem que colega não gostou, lembrou que 
este tipo de crítica tem gerado resultado com a ação da municipalidade para sanar a crítica. Por isso que vai 
continuar as críticas na rede social, e que acha que debate e até as “peleias” em redes sociais são saudáveis 
e que causam resolutividade. Acha inclusive que a que a Câmara deveria divulgar mais o trabalho dos ve-
readores. Referiu-se que um cidadão da administração, por exemplo, que teria recebido um contra cheque 
de R$ 23 mil s, que pessoas estão cobrando do por que disto e que ele vai atrás para ver os reais motivos 
deste valor depositado para o servidor. Referiu-se a outras questões que devem ser debatidas porque estão 
deixando coisas para trás que devem ser esclarecidos.  
PROG MAZINHO – Respondendo ao pronunciamento anterior de seu colega Mateus, disse que em 
sua opinião a rede social é um meio de as pessoas se comunicarem mais rápido. Que todos tem o direito 
de colocar críticas em redes sociais, mas que acha que vereador colocar críticas abertas na rede não é de 
sua simpatia. Prefere que se fale com as pessoas responsáveis para saber o que está acontecendo antes da 
crítica aberta. Elogiou seu Zito, do departamento de Obras por ser um baita profissional, se referindo a 
várias demonstrações disto. Sem deixar de citar outros que também merecem elegios explícitos: Betinho, 
secretário Toninho e outros. Agradeceu e todos pela gentileza de executarem pedido dos vereadores dentro 
da secretaria de Obras. Disse a seguir que são tantos os funcionários a serem elogiados na prefeitura, que 
ele não conseguiria citar os nomes.  Também comemorou o espaço especializado para atender mulheres 
vítima de violência. 
Espelho d’água no quatro lagos está fornecendo areia, mas acha que deve ser colocada uma placa para que 
crianças não tomem banho nem pesquem no lago porque o lugar está fundo e perigoso.   

Saúde de Arroio do Sal contará com R$ 150 mil para consultas e exames de alta complexidade
O Prefeito de Arroio do Sal, Affon-

so Flávio Angst (Bolão), acompanha-
do do secretário municipal de Meio 
Ambiente, Agropecuária e Pesca, Luiz 
Carlos Schmitt, e do ex-secretário 
de Turismo de Arroio do Sal, Wilson 
Paim, esteve em visita ao deputado 
federal Alceu Moreira (MDB), na tar-
de de quarta-feira, 1º de setembro, 

em Porto Alegre. Segundo o prefeito 
Bolão, o encontro permitiu tratar de 
várias demandas do Município, es-
pecialmente para a área da saúde, a 
qual foi comtemplada com o apoio 
do deputado federal Alceu com uma 
emenda parlamentar no valor de R$ 
150 mil, no período de setembro a de-
zembro de 2021.

O valor será exclusivamente des-
tinado para a realização de consultas 
e exames de alta complexidades, por 
meio do Consórcio da Associação dos 
Municípios do Litoral Norte – AMLI-
NORTE. As consultas e exames de alta 
complexidade são um conjunto de 
ações e procedimentos importantes 
que demandam profissionais espe-

cializados e a utilização de recursos 
tecnológicos para o apoio de um diag-
nóstico e tratamento assertivo.

O prefeito Bolão explica ainda que 
as consultas e exames de alta comple-
xidade eram realizadas nos hospitais 
da região, porém, com a chegada da 
pandemia, as entidades hospitalares 
suspenderam a realização desses ti-

pos de atendimentos e exames, levan-
do a gestão municipal buscar alterna-
tivas para atender essa necessidade 
de saúde da população de Arroio do 
Sal. O Município de Arroio do Sal in-
veste cerca de R$ 30 mil ao mês em 
consultas e exames de alta complexi-
dade. (Texto por Melissa Maciel/ AS-
COM PMAS)

Inscrições para participar do Santo Feirão em 
Três Cachoeiras encerram na segunda-feira (6)
Encerram na próxima segunda-

-feira (6) as inscrições para os inte-
ressados em participar do Santo Fei-
rão, em Três Cachoeiras. A iniciativa 
consiste na comercialização de pro-
dutos coloniais, orgânicos e artesa-
nais como pães, doces, hortaliças e 
artesanatos. 

As inscrições podem ser feitas na 
Casa do Artesão Raízes da Arte, na 
Prefeitura Municipal, na Secretaria 
de Assistência Social, Emater, Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, Cami-
la Aviamentos e Empório das Linhas.  

O Santo Feirão iniciará dia 11 de 
setembro e ocorrerá todo o segundo 

sábado de cada mês, das 8h às 16h, 
embaixo do viaduto central. 

A ação é promovida pela Prefei-
tura, por meio da Secretaria de As-
sistência Social e Departamento de 
Turismo, pelo Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, Emater e Casa do 
Artesão Raízes da Arte. 

Professores de Três Cachoeiras realizam 
formação pedagógica online

Todos os professores da rede mu-
nicipal de ensino de Três Cachoeiras 
iniciaram, em agosto, uma formação 
pedagógica online. A iniciativa, que 
consiste em 10 encontros, é realizada 
pela Secretaria Municipal de Educa-
ção em parceria com a Universidade 
do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

A capacitação aborda assuntos 

como “Competências socioemocio-
nais e espaços-tempos de aprendi-
zagem em período pandêmico”, “a 
BNCC e seus fundamentos pedagó-
gicos”, “Organização curricular na 
BNCC, projeto político pedagógico e o 
planejamento docente”, “Uso de tec-
nologias na educação básica” e “Ava-
liação na educação básica”.
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Várias cidades do mundo têm em sua arquitetura o 
grande interesse turístico. Por este motivo, mantiveram 
um olhar diferenciado na manutenção dos prédios his-
tóricos e da paisagem com o mínimo de alterações 
possíveis.  
Vi recentemente no Facebook uma foto de Oxford em 
1810 e outra do mesmo lugar e ângulo em 2015, o que 
as diferenciava era o asfalto e os carros, que só existi-
am na segunda foto. Acima das duas fotos estava es-
crito: “Não é preciso destruir o passado para se obter o 
progresso. ” 
Pois bem, em nossa cidade há bem poucas edificações 
que tenham valor histórico, na verdade o núcleo urba-
no da cidade se iniciou por volta de 1800 e a partir daí 
por bastante tempo só existiam duas únicas ruas. E era 
nestas ruas que estavam os casarios mais antigos da 
cidade. Com a expansão da cidade, muitos chalés fo-
ram sendo construídos à beira mar na região da prai-
nha, isso já na década de 1920 em diante, e lá foi sen-
do formado um pequeno bairro de veraneio, com casas 
de diversos estilos principalmente as de influências 
mexicanas. Esse conjunto de casas dava a esta parte 
da cidade um ar pitoresco que remetia aos antigos 
verões do século passado.  
E, sem dúvida nenhuma, se tratava de um local com 
grande apelo turístico valorizado por quem vinha de 
fora, mas pouco valorizado pela cidade. Fato compro-
vado pela destruição quase que total desta antiga pai-

sagem urbana. Poucos exemplares ainda restam, e 
certamente serão destruídos logo ali adiante. Eram só 
duas pequenas áreas urbanas que poderiam ser, de 
alguma forma, preservadas ou protegidas do avanço 
das construções. Infelizmente elas estavam na rota da 
especulação imobiliária. 
Mas não é só aqui que isso acontece, nem mesmo os 
grandes destinos turísticos estão livres disso. Porém 
em alguns lugares em vez de colocar toda a constru-
ção “no chão”, as empresas que as compram mantêm 
suas fachadas “em pé”, e modificam todo o “recheio” 
da construção, ou ainda, constroem algo totalmente 
novo e moderno alheio a fachada. 
“Um exemplo significativo do emprego dessa técnica é 
o Pelourinho em Salvador, Bahia, onde uma corrida 
pela preservação dos casarões históricos, somada à 
necessidade de torná-los úteis e usáveis, fez com que 
seu interior fosse totalmente demolido, apenas a facha-
da ficou de pé. ” 
Um exemplo torrense do Fachadismo está na foto aci-
ma. Neste caso, excepcionalmente foi aceito a conser-
vação apenas da fachada por que o restante não havia 
como recuperar. Esta foi a solução para a não destrui-
ção total desta casa de grande valor histórico e afetivo 
para a cidade, a casa onde morou o maestro e funda-
dor da primeira banda da cidade, Antônio João Ramos.  
Considero importante dizer que apesar de não concor-
dar com a proliferação do fachadismo, muitas vezes 
ele é a melhor das piores soluções. 
O Fachadismo não é nenhuma novidade, após as des-
truições causadas por catástrofes naturais ou por bom-
bardeamentos durante as guerras, muitas fachadas 
que resistiram foram conservadas, alterando, ou me-
lhor, refazendo todo o resto. Nestes casos, prevaleceu 
a vontade de recuperar uma memória ou identidade 
perdidas, na tentativa de preservação de um certo pa-
trimônio afetivo. A fachada assume-se como elemento 
simbólico que tem o poder de retomar referências his-
tóricas, numa aceitação do simulacro da operação do 
fachadismo.  
Também é verdade que muitas vezes esta falsa prote-
ção do patrimônio edificado acaba se transformando 
em um arremedo fraudulento do que foi um dia. Jane-
las são aumentadas, paredes reduzidas, vidros modifi-
cados, pisos, cores, texturas, tudo alterado de forma a 
não refletir a fachada de outrora. A história que afinal 
fica contada é falsa, vazia, desinteressante e muitas 
vezes inestética. 
Muitas das casas históricas da cidade já desaparece-
ram e as poucas que ainda estão de pé contam um 

pouco da história da cidade. Seja de forma plena ou 
em partes, algumas destas casas permanecem de pé.  
Os casarios açorianos que abrigaram uma loja de arti-
gos de pesca e uma casa de sopas, em nossa cidade, 
estão só a espera do tempo. Mas não para resgatá-los, 
mas sim para exterminá-los.  
Essas casas, se tiverem sorte, terão suas fachadas 
preservadas e se transformarão em outros exemplos 
de Fachadismo na cidade. Porém o futuro delas não 
será este, provavelmente serão demolidas e darão 
lugar a alguma construção moderna como tantos ou-
tros exemplos espalhados pela cidade.  
A demolição integral destes e de outros patrimônios 
edificados, significa apagar memórias coletivas, teste-
munhos históricos e patrimoniais (material e imaterial; 
erudito, nobre ou comum) e escrever novos capítulos 
na história das cidades. 
A simples demolição destas casas, destruirá todo o seu 
passado. Porém, a antes odiada ideia do fachadismo 
surge como uma solução não só para a manutenção 
de suas fachadas, mas da memória coletiva, que de 
algum modo celebrará o legado histórico dessas anti-
gas casas.  
É tempo de recorrer a uma «última arma», discutível, 
sem dúvida, mas muito melhor que a demolição pura e 
simples: a da preservação da fachada, e/ou parte do 
edifício em causa, integrando-a na nova construção; 
são só vantagens: não impede a escavação para pisos 
subterrâneos (...) e tem ainda por si o fator cultural de 
não se perder a ligação com um pedaço de história da 
cidade, que antes fica assim «embutida», a fazer parte 
de uma nova história... e tudo isto para além de vir 
ainda a prestigiar o edifício (...) tudo pelo preço de não 
demolir o plano da fachada, durante a construção! Jo-
sé Manuel Fernandes.  

Fontes:https://caosplanejado.com/patrimonio-perverso-ouro-preto/ 
http://cidadedepirenopolis.blogspot.com/2014/05/diga-nao-ao-fachadismo.html 
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/o-fachadismo-da-reabilitacao 
José Manuel Fernandes, Editorial – Em defesa da fachada, revista Arquitectura n.º 
146, Maio1982. https://twitter.com/FotosDeFatos/status/1063558317186912256/
photo/1 
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