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OPINIÃO

Paulo Timm
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

PARA ONDE VAMOS?
Falemos sobre último dia 07, destacando:
1. a promessa do Presidente Bolsonaro de colocar 2 milhões de pessoas na
rua para redescobrir o Brasil, onde não
faltou o desfile em carro aberto em solene ato inaugural ;
2. a tensão da Nação nos dias anteriores diante da enxurrada de posts convocatórias à ocupação manu militari da
capital da República;
3. as expressivas presenças de manifestantes, pró e contra o Governo Bolsonaro, em várias cidades do país;
4. as falas anti-democráticas do Presidente Bolsonaro nas manifestações a
seu favor, sobretudo aquelas em que
incita a população, com violência, contra membros do STF e promessa de não
mais cumprir decisões dele emanadas.
Dos quatro pontos, há que ressaltar
que nada de novo aconteceu para o povo
brasileiro no dia 7 passado, conforme
anunciou e talvez Bolsonaro esperasse, por passe de mágica ou impensável
ocorrido. O Brasil de hoje é igualzinho
ao da semana passada, acossado por

quatro grandes crises reais: a sanitária,
que acumulou perto de 600 mil óbitos,
pelo atraso nas providências vacinais; a
hídrica, que já aponta para um comprometimento da retomada da economia
por falta de energia; a sócio-econômica, com altos níveis de miséria e fome,
agudizadas pela inflação galopante; e a
política, agravada pela tensão crescente
entre os Poderes da República. Quanto
às ocupações prometidas por Sérgio Reis
e um séquito de fanáticos, felizmente,
também, nada aconteceu, pois os milhares de manifestantes pró Bolsonaro, em
número bem menor do que o esperado,
se comportaram com rara civilidade, daí
derivando, talvez, a frustração de muitos
aloprados; finalmente, quanto às falas
do Presidente, já nada há a acrescentar
depois das dicções, todas chochas, dos
Presidentes da Câmara e do Senado e
Supremo, e do Dr. Aras, Procurador Geral da República, que, falando em tese,
defendendo a I N S T I T U C I O N A L I
D A D E, deu uma aula sobre o significado da República como uma sistema de
distribuição de poderes, fundado tanto
na liberdade das ruas, como nas instituições erigidas para defendê-las.

Destes pontos, duas
observações:
uma,
conceitual, sobre a
liberdade, tão proclamada pela extrema
direita; outra, prática,
para onde vamos?.
Liberdade: A discussão atravessa os séculos mas não existiria o
mundo no qual vivemos sem o par siamês
razão e liberdade. Esta
se refere, não só à
nossa capacidade de
perseguir um desejo,
seja de movimento, seja existencial, seja
mundano, mas de fazê-lo além da vontade de suprir uma falta. A liberdade, para
nós, humanos, diferentemente de outras
espécies animais, repousa sobre uma escolha, fundada em critérios de visualização e avaliação de alternativas sob a égide da ideia de justiça. Quanto maior esta
visibilidade e quanto melhor capacidade
de avaliação, mais altos os índices de liberdade na escolha. Sociedades livres
não aquelas nas quais cada um faz o que
quer e vai onde quer, mas aquelas nas
quais seus membros são capazes de, em
conjunto, pactuarem onde querem chegar. Daí o corolário de que ela passa pelo
conhecimento, máxima da Antiga Grécia
que estava na base dos “cuidados-de-si”:
A liberdade humana é o conhecimento
da necessidade. Significa isso que a nossa condição interpôs um corte na natureza impondo à liberdade uma nova dimen-
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são, estranha a outros seres. A natureza,
diz-se, é a arte de Deus, a arte (de viver)
é a natureza dos Homens. Guiamo-nos
pela consciência do limite civilizatório.
Nunca mais seremos livres como um passarinho num florido campo primaveril.
Somos animais sociais submetidos à Lei.
Só não sabem disso os espíritos infantilizados.
Isso posto, para onde vamos quando
um Presidente da República brinca de
amarelinha em meio à tantos perigos,
convidando seus parceiros à saltarem
os limites da Lei? –“Comprem fuzis, não
feijão!”. Difícil imaginar o resultado deste bailado funesto. Uma coisa, porém,
já é certa. “ Ele” passa, o bolsonarismo,
entretanto, corre o risco de permanecer
como uma maldição para as próximas décadas, contaminando a Boa Política com
o tempero da intolerância. E esse é um
vírus contagioso e que sempre acaba em
morte.
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Programa cria incubadora de empreendimentos
de economia solidária em Torres
PL foi aprovado na Câmara, mas com debates polêmicos sobre retirada de empresas que ocupam área de antigo projeto similar no Parque do Balonismo
Por Redação A FOLHA
___________________
Na sessão da Câmara dos Vereadores de Torres realizada na quarta-feira (dia 8 de setembro) - por
conta do ponto facultativo público
decretado na segunda-feira (dia 6)
- foi aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei 040/2021, de autoria
do Poder Executivo (Prefeitura) que
pedia autorização parlamentar para
implantar em Torres um programa de
governo chamado de Programa Mu-

nicipal de Incubadoras de Economia
Solidária e de Pequenos Empreendimentos.
No texto da lei, entende-se por
economia solidária os empreendimentos formados por grupos de
trabalhadores, orientados pelos
princípios do associativismo, cooperação, solidariedade, autogestão, valorização do ser humano e do meio
ambiente.
A lei aprovada diz e formaliza,
também, que caberá ao Poder Público Municipal viabilizar as edificações

necessárias para que as empresas
incubadas, inclusive buscando para
tanto parcerias em outras esferas governamentais e organizações não governamentais que pretendam apoiar
a iniciativa fomentadora de empreendimentos.
E dentre outras regras, a lei formaliza que o prazo de participação dos
empreendedores neste programa é
de no máximo de três anos, podendo
ser prorrogado por mais dois anos,
caso seja necessário, mas somente
prorrogado por uma única vez.

Base do projeto é geração de crescimento econômico e social
Na justificativa do projeto de Lei,
o governo Carlos Souza (prefeitura de Torres) afirma que o objetivo
principal do programa de governo é

implantar de forma legal a promoção do surgimento de novas atividades e da geração de trabalho e
renda como forma de sustentação

equilibrada do desenvolvimento socioeconômico do município de Torres. E por isso a opção por premiar
os empreendimentos escolhidos:

Espaço no Parque do Balonismo deverá ser utilizada para acolher
empresas incubadas no projeto da prefeitura aprovado na Câmara
os Microempreendedores Individuais (MEIs), as Micro e pequenas

empresas e de origem de economia
solidária.

da prefeitura que estes saíssem dos
espaços atuais no berçário empresarial. Portanto, Moisés afirmou que o
programa é bom, que vai votar a favor,
mas que os empresários que estão lá
não merecem ser taxados como foram
pelo vereador Rafael - assim como não
mereceriam receber visita de servidores com máquinas em seus estabelecimentos para desmanchar muros de
seus espaços em nome da reintegração de posse.
O presidente da Câmara, vereador
Gimi (PP), pediu a palavra para a tribuna no debate e lembrou que a situação

seria, sim, um aproveitamento de uso
de espaço público de forma irregular,
mesmo quando concorda que também tenha havido omissão de vários
governos anteriores ao não enquadrar os usuários dos espaços, ou de
manter o programa estruturado como
um local de incubadora. Gimi lembrou
que, inclusive, teria tido casos de venda irregular de espaços no local (o que
não é legal porque o espaço é público)
e que teve até um caso de tentativa
de processo de Usucapião, quando o
empreendedor teria alegado juridicamente direito à posse do seu espaço.

Debate sobre retirada dos atuais utilizadores do “berçário”
No debate da aprovação do Projeto
de Lei, vereadores não alinhados com
a base aliada do governo de Torres
questionaram algumas situações, que
estariam ocorrendo por conta da implantação do programa justamente no
local onde outrora foi também implementado um projeto similar - ainda no
final da década de 1990 passada. Na
época foram construídos no espaço do
Parque do Balonismo (então ainda de
propriedade do Governo do Estado do
RS) , galpões para que fossem abrigadas empresas incubadas em um programa similar ao que a prefeitura de

Torres implanta agora.
O vereador Silvano Borja (PDT) utilizou a tribuna para pedir que não houvesse a intenção de beneficiar um grupo pequeno de empresas pelo projeto
- como (para ele) teria acontecido em
2015 a partir de outro programa municipal em Torres, implantado pela mesma Secretaria de Indústria e Comércio.
Silvano reclamou que comerciantes
que estão lá estariam sendo 'despejados' de seus espaços, na área que
será ocupada pela nova incubadora. O
vereador Rafael Silveira (PSDB), apoiador do governo Carlos Souza, também

utilizou a palavra no debate para responder que as pessoas não estariam
sendo despejadas, já que estas teriam
se colocado lá como “bebês” do berçário empresarial e que já teriam hoje
mais de 20 anos, portando já tendo
seu tempo de serem incubadas para
se tornar empresas estruturadas em
outros locais.
O vereador Moisés Trisch (PT) também utilizou a tribuna para dizer que
o despejo estaria sendo uma forma
talvez muito rígida para empreendedores que lá estão há tempos, justamente por não ter havido cobrança

Prefeito Carlos cumpre agenda em Brasília
na busca de recursos para Torres
O prefeito de Torres, Carlos Souza, viajou a Brasília entre os dias 30
de agosto e 2 de setembro, para
junto aos Ministérios e deputados
federais solicitar recursos e liberação de repasses para o desenvolvimento de diversos segmentos do
município. Foram muitas audiên-

cias cumpridas em órgãos federais
e vários contatos realizados com
deputados gaúchos.
Em uma de suas agendas, o prefeito participou de reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação-FNDE, com a Diretoria
de Convênios, para tratar da fina-

lização do convênio de construção
da escola Gente Miúda e busca por
novos recursos para a educação
municipal.
Em visita ao gabinete do senador Heinze, recebeu a confirmação
de uma emenda no valor de R$
725 mil para compra de máquinas. Também entregou ofício solicitando
apoio na busca de
Instituto Federal – IF
Sul RS para Torres. Na
oportunidade, estava acompanhado da
primeira-dama Susi
Souza e da vereadora
Carla Daitx.
O prefeito de Torres
esteve ainda no gabinete do deputado federal Lucas Redecker.
O objetivo foi confirmar uma emenda de
R$ 240 mil para infraestrutura. Também
solicitou o apoio do

parlamentar para auxiliar na liberação de recursos junto ao Governo
do Estado referente à pavimentação da Vila São João e Barro Cortado, na primeira etapa.
Com o deputado Pedro Westphalen, Carlos recebeu a confirmação de emenda para infraestrutura e pavimentação, solicitação do

então vereador Fábio Rosa.
E visitando o gabinete do deputado federal Maurício Dziedricki,
foi recebido pelo assessor Hudson.
Na oportunidade, além de solicitar
apoio, agradeceu ao parlamentar
pela emenda que possibilitou a
compra do microônibus para a Assistência Social.
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Audiência Pública em Torres encaminha demandas para
questões relacionadas à violência contra a mulher
Discursos de pessoas ligadas ao assunto na cidade contextualizaram a situação e fórum com presença de outros municípios foi solicitado ao Ministério Público
No dia 30 de agosto, durante a audiência pública alusiva ao Agosto Lilás
realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Torres foram abordados
temas referentes a atual situação da
mulher frente a uma realidade de
pandemia. Presentes na audiência,

personalidades do município ligadas
ao tema subiram à tribuna para se
manifestar - como por exemplo, o
Promotor Vinicius de Melo Lima, o
Delegado de Polícia Juliano Aguiar, o
Presidente da Câmara Municipal Vereador Gibraltar Vidal, a diretora do

CRM Mariete da Silveira e a representante do CONDIM (Conselho dos
Direitos da Mulher), Débora Borges
Thomas. Vários vereadores titulares
da Câmara Municipal também falaram na tribuna durante a audiência
pública.

Demandas e Encaminhamentos
Como encaminhamentos resultantes
da audiência, foram propostos duas questões objetivas: 1 - que o Poder Executivo
crie espaço e fundo próprios para o CONDIM; 2 - que a Brigada Militar aumente o

número de profissionais capacitados para
trabalharem sobre os Direitos da Mulher
e sua defesa. Além destes foram debatidas, ainda, mais demandas relacionadas
a questão da violência contra a mulher,

como a ampliação do plantão do Centro
de Referência da Mulher (CRM), a necessidade da criação de uma Casa-Abrigo, a
criação/adaptação de uma Guarda Municipal voltada às questões ligadas à lei

Maria da Penha, e a abordagem do tema
da violência contra a mulher nas séries
iniciais de escolas municipais.
No final do encontro, foi solicitado,

também, que o Ministério Público realize
um fórum em conjunto com outros municípios para que sejam tratados assuntos
em comum.

Aprovada em Torres lei que estrutura atitudes
de enfrentamento da violência à Pessoa Idosa
“Julho Violeta” terá campanhas de divulgação sobre o tema a serem realizadas anualmente conforme em PL de autoria de Carla Daitx (PP) e Cláudio Freitas (PSB)
Na sessão da Câmara, realizada na
quarta-feira, dia 8 de setembro (por
conta do ponto facultativo decretado
para a segunda-feira, dia 6), foi aprovado por unanimidade um projeto de

lei, de autoria dos vereadores Cláudio da Silva de Freitas (PSB) e Carla
Daitx (Progressistas), que institui, no
município de Torres, o Junho Violeta.
A campanha visa à conscientização,
prevenção e enfrentamento dos vários tipos de violência contra a pessoa
idosa.
De acordo com os autores da lei,
a escolha do mês de junho para realização de ações voltadas à questão do
enfrentamento da violência contra a
pessoa idosa faz referência ao dia 15
de junho, considerado Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a
Pessoa Idosa. A data foi instituída em
2006 pela Organização das Nações

Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa
Idosa para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de criar uma consciência mundial, social e política, de
combate a toda e qualquer violência
cometida contra essa população.
Dentre outras normas incluídas no
PL aprovado na quarta-feira em Torres
estão os seguintes textos contidos em
artigos e parágrafos da lei:
“Nas edificações públicas municipais, sempre que possível, será procedida a iluminação na cor violeta,
alusivo ao tema, durante todo o mês
de junho”.
“No decorrer do mês de junho, se-

rão intensificadas ações com a finalidade de divulgar o mês do "Junho Violeta", que poderão ser planejadas e
desenvolvidas em conjunto com o Poder Legislativo Municipal, com outros
órgãos e entes públicos e privados
mediante: I - realização de eventos e
palestras sobre o tema; II - distribuição de material educativo (panfletos,
folders, cartazes, cartilhas informativas) e assemelhados, com veiculação
de campanhas publicitárias, em variadas mídias; III – estimulação, sob o
ponto de vista social e educacional, a
concretização de ações, programas e
projetos na área da educação e prevenção; IV - promoção à conscientiza-

ção de todos, sobre os diversos tipos
de violações contra a pessoa idosa,
sejam elas sociais, econômicas, físicas
e psicológicas; e sobre a necessidade
de denunciar esses atos aos órgãos
competentes; V – utilização do laço de
fita cor violeta; VI - realização de encontros comunitários para orientação
sobre medidas a serem tomadas na
hipótese de identificação de situações
de violência contra a pessoa idosa; VII
- disseminação da legislação protetiva
da pessoa idosa VIII - outras medidas
que visem dar visibilidade à questão
da violência contra a pessoa idosa e
aos meios para evitar ou impedir a
continuidade das violações”.

Prefeito recebe Secretario Estadual
em visita a Vila São João e Pirataba
Na tarde da última sexta-feira
(03 de setembro), o Prefeito de
Torres, Carlos Souza, recebeu o
Secretário Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz
Carlos Busato, em visita a comu-

nidade do Barro Cortado (Vila
São João e Pirataba).
O intuito é buscar investimentos junto ao Governo do
Estado para pavimentação das
estradas no local. Para o Prefei-

to Carlos Souza, a pavimentação
das estradas rurais de Torres é
fundamental para levar para a
comunidade desenvolvimento e
fortalecer ainda mais o turismo
rural.

Tramita na Câmara de Torres, lei que institui o
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Conforme texto do PL, a origem dos recursos deve ser oriunda de convênios públicos e privados e de doações em geral
Por Redação A FOLHA
__________________
Está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores de Torres o projeto
de Lei 049/2021, de autoria da prefeitura de Torres, que pede autorização
para a criação do Fundo Municipal dos
Direitos da Mulher (FMDM). Pelo projeto, que ainda deve ser debatido na
Câmara, o objetivo é criar legislação
para que haja recursos para prover implantação de programas, desenvolver
ações e fazer a manutenção das ativi-

dades relacionadas aos direitos da mulher de forma pública dentro do Município de Torres/RS.
Os recursos do fundo devem estar
emparelhados com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher – COMDIM, já
criado em dezembro de 2011, também
por lei.
No texto há a definição de que os
recursos devam ser aplicados em: I –
divulgação dos programas e projetos
desenvolvidos pelo COMDIM; II – apoio
e promoção de eventos educacionais

e de natureza socioeconômica relacionados aos direitos da mulher; III –
programas e projetos de qualificação
profissional destinados à inserção ou
reinserção da mulher no mercado de
trabalho; IV – programas e projetos
destinados a combater a violência contra a mulher; V – outros programas e
atividades do interesse da política municipal dos direitos da mulher.
As receitas do fundo em Torres,
conforme propõe a lei serão oriundas
principalmente de transferência de recursos mediante convênios ou ajustes

com entidades de direito público interno ou organismos privados, nacionais
e internacionais e de doações e contribuições de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas.
Pelo texto da lei, a administração do
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM) será de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos de Torres.
Mas toda a movimentação dos recursos somente poderá ser realizada após
deliberação formal do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COM-

DIM, formado por membros do poder
público e da sociedade organizada locais.
O PL deve ainda passar pelas comissões temáticas da Câmara Municipal,
assim como por pareceres jurídicos
sobre validade da iniciativa municipal
perante as leis estaduais e nacionais.
Após deve ir a debate e votação pelos
vereadores da Câmara torrense, para
depois ser sancionado pelo prefeito
Carlos Sousa - tramites estes que devem ocorrer no mês de setembro (se a
matéria não ficar parada em seus ritos).
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Prefeitura entrega certificados dos cursos
de Vitrinismo e de Ferramentas de Marketing Digital
TORRES - A Prefeitura de Torres, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria e
Comércio, entregou na primeira
semana deste mês de setembro, certificados aos participantes dos cursos de Vitrinismo e
de Ferramentas de Marketing
Digital.
Os dois cursos resultaram do
Programa Qualifica Torres, um
dos eixos do Plano Desenvolve
+ Torres. O objetivo é efetivar
a qualificação profissional da
mão de obra local através do
ensino disponibilizado por instituições parceiras. Nestes cur-

sos, a Prefeitura contou com a
parceria do SENAC
As aulas ocorreram no mês

de agosto. Os eventos contaram com a participação do secretário Alexandre Porcatt e de

integrantes da SMTIC. A iniciativa do Programa é um enfrentamento a agravada situação

econômica do município em
decorrência da pandemia da
Covid-19.

Policiais Militares salvam bebê
desfalecido em Torres
Na noite de quinta-feira
(2/9), no bairro Vila São João
em Torres, dois policiais militares realizam o salvamento de
um bebê - de apenas um mês
de vida.
Os policiais militares se encontravam em patrulhamento,
quando foram acionados pelo
serviço de emergência 190,

para verificar a situação de um
bebê de um mês, que havia se
engasgado com leite materno.
"No local, os PMs encontraram
o menino já desfalecido. Enquanto a policial militar acalmava os pais do bebê, o outro PM
iniciou os procedimentos para
desobstrução das vias aéreas,
logrando êxito nas manobras,

salvando a vida do bebê", ressalta a comunicação da BM.
O bebê foi encaminhado pelo
Samu para o hospital de Torres,
para atendimento médico.
COMUNICAÇÃO SOCIAL DO
2º BPAT
TEXTO: Soldado Eline FOTO: Divulgação BM
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Tradicional Instituição de Longa Permanência de
Idosos de Torres, Lar dos Velhinhos pode ser fechada
Por Maria Stolting
(em Rádio Maristela)
__________________________
A Associação Lar dos Velhinhos
de Torres, a ASLAVE, uma das principais Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) do município, pode ter suas atividades
encerradas.
O Ministério Público (MPRS)
oficiou a Prefeitura de Torres, de
que diante do desinteresse da administração atual da Instituição em
continuar à frente da entidade, e
vencido o prazo da gestão, a Pre-

feitura deveria optar por, ou assumir a gestão da ILPI, ou montar
um plano estratégico com a Instituição, para a remoção dos idosos
que lá se encontram abrigados, já
que alguns, a princípio, devem estar no local por força de decisão
judicial de abrigamento contra o
Município.
Durante entrevista ao programa
Revista Maristela, no dia 8 de setembro, o Prefeito de Torres, Carlos Souza, declarou que a ASLAVE
é uma entidade privada, uma associação que nasceu com objetivo de
cuidar das pessoas idosas, mas não

é pública, portanto o município
não tem interesse de assumi-la.
“É uma entidade privada, não é
pública, e não há como o município
intervir. Torres teria que, automaticamente abrir uma casa pública, e
absorver esses idosos, com outros
critérios, nos quais talvez a maioria
dos que estão lá, não se enquadraria, e não poderiam estar nesse
abrigo público” apontou o Prefeito.
Se alterada para uma instituição
pública, o critério de acolhimento
teria que ser alterado, pois hoje
os idosos que estão na ASLAVE
contribuem financeiramente para

estarem no local. No caso de transformar o local de privado para
público, haveria a necessidade da

criação de uma política pública de
acolhimento de idosos em vulnerabilidade social.

financeiramente com a entidade,
através de recursos próprios ou
de parentes ou responsáveis.
No caso de extinção da Instituição de Longa Permanência, a

Prefeitura alega que seguiria subsidiado este idoso, mas que os
demais teriam de ser realocados
por seus responsáveis, para alguma das outras oito instituições

privadas e licenciadas em Torres,
ou para instituições de outros municípios, de acordo com sua preferência.
Já existem idosos que estão em

casas de acolhimento privadas,
que o município subsidia, por conta de decisões judiciais, através de
laudo preliminar de vulnerabilidade social.

local, no caso de fechamento do
Lar, onze funcionários perderão
seus empregos.
O ex diretor da ASLAVE, Márcio
Alexandre da Silva, se manifestou

através de nota, se colocando à
disposição para estabilizar a situação do local, impedindo o fechamento.
O atual diretor da Institui-

ção, Juarez Martins, declarou à
central de jornalismo da Rádio
Maristela, que neste momento
está em tratativas juntamente ao
Ministério Público, para evitar o

fechamento do local, através de
prorrogação do mandado da diretoria, para que durante o período, se busque uma forma equacionar a crise.

Idosos que residem no local
Atualmente o Lar acolhe 16 idosos. Destes, um idoso se encontra
internado por imposição judiciais,
o qual o município mantém o
custeio. Os demais contribuem

Dívidas Judiciais
Hoje, a Instituição possui dívidas trabalhistas e previdenciárias, e não está habilitada para receber recursos públicos. Segundo
funcionários que trabalham no

Comunidade do Curtume recebe Unidade de Saúde totalmente remodelada
TORRES - Foi reinaugurada na
tarde desta quinta-feira, 9 de se-

tembro, a Unidade de Saúde do
Curtume. O prédio passou por

uma grande reforma, oferecendo
agora mais conforto aos usuários
e melhores condições de trabalho
aos profissionais do local. O Posto
de Saúde conta com 3.600 pessoas cadastradas, contando com a
equipe completa de profissionais,
como pediatra, psicólogo, nutricionista, dentista, entre outros. Nesta
sexta-feira, a Unidade retorna ao
atendimento normal. Durante o
período de obras a comunidade foi
atendida no ESF do São Francisco.
O prefeito Carlos Souza, o vice-prefeito Fábio Amoretti e o secretário de Saúde, Cláudio Paranhos,

mostraram-se satisfeitos com a
entrega de uma Unidade de Saúde
praticamente nova à comunidade.
De acordo com o prefeito, "a rede
municipal de saúde está cada dia
mais fortalecida em decorrência
de atitudes como a de hoje". Na
oportunidade, agradeceu o empenho de todos os profissionais da
Saúde, destacando mais uma vez,
o esforço no combate à disseminação da Covid-19.
Para o secretário Paranhos,
“estamos inaugurando uma nova
Atenção Básica no município”.
Destacou que todos os ESFs têm

médicos com equipe completa
em todas as Unidades, com carros novos. Dois foram entregues
hoje. Mais três estão sendo adquiridos, além de uma nova mini
ambulância. Estes três últimos
com recursos próprios. Na oportunidade, agradeceu ao apoio do ex-deputado federal João Derly que
concedeu a emenda para os dois
primeiros carros citados. O secretário enfatizou outras conquistas,
de exames de sangue estarem liberados dentro do mês solicitado
e o acesso à linha completa de
exames de pré-natal.

No Litoral Norte , CPI dos medicamentos encerrou
visitas técnicas aos hospitais do RS
A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do RS - que investiga o
aumento nos preços dos medicamentos e insumos da Covid-19
- esteve no litoral norte nesta
quinta-feira (09) onde aconteceu o
encerramento desta etapa de visi-

tas técnicas.
A agenda desta quinta-feira
(09) começou no Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes, em Torres. Em seguida, os parlamentares
fizeram visita ao Hospital Santa
Luzia, de Capão da Canoa. Em Tramandaí, o encontro foi no Hospital

Fundação Getúlio Vargas. As atividades se encerraram no Hospital
Beneficente São Vicente de Paulo, em Osório. A comitiva contou
também com os deputados: o
presidente Thiago Duarte e o vice-presidente Clair Kuhn.
Aproximadamente 40 institui-

ções no Estado foram visitadas
desde maio e outras 70 foram ouvidas em oitivas. O deputado Faisal
Karam, relator da CPI, diz que os
documentos estão sendo reunidos
para subsidiar o relatório que será
apresentado em outubro. “Os custos dos medicamentos chegaram

ao patamar de mais de 3.000% ao
longo de 2020 e 2021, em relação
ao ano de 2019. Apesar da queda
no número de internados estes
preços não caíram, lembrando que
medicamentos são do dia a dia dos
hospitais, agravando ainda mais a
crise hospitalar”, ressalta.

Vaga para estagiário no Cartório Eleitoral de Torres
O Cartório Eleitoral de Torres realizará no dia 14.09.2021, às 18h,
seleção para uma vaga de estágio

para estudantes do Curso de Direito. A prova será realizada na sede
do Cartório Eleitoral cumprindo os

protocolos sanitários.
O resultado da seleção será
divulgado no dia 16 de setembro

de 2021, cabendo ao candidato o
acompanhamento da publicação
do resultado. Maiores informações

podem ser obtidas junto ao cartório, pelos fones: 51 99854.1731/
51 99854.2034.
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Fausto Araújo Santos Jr.

CONCEITO DE “ANTIDEMOCRÁTICO”
O presidente Bolsonaro
está cobrando com insistência o excesso de censura e arbitrariedade do Superior Tribunal Federal (STF) perante
as ações do tribunal que, para
o presidente, são atitudes
que estariam extrapolando
o trabalho do Poder Judiciário em sua corte maior. Bolsonaro quer mais liberdade
de expressão dele e de seus
apoiadores, sugerindo que as
ações do STF estariam sendo
antiliberais e consequente-

mente antidemocráticas.
Já para os membros do STF,
as ações que estão incomodando o presidente e seus
apoiadores são justamente
para atacar o que estão chamando de atos antidemocráticos, apoiados pela maioria
da mídia de massa nacional.
Ou seja: parece que s dois
lados estão reclamando por
democracia.
Ora. Pra mim a liberdade de
expressão só é ultrapassada
quando é feita por Censura

seguida por recolhimento de
publicação, por coerção, por
ameaça armada, por sequestro, por roubo de recursos em
nome da causa, como foi feito na década de 1960, antes
da implantação da ditadura
militar, quando gangues de
defensores de uma causa assaltavam bancos, sequestravam, matavam e faziam atos
terroristas para conseguirem
pressionar as autoridades
brasileiras por seus feitos.
Falar o que se acha - seja

lá de quem for e por quem
for; sugerir que, seja lá quem,
tenha sua demissão pedida
por alguém, ou que outros
colegas peçam sua demissão
- não parece ser um ato antidemocrático. Ao contrário,
me parece ser amostra de um
caso que aborda o âmago da
liberdade de expressão exigida na democracia.
Portanto, o que parece estar sendo feito nesta crise
de egos entre os discursos e
ações do presidente Bolsona-

ro, seus apoiadores diretos e
algumas autoridades do judiciário são atos democráticos.
Brecar qualquer um dos lados
por censura, prisão ou coerção com utilização do poder
para isto... isso sim, em minha modesta opinião, pode
ser considerado ato antidemocrático, mesmo que estes
atos sejam feitos em nome
do combate a atos antidemocráticos (que na verdade
não são antidemocráticos), é
exercício da democracia.

identidade.
Portanto, Torres recebe algo
que não possuía até então. E
isto, pode, sim, ser levado em
conta na hora de um TURISTA

escolher seu destino de férias
ou de passeio.
Parabéns para os torrenses e
para os idealizadores, portanto.

VÉSTA: EQUIPAMENTO MODERNO PARA O TURISMO DE TORRES
Na quarta-feira passada, a
imprensa e convidados participaram de um café junto aos diretores da VCA-Maggi para formalizar o início do processo de
entrega do empreendimento
Vésta para a comunidade. São
duas torres localizadas em uma
quadra inteira do centro de Torres que disponibilizam apartamentos e salas comerciais além
de um Shopping Center de Rua,

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

onde lojas importantes como
a Renner, a Bela Gula, Unicred
Porto Alegre, dentre outras
operações estarão trabalhando
a partir do dia 16 de setembro,
às 16 horas.
O diretor da VCA, Eraclides
Maggi disse pensar que o Vésta é o primeiro equipamento
estruturado que servirá para
incentivar o Turismo de consumo e negócios em Torres. É
que a cidade não tem até hoje
um local onde pessoas possam
ao mesmo tempo ESTACIONAR
seus veículos em local COBERTO para depois poderem circular em lojas escolhidas para
entregarem várias alternati-

vas para os consumidores, o
conceito de Shopping Center.
Lojas que estarão ABERTAS
e FUNCIONANDO no mesmo
horário, entregando o equipamento como uma alternativa
de compras e lazer onde as
bandeiras que lá estão fazem
parte de um conceito maior.
Conceito este que possui domínio dos empreendedores porque as lojas não são vendidas:
são alugadas e possuem como
donos os mesmos capitalistas
que conseguem por isso manter um mix de lojas definido
para atender um conceito de
shopping pré-definido, sem
correr o risco de perder a sua

SHOPPING DE RUA COBERTA E EQUIPADO DE SERVIÇOS PRIVADOS
Outro diferencial do shopping
Vésta é sua versatilidade diferenciada. O cliente pode ter as vantagens de ir ás compras em um dia
de chuva, deixando seu carro no
estacionamento rotativo do subsolo, percorrer as lojas sem se molhar,

mas sentindo o clima de rua aberta.
É que o conjunto de lojas é como
se fosse uma rua coberta, mas projetada só para compras. Sente-se
o ar da rua (porque as portas são
abertas em três pontos); sente-se a
luz da rua se misturando com a luz
das lojas e dos corredores, o que
dá uma sensação única: de estar
na rua, mas protegido da chuva, sol
forte ou do barulho, ou que se está
em um shopping, protegido por seguranças e por equipamentos de
um centro de vendas planejado,

mas com sensação de estar numa
via aberta, sentindo o ar e outras
liberdades de estar na natureza.
Dentro de shoppings centers fechados, às vezes entramos noite
adentro sem nos darmos conta, tal
é a aclimatação interna dos equipamentos e seu isolamento do ambiente natural. Quando se está em
um shopping center de rua, se sente tudo que é externo, ainda com
lojas uma ao lado da outra, equipadas com estacionamento próximo
oferecido pelo empreendimento.

Mas também se sente algumas coisas que às vezes atrapalham, como
a chuva, o sol forte, o ruído. .
No shopping Vésta se tem as
duas “vantagens” ao mesmo tempo. Estar em uma rua, mas estar
protegido dos impactos da rua, inclusive com estacionamento de veículos para os que vão motorizados
e de SEGURANÇA privada, porque a
rua não é pública: é privada e com
requintes de segurança oferecidos
para clientes de um ambiente único.
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CORONAVIRUS

Torres está há quase um mês
sem registro de óbitos por Covid-19

Nesta semana, apenas 4 novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com somente 2 casos ativos para Covid-19 na quinta (09).
Arroio do Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença nesta semana
Sobre a situação do Covid-19
em Torres na semana entre
03/09 e 09/09, uma notícia alentadora: pela terceira semana
consecutiva, nenhum novo óbito
pela doença ocorreu na cidade.
A última morte pelo coronavírus
em Torres ocorreu no dia 13 de
agosto - ou seja: nesta quinta-feira, completaram-se 27 dias.
Além disso, Torres teve redução no número de casos ativos
de Covid-19. O número de casos
ativos para a doença na cidade
era de 2 nesta quinta (09/09) sendo que no dia 02/09 eram
9. A média no número de casos
quase em 0, um avanço sanitário
em comparação com outros períodos - levando em conta que
já houve 424 casos ativos no dia
11/03, por exemplo (ápice da
pandemia).
Baixo número dos novos
casos em Torres
Nesta quinta-feira (09 de setembro), o Boletim Epidemiológico de Torres registrava, contando desde o início da pandemia,
6.076 casos confirmados, com

5.960 recuperados, dois pacientes em isolamento domiciliar e
113 óbitos. "De Torres, temos
um paciente que está internado
fora do município. Nenhum paciente de Torres está internado
com Covid-19 no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. De
outros municípios, temos dois
pacientes hospitalizados, um na
UTI e outro em leito comum.
No dia de hoje, em Torres, não
temos nenhum paciente na espera por leito hospitalar", indica
a comunicação da Prefeitura de
Torres, ressaltando ainda que
havia, até quinta (09) 19 casos
suspeitos aguardando resultados
de exames (todos em isolamento
domiciliar).
Desta forma, além dos últimos
não terem o registro de nenhum
óbito, temos computados um total de 4 novos casos por Covid-19
na semana entre 03 e 09 de setembro em Torres - o que representa redução em comparação
com a semana anterior (entre
27/08 e 02/09), quando 11 novos casos do coronavírus haviam
sido computados.

Arroio do Sal e Três
Cachoeiras
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras,
até quarta-feira (08/09) o município estava com 1456 casos
confirmados para Covid-19 (sem
nenhum paciente internado),
sendo 1427 recuperados e 6 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 quarta (08/09) novo balanço
referente a Covid-19 no município. A cidade estava com 1233
casos confirmados para Covid-19
(sem nenhum paciente internado), sendo 1186 recuperados e
1 suspeito (aguardando resultados). Além disso, nenhum novo
óbito pelo agravamento da doença foi registrado no período
em Arroio do Sal - mantendo o
número de 40 pessoas falecidas
em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Extremo sul de SC registrou dois óbitos e 67 novos
casos por Covid-19 na última semana
Nesta quinta (09) 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)
Na manhã desta quinta-feira (09
de setembro) saiu mais um boletim
informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo
coronavírus nos 15 municípios que
compõem a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense
(AMESC). O número de casos da
região passou para 31099 com um
total de 652 mortes pela Covid-19
desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de uma
semana (comparativo com o dia 02
de setembro) foram registrados 67
novos casos de Covid-19 no extremo-sul catarinense (número menor
que os 86 registrados na semana
anterior, e expressivamente menor
que os 1470 novos casos registrados entre 19/03 e 25/03, por exemplo - ápice da pandemia). Em 7 dias
foram registrados 2 novos óbitos na

região (número que, entretanto, é
maior do que na semana anterior,
quando foi computado apenas 1
óbito pelo coronavírus na região da
AMESC). Além disso até esta quinta (09/09), a região estava com 82
casos ativos registrados - número
quase igual ao do boletim da quinta-feira passada (02 de setembro),
quando havia 86 casos ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e
Passo de Torres
Conforme dados da AMESC consolidados na manhã desta quinta-feira
(09/09), Araranguá é disparado o município da região com maior número de
casos - tendo chegado aos 10904 confirmados e 250 mortes relacionadas ao
novo Coronavírus na cidade (sendo que
nos últimos 7 dias foram registrados 12

novos casos e nenhum óbito pela doença na cidade). Em seguida vêm Sombrio, com 3779 registros de Covid-19 no
total e 81 óbitos no total (9 novos casos
e nenhum óbito nos últimos 7 dias).
Passo de Torres, até quarta-feira (08/09)
totalizava 1434 casos positivos do novo
Coronavírus, com 27 óbitos desde o
princípio da pandemia (4 novos casos
de Covid-19 e nenhum óbito registrado
no Passo nos últimos 7 dias).

Torres inicia vacinação contra a covid-19 em
adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades
Nesta sexta-feira, 10 de setembro, a Secretaria Municipal
de Saúde inicia a vacinação
dos adolescentes de 15 a 17
anos, sem comorbidades, em
Torres. A aplicação da primeira
dose da vacina Pfizer, a única
recomendada para este grupo,
vai ocorrer no drive thru do
Parque do Balonismo, das 8h

às 12h, enquanto durarem os
estoques, e no Posto Volante,
(Rua Joaquim Porto 801), das
8h às 12h e das 13h30min às
17h, também enquanto durarem os estoques.
Para receber a imunização,
o adolescente deve atender
os seguintes requisitos: Estar
acompanhado dos pais ou res-

ponsável. Apresentar comprovante de residência no nome
dos pais ou responsável legal
ou atestado de matrícula atualizado em escola de Torres ou declaração de residência emitido
pelo ESF do seu bairro ou ainda,
comprovante de residência autenticado em cartório. (fonte:
Prefeitura de Torres)

12 sexta-Feira, 10 de SetembrO de 2021

A FOLHA

TORRES

Novos sócios, feriadões e proximidade
da Primavera: SAPT festeja setembro em Torres
Com a proximidade do fim do inverno, clube reabriu aos domingos
O mês que recém começou
traz um novo astral e eleva a busca pela prática de esportes. Por
isso, a SAPT (Sociedade Amigos da
Praia de Torres) celebra setembro
com novidades. "Depois de bater
recordes de novas adesões ao
quadro social, o clube se prepara
para mais, aproveitando os feriadões e a chegada da Primavera.
No último fim-de-semana, a sede
social voltou a funcionar aos domingos, o que não ocorria em função dos cuidados com o coronavírus", indica a assessoria da SAPT.
“A pandemia continua presente
em nossas vidas e todos os protocolos vão ser seguidos durante
um bom tempo. Mas, felizmente,
estamos aprendendo a conviver

com a covid-19. A reabertura em
todos os dias da semana é um
marco da retomada em nossas
dependências. Estávamos com
saudades de ver a comunidade
por aqui, mais próxima da gente.
Estamos à disposição de atuais e
novos associados. É só nos procurar”, afirma Márcio Amaro, presidente do clube.
Em agosto, foram registrados
aumento de frequência e um recorde de sócios novos. O objetivo
para os próximos meses é oferecer mais espaços e qualificar os
serviços já existentes. A diretoria,
inclusive, faz os últimos preparativos para iniciar a reforma na área
das piscinas. “Nosso dever é esse:
deixar a experiência em torno

do clube mais completa”, reforça
Amaro.
Quem quiser se associar tem
mais de 10 modalidades esportivas
para praticar na SAPT. Para entrar
em contato com a secretaria, é só
enviar mensagem pelo (51) 36641221 ou ainda pelo e-mail sapt@
sapt.com.br. O clube está aberto
das 7h30 às 22h de segunda a sábado e 8h às 20h nos domingos,
respeitando todos os protocolos
de prevenção ao coronavírus.
Grupos de futebol podem aproveitar promoções no aluguel da
quadra de grama sintética, uma
das melhores do litoral. Três pacotes de vantagens são oferecidos.
Para se ter uma ideia, cada jogador paga a partir de R$ 7,50 por

partida disputada no local. Mais
informações sobre valores e horá-

rios podem ser obtidas na secretaria e nas redes sociais.

Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio é
realizado em Escolas Municipais
TORRES - No dia 02 de setembro, a Prefeitura Municipal
de Torres, por meio da Secretaria de Educação, realizou o
Treinamento de Prevenção e
Combate a Incêndio (TPCI) junto às escolas da rede municipal
de ensino, para a primeira turma de participantes.
A iniciativa é resultado da
parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Torres, na pessoa
do Sargento Marcelo França e,
da Pasta de Educação, repre-

sentada pelo servidor Cleberton Teixeira Vicente .
O TPCI é obrigatório para a
obtenção do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio
(PPCI) do Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio Grande do
Sul, para usuários de edificações de diversas categorias,
sendo também obrigatório,
pois indica, entre outras coisas,
a quantidade e a disposição
dos equipamentos de combate
ao fogo e as rotas de saída.

Por essa razão, cada escola
precisa ter um desses adequado ao seu perfil, que deve ser
renovado em caso de modificação da planta original. O documento também deve estar
em consonância com os decretos estaduais e com as leis
complementares municipais,
já que não existe uma legislação nacional sobre o tema.
*Fonte - Prefeitura de
Torres

CRM Pricila Selau recebe homenagem
TORRES - O Centro de Referência da Mulher - CRM
Pricila Selau - foi homenageado na última sexta-feira (dia
3 de setembro), pela Rede
La Salle, através da Fundação La Salle da Universidade La Salle, pelo trabalho de
enfrentamento da violência

contra as mulheres.
O evento foi realizado na
sede da Universidade em
Canoas, sendo o convite dirigido ao prefeito Carlos Souza em agradecimento pela
defesa da vida das mulheres.
No ato, o prefeito foi representado pela diretora

do Centro de Referência da
Mulher, Zete Silveira, acompanhada da assistente social
Vera Souza. Participaram da
cerimônia, o reitor Professor Dr. Ir. Paulo Fossatti e o
diretor-presidente, da Fundação, Ir. Marcelo Cesaar
Salami.

Torres recebe “Selo de Regularidade
e Responsabilidade do Pagamento
de Precatórios
O Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul conferiu ao município de Torres
o Certificado “Selo de Regularidade e
Responsabilidade do Pagamento de
Precatórios referente ao ano de 2020”.

O documento foi assinado recentemente pelo presidente do Tribunal
de Justiça do Estado, desembargador
Voltaire de Lima Moraes.
Para a prefeito Carlos Souza, apesar

da crise financeira, que de maneira
geral, afeta o país, Torres conseguiu
saldar seus compromissos financeiros,
pagando precatórios, fornecedores e
salários.
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

BOLSONARO ISOLADO DIFICILMENTE MANTERÁ
AGENDA DO GOVERNO
Este dia 7 de setembro mostrou um Jair Bolsonaro capaz de mobilizar
as ruas, mas não capaz de ampliar sua base de apoio. As falas do presidente cada vez mais esgarçam ainda a relação entre o Executivo e os demais
Poderes da República, dificultando o avanço da agenda do governo e dificulta a probabilidade de reeleição.
Estaremos de olhos voltados para as reações do Congresso e do Supremo; E
acredito que um processo de impeachment, até aqui improvável, não pode mais
ser descartado. Tenho dúvidas de que um discurso golpista e criminoso seja
bem-sucedido, e continuar a levar as pessoas para a rua é muito preocupante,
Até o momento não se vê uma ampliação da base, é a mesma percentagem da população que vemos consolidado desde dezembro, grupo coeso,
firme e que deve seguir com ele até as eleições, mas não vejo probabilidade dessa base aumentar.
Ele conseguiu mostra que tem certo apoio popular, e a relação dele com
seu próprio eleitorado parece bem solidificada, mas não é suficiente para
garantir a reeleição de Bolsonaro, dentro de um cenário de normalidade e
dentro das regras democráticas.
O presidente fala sempre para o mesmo grupo, e não creio que os atos
desta terça-feira possam tirar ele dessa bolha. Mas ele mostra não estar
incomodado com isso e de não tem problema de constranger os entes institucionais, e com estas atitudes o vejo enfraquecido e perdendo o jogo
e isto tendem a dificultar ainda mais um diálogo entre o presidente e as
demais forças políticas.
A costura com o STF estava bem alinhavada, Isso agora não deve prosA FOLHA
perar.
Com o aval pretendia parcelar os precatórios e aumentar o Bolsa

ê

Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio 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 participar, independente de ter ou não problema 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.

Família, de olho na reeleição. O parcelamento é visto como calote, já que
as dívidas têm decisão definitiva da Justiça.
Sem mexer no Bolsa Família, o presidente corre o risco de ter queda na
popularidade, tem ainda o combate à pandemia até a contenção da inflação, e tudo isso passa pelo diálogo com os outros poderes.
O movimento deste 7 de setembro já era esperado, mas sem surpresa,
diante de tanto tempo de preparação e investimento de recursos. As afirmações do presidente Bolsonaro são de uma gravidade imensa: ele está
dizendo que o Executivo não acatará decisões do Judiciário e de sua Suprema Corte. Isso é muito sério.
PRAIA DA CAL – Moradores e usuários da região pedem a limpeza e
manutenção da praça Nossa Senhora dos Navegantes; colocação de lixeiras
na praça e beira mar; capina geral e limpeza das ruas com retirada de entulhos e podas de árvores; a entidade representativa da comunidade Praia
da Cal a tempos deixou de atuar, por falta de apoio a suas reinvindicações.
BAIRRO PORTO ALEGRE - Solicitam que seja feita a dedetização de
pontos específicos do bairro Porto Alegre acometidos pela proliferação
de pulgas, carrapatos e bichos-de-pé; moradores do Loteamento Dunas
continuam no aguardo de regularização de seus imóveis. Já alguns que
residem no perímetro do Parque Itapeva, continuam ansiosos sem poder
fazer melhorias em suas residências e sem saber data correta de suas remoções... e enquanto isso continuam morando precariamente, sem contar
com os serviços públicos.
CURTUME – Continua a reclamação no bairro, de que é necessário
providencias para fazer escoamento das águas que ficam paradas e invadindo residências nos períodos chuvosos, trazendo transtornos e prejuízos
aos moradores; pedem limpezas dos valos que cortam o bairro Curtume,
assim como das ruas, com capina e retirada de entulhos. Reivindicam a
melhoraria na rede de iluminação pública, com colocação de luminárias
em pontos que ainda não exista e substituição de lâmpadas queimadas e
pavimentação das ruas excedentes do bairro.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua12
Coronel
Sexta-Feira,
de JUlHoPacheco,
de 2019 985.
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que a sensação de isolamento tome conta das nossas vidas, porém, as pessoas não
devem deixar de manter a comunicação aberta. Líderes devem saber que uma integração maior com a equipe nesse momento é ainda mais importante que antes. Saber
ouvir e mostrar empatia são muito importantes. Afinal, o líder é tão humano quanto
seus liderados, e as pessoas necessitam de abraços.

ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Everton Mendonça e Jaime Carlos
(acadêmicos do Curso de Administração ULBRA Torres)

O perfil do líder em tempos de pandemia
Que o mundo que conhecíamos e vivíamos já não existe mais, não é novidade para
ninguém. Estamos vivendo uma nova era, o chamado “novo normal”, e um fator (se
não “o fator”) que contribuiu para que isto ocorresse, foi a chegada do novo Coronavírus, ou Covid 19 como também é conhecido.
A chegada da Pandemia contribuiu para o aceleramento e muitas transformações
no mercado de trabalho e nas nossas vidas, e também, liderança e inovação fazem
parte desta nova realidade. Inovar significa mudar, adaptar-se às constantes mudanças e melhorar cada vez mais.
Quando estamos falando do lugar que o líder se encaixa nesse 'novo normal',
precisamos exercer um olhar mais profundo. O local de trabalho já não é mais o mesmo, tanto as relações com os colaboradores. Nem mesmo a própria noção do trabalho
em si com o “novo normal”, no qual, interfere, por exemplo, diretamente nos horários
dos colaboradores.
O que se constata do atual mercado de trabalho, são colaboradores e líderes
com um nível de stress mais elevado do que antes da pandemia e mais pessoas
desempregadas, e entre as principais causas disso estão: o Covid-19, as finanças
pessoais, a preocupação com a saúde da família e os compromissos com o trabalho.
Diante disso, quais traços o perfil do novo líder terá de ter então?
O líder possuiu as mesmas qualidades e características dos tempos de antes da
pandemia, sendo este uma pessoa com capacidade de influenciar nas idéias e ações
de outras pessoas, entretanto, alguns destes traços são indispensáveis e estão com
uma nova formula para a atual realidade, sendo eles os seguintes:
Ter Empatia - Na atualidade, os meios de comunicação e as ferramentas digitais
obtiveram um crescimento acelerado e o seu fluxo de uso aumentou, contribuindo
muito no trabalho (para falar com clientes, por exemplo) e também, para não deixar

Ter Foco - Agora, ainda mais do que antes, o líder precisa saber dar foco à equipe. As pessoas que estão trabalhando em home Office passam boa parte do seu dia
diante da tela do computador. Enquanto isso, mensagens nos Apps, reuniões virtuais,
telefones tocando, tudo isso acaba drenando a nossa atenção, paciência e a vontade.
Saber em que dar atenção, em qual ordem realizar as tarefas, quais prioridades, tudo
isso fica muito mais fácil se a liderança consegue enxergar claramente o projeto, saber
onde é, e o que é preciso para chegar ao objetivo.
Ser Resolutivo - Uma coisa é certa! Todos sairão desta crise abalados de alguma
maneira. Seja pela perda de um familiar, do desemprego, ou pela própria crise, o fato
é que a fragilização da economia ainda pode custar muitos empregos, e saber como
conduzir a equipe neste momento, ou como conduzir uma empresa no atual cenário
econômico, isso irá exigir muita habilidade para tomar decisões difíceis e ao mesmo
tempo inspirar confiança e segurança nos liderados.
Possuir Espírito de Equipe - Ser um líder que possui espírito de equipe, não é só
você estar na equipe e ficar só observando e dando ordens, mas sim, é ser um membro
efetivo dela. Participar do desenvolvimento dos projetos, aceitar sugestões, desapegar-se da hierarquia, tudo isso ajuda você a “pensar fora da caixa” e a tornar o fluxo
de trabalho mais ágil, unido a um ambiente de trabalho agradável. Além de deixar a
imagem de alguém em que se pode confiar inspirador e motivador. Na atualidade, no
qual as pessoas carecem de abraço, isso faz uma imensa diferença.
Ser Resiliente - Manter a cabeça no lugar e decidir com calma qual a melhor decisão a se tomar para determinada situação é crucial. O risco de tomar decisões erradas,
movidos pela pressão, pode custar à credibilidade da liderança. Cuidar e apoiar os liderados e as equipes neste momento é o que vai criar equipes motivadas e intensas para
o futuro, e estas, serão conscientes de que terão uma liderança segura e confiável.
Este é o momento de inspirar as equipes, cuidar das pessoas e mostrar como cada
uma é importante dentro da organização. Nada disso será possível se os líderes não
tiverem consciência de que o maior patrimônio e o maior valor de uma organização
estão, sem dúvida, nas pessoas. Pessoas são o que fazem o negócio acontecer, são
os futuros líderes de uma organização. Lembre-se de quem está do seu lado hoje nas
dificuldades, portanto, valorize as pessoas.

Receba A FOLHA em casa todas
as sextas-feiras!
Fique

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

• Valor Assinatura Anual – R$ 190,00
• Valor Assinatura Semestral – R$ 100,00
• Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00

			

		Contatos:
		
		

51- 99754 2913
51- 98011 8010
Ou pelo e-mail afolhatorres@gmail.com com o título “ASSINATURA”
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

quer o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 30/2021,
do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que dispõe sobre a
destinação e descarte de lâmpadas, pilhas, baterias e vidros
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal no âmbito do Município de Torres e dá outras providências.
(PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de INDICAÇÕES
Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores Nº 227/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que indica ao
realizou sua 28a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Perío- Poder Executivo a construção de uma academia ao ar livre,
do Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 08 de no Bairro Campo Bonito, nesta Cidade.
setembro de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Nº 228/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que inDaitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. dica ao Poder Executivo que implante o sistema de videomoCláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim nitoramento nas vias públicas de nossa Cidade.
Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Bereta (MDB), Ver. Nº 229/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. indica ao Poder Executivo que seja implantado nos colégios
Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho municipais, placas solares para gerar energia sustentável
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).
para os próprios colégios.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 11, de 31 de agosto de 2021, do Poder Executivo,
solicitando o uso do Plenário desta Casa Legislativa, para,
no dia 09 de setembro de 2021, às 14h, realizar Audiência
Pública de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício
de 2022.
Convite da Prefeitura Municipal de Torres para a inauguração da Modalidade EJA Diurno da Escola Municipal Fundamental Zona Sul, a realizar-se no dia 09 de setembro de
2021, às 13h30min, no Prédio Antigo da Escola Estadual de
Educação Básica Governador Jorge Lacerda.
Convite do Poder Executivo de Torres para a reinauguração
da ESF Sadi Pipet de Oliveira, conhecido como Posto do
Curtume, no dia 09 de setembro de 2021, às 14h30min, na
Rua Eliseu Kuwer, 1277, nesta Cidade.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS – Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 47/2021, do Poder Executivo, que autoriza
contratação de servidor para atuar na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural e da Pesca.
Projeto de Lei nº 48/2021, do Poder Executivo, que altera
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.
Projeto de Lei nº 49/2021, do Poder Executivo, que autoriza a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
(FMDM) e dá outras providências.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 167/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas
da Ascort que representaram nosso Município no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo no Centro Olímpico em
São Paulo.
Nº 168/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja,
Vilmar dos Santos Rocha e Cláudio da Silva de Freitas, que
requerem autorização para viajar à Brasília nos dias 14 a 17
de setembro de 2021, em visita aos gabinetes dos Deputados
Federais na busca de Emendas Parlamentares para o nosso
município.
Nº 169/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações à
empresa CCR VIA SUL pelas melhorias feitas neste Município.
Nº 170/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao
Instituto Estadual de Educação Marcílio Dias pelos seus 99
anos completados no dia 02 de setembro de 2021.
Nº 171/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que
requer autorização para o Assessor Parlamentar, nos dias 14,
15, 16 e 17 de setembro de 2021, participar do curso “Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das rotinas de trabalho da
Câmara Municipal para Assessores, Vereadores e Servidores.
Nº 172/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-

Nº 569/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto de buraco na Rua
José Osório Cabral nº 83, Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 570/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à realização de estudo técnico para a instalação de lombofaixas e
quebra-molas na Av. Alfiero Zanardi, entre a Rua Caxias do
Sul e o Guarita Parque Hotel, nesta Cidade.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Informou que, em audiência
com o Prefeito Carlos Souza, foi apresentada a carta de apoio
da Reitoria de Ensino Superior para a implantação do Instituto Federal em Torres. Relatou que participou do Primeiro
Encontro de Procuradorias da Mulher, em Brasília, como representante das vereadoras do Litoral Norte. Fez uma breve
exposição sobre o objetivo e atividades desta procuradoria.
Parabenizou a Audiência Pública “Agosto Lilás” ocorrida na
semana anterior, lamentando sua ausência no evento por estar em Brasília. Falou sobre o encontro “Papo de Mulher”, de
sua inciativa, ocorrido há poucos dias. Informou que estará
na Expointer para receber um veículo destinado à Secretaria da Agricultura. Mencionou ainda o “Setembro Amarelo”,
destinado aos cuidados sobre o suicídio, pedindo que a sociedade reflita sobre a situação.

Nº 230/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja e Cláudio da Silva de Freitas, que indicam ao Poder Executivo que
seja colocado equipamentos de recreação na Praça da Praia
Real, nesta Cidade.
Nº 231/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica
ao Poder Executivo estudo de viabilidade quanto a drenagem
na Rua Manoel de Matos Pereira com a Rua General Firmínio Paim, nesse Município.
Nº 232/2021, do Ver. Igor Bereta, que indica ao Poder Executivo que seja reestabelecido a entrega de medicação aos
usuários da Unidade de Saúde do Bairro São Jorge, nesta
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Apoiou a inciativa
Cidade.
da Vereadora Carla Daitx na busca da composição de 30%
de mulheres nas Câmaras de Vereadores. Disse que todos os
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 173/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita vereadores da Casa, mesmo que em partidos diferentes, “esao Poder Executivo informações gerais quanto a atual frota tão no mesmo barco”, pois mesmo com divergências, atuam
para o bem do município junto com o secretariado e Prefeito.
de veículos da Prefeitura Municipal.
Nº 174/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Exe- Disse que os salários dos vereadores, desde 1992, não rececutivo informações quanto a certidão de denominação de bem reajustes e que, ao ser feita a lei para este fim, deve-se
entender que este reajuste não virá para os atuais vereadores.
praça na Vila São João, nesta Cidade.
Nº 175/2021, Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe- Elogiou o trabalho da Prefeitura nas praias do sul, afirmando
cutivo informações sobre as diligências relativas ao cumpri- que o Executivo não consegue chegar a todos os locais.
mento do informado no Ofício nº 170/2021.
Ver. Cláudio da Silva Freitas: Parabenizou a Audiência
“Agosto Lilás”, ocorrida na semana anterior, mostrando-se
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 561/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que preocupado ao saber que, em virtude da pandemia, a violênsolicita ao Poder Executivo providências quanto ao rebaixo cia contra a mulher aumentou em 30% no último ano. Falou
junto ao meiofio da Rua Leopoldino João da Rosa nº 465, até sobre seu encontro com o Secretário de Esportes, Danrlei,
a boca de lobo na esquina da Rua São Marcos, Bairro Praia com o objetivo de fomentar o esporte no município. Agradeceu ao Vereador Jacó Miguel que mediou o encontro. Falou
da Cal, nesta Cidade.
Nº 562/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao sobre seu Projeto de Lei “Brasil em Campo” que busca a imPoder Executivo providências quanto ao patrolamento e co- plantação de um espaço público para a prática de esportes no
locação de base graduada das ruas G, H, I e J, todas localiza- município. Mostrou-se feliz pelo número expressivo de medalhas do Brasil nas paraolimpíadas. Fez um breve relato de
das na Praia Gaúcha, nesta Cidade.
Nº 563/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, suas visitas às praias do Sul, afirmando que estão aquém das
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à refor- expectativas, mas acredita que o Executivo atenderá a estas
ma ou conserto nos corrimões da ponte da Lagoa do Violão, demandas. Pediu por um acostamento para a Estrada do Mar.
nesta Cidade.
Nº 564/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou pelo
ao Poder Executivo providências quanto a manutenção e re- atendimento que recebeu na Unidade de Pronto Atendimento
paro da rampa de acessibilidade do canteiro central e pintura de seu bairro naquele final de semana. Falou sobre a reunião
da faixa de pedestre já existente na Av. Gen. Osório, Bairro no Bairro Barro Cortado para demandas quanto à Estrada da
Poeira. Disse ter recebido boa sinalização do Estado para a
Centro, nesta Cidade.
Nº 565/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita execução da obra. Parabenizou aos servidores da Secretaria
ao Poder Executivo providências quanto à limpeza dos buei- de Obras na limpeza, capina e corte de grama na Estrada do
ros e da rede fluvial da Rua Raul Carlos da Silva com a Rua Mar. Lamentou ao saber que sua demanda para um castra
Luiz Gonçalves dos Santos, Bairro Igra, nesse Município. móvel não foi atendida por causa do envio incompleto da
Nº 566/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Exe- documentação do Executivo a Brasília. Tentará transformar
cutivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento a demanda em insumos, mas não garante que será possível.
das ruas R.K., Rua Presidente João Goulart e Rua Tancredo Questionou se a perda da demanda ocorreu por erro ou politica. Assegurou que continuará a fazer o seu papel para lutar
Neves, Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 567/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Exe- por demandas ao município.
cutivo providências quanto ao patrolamento, ensaibramento e colocação de iluminação pública na Rua Estrada dos Ver. Igor dos Santos Bereta: Disse acreditar que a perda
Cunhas, entrada da Praia Gaúcha, próximo ao Posto da Polí- da demanda do castra móvel, citada pelo vereador Dilson
Boaventura, aconteceu não por incompetência, mas porque
cia Rodoviária Estadual, nesta Cidade.
Nº 568/2021, do Ver. Igor Bereta, que solicita ao Poder Exe- a atual gestão não quis. Relatou que alguns de seus pedidos
cutivo providências quanto ao conserto de buraco na Rua também não são atendidos. Reclamou da dificuldade de atendimento dos pedidos feitos ao DAER. Fez um breve relado
Redentor com a Rua Brasil, Praia da Cal, nesta Cidade.
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da agenda de vacinação no município, inclusive para os
maiores de 15 anos que começa na sexta-feira. Disse que,
em conversa com o Deputado Carlos Busatto, foi informado da possível execução de parte do projeto “Pavimenta
RS” no município. Parabenizou a Unidade de Pronto Atendimento pelo bom serviço prestado no local. Mencionou
a limpeza feita pela Secretaria de Obras na Sociedade Esportiva São João na semana anterior. Falou sobre o curso
de prevenção e combate de incêndio na escola Zona Sul, e
o ótimo atendimento prestado pela escola. Fez a leitura do
agradecimento de um senhor ao atendimento que recebeu
no hospital do município. Disse ter feito uma indicação à
Secretaria de Saúde solicitando a reabertura da farmácia
municipal no Bairro São Jorge.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Parabenizou
ao Vereador Gibraltar Vidal pelas obras no estacionamento
da Câmara, e implantação de um sistema de escoamento
eficiente. Solicitou o conserto dos corrimões na ponte da
Lagoa do Violão que estão cedendo. Pediu ao Secretário
Maurinho a colocação de uma faixa de segurança próxima
ao Supermercado Asun. Fez menção ao enfarto sofrido pelo
servidor Lauro Roxo e ao atendimento rápido feito pelo
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Pediu ao Executivo uma vistoria de estabilidade nas rochas na área acima da
“Santinha” que estão apresentando rachaduras. Disse que,
em reunião com o Secretário Júlio Agápio, foi informado
que o município terá coleta seletiva de lixo. Falou que no
próximo pronunciamento tratará dos loteamentos clandestinos.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Falou sobre o “7 de setembro”, palco de proposições de inúmeros partidos. Disse que
a população não quer gasolina cara e inflação galopante.
Afirmou que o último reajuste de sua categoria, na área de
segurança, foi feito pelo Governador Tarso Genro, fato que
não se repetiu nos governos seguintes. Afirmou que o ju-

diciário está num ativismo que não pode acontecer, já que
deve haver um equilíbrio entre os poderes para que se possa
governar o país harmonicamente. Disse que este ativismo
acontece porque a escolha dos ministros é feita pelos próprios presidentes. Reiterou que o judiciário tem que julgar e
não fazer ativismo judicial. Falou sobre o loteamento Tupinambá, tido como clandestino, que não recebe atendimento
do Executivo.
Ver. Moisés Trisch: Falou sobre a rótula na Avenida Barão
do Rio Branco que novamente está avariada. Lamentou as
más condições do Posto Volante, subocupado e com infraestrutura inadequada. Elogiou a atuação da Vereadora Carla
Daitx, que tem se empenhado na implantação de um Instituto Federal no Litoral Norte, afirmando que esta vitória
é exclusivamente sua. Criticou a atual gestão do Governo
Federal quanto às escolas profissionalizantes. Disse que o
“7 de setembro” foi usado para um ato político e de maneira barata pelo Presidente do País, usando este dia para
deteriorar as instituições. Disse que o Bolsonaro nomeava
assessores fantasmas, ou mau qualificados, porque tinham
que devolver seus salários.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Pediu à Secretaria
de Obras que não invista mais dinheiro na rótula da Barão
do Rio Branco que seguidamente está avariada. Contrapôs
a um vereador da Casa afirmando que as praias do sul não
estão sendo atendidas pelo Executivo. Disse que não há loteamentos irregulares nas praias do sul, já que todos estão
escriturados, o que falta é uma fiscalização da prefeitura.
Fez menção à Escola Marcílio Dias pelos 99 anos de existência, parabenizando a atual diretoria, colaboradores e alunos. Pediu atendimento médico às praias do município já
que há muitos moradores nestes locais. Disse que o dia “7
de setembro” não é mais um ato cívico, mas um ato de polarização. Foi enfático ao dizer que independência acontece
quando o brasileiro tem dinheiro no bolso e emprego para

não depender de migalhas do governo.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 30/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho
Borja, que dispõe sobre a destinação e descarte de lâmpadas, pilhas, baterias e vidros no âmbito do Município de
Torres e dá outras providências. SOMENTE DISCUSSÃO
Projeto de Lei nº 39/2021, dos vereadores Carla Rodrigues
Daitx e Cláudio da Silva de Freitas, que institui a campanha
de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência
contra a pessoa idosa: “Junho Violeta”, no município de
Torres. APROVADO
Projeto de Lei nº 40/2021, do Poder Executivo, que implanta o Programa Municipal de Incubadoras de Economia
Solidária e de Pequenos Empreendimentos. APROVADO
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do
Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site
da Câmara Municipal de Torres https://www.camaratorres.rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visuais, a nova plataforma permite à população
ficar por dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

Setembro Amarelo 2021: Torres realiza
ações de prevenção ao suicídio
A Prefeitura de Torres, por
meio do Centro de Atendimento
Psicossocial Renascer (CAPS) e
parceiros promovem uma programação especial para a ação do
Setembro Amarelo 2021, campanha brasileira de prevenção ao
suicídio, iniciada em 2015. Setembro Amarelo é todo o mês de setembro dedicado à prevenção do
suicídio.
Nesta sexta-feira, dia 10 , a
campanha é lembrada mundialmente. Prevenir suicídio é promover vida! A Secretaria Municipal
de Saúde reforça que nos eventos
presenciais da programação, todos devem usar máscara e manter o distanciamento. Segue a
programação iniciada na última
sexta-feira (03).
SETEMBRO AMARELO - Programação em Torres
03/09 – 10h20 Rádio Maristela – abertura (com participação
de usuário do CAPS)
06/09 – 20h Jorge Herrmann
– (Rádio Cultural FM) – Coluna
sobre artistas com questões de
saúde mental – Reprise de terça
a sexta às 20h
Disponível também no canal
do Youtube da Cultural FM

8 a 16/09
Construção de
intervenção urbana (para usuários do CAPS)
Atividade: pintura de pedras
em amarelo com inscrição de palavras
A distribuição pela cidade
acontecerá na Caminhada pela
Vida
10/09 – 14h Trilha no Parque da Itapeva (para usuários do
CAPS)
Parceria com: Secretaria do
Meio Ambiente e Urbanismo
13/09 – 20h Jorge
Herrmann – (Rádio Cultural FM) – Coluna sobre artistas com questões
de saúde mental – Reprise de terça a sexta às 20h
Disponível também no canal
do Youtube da Cultural FM
17/09 – 9h
Caminhada
pela vida
Percurso: Praia da Cal até Guarita
Atividade: Colocar pedras e
placas em pontos estratégicos no
Morro das Furnas com palavras
e mensagens de apoio e número
do CVV (188)
18/09 – 15h Aulão de Yoga
na Prainha
20/09 – 20h Jorge Herrmann
– (Rádio Cultural FM) – Coluna
sobre artistas com questões de
saúde mental – Reprise de terça

a sexta às 20h
Disponível também no canal
do Youtube da Cultural FM
24/09 – 10h20 Rádio Maristela – encerramento (com participação de usuário do CAPS e
divulgação do evento de encerramento)

24/09 – 14h Trilha no Parque da Itapeva (para usuários do
CAPS)
Parceria com: Secretaria do
Meio Ambiente e Urbanismo
27/09 – 20h Jorge
Herrmann – (Rádio Cultural FM) – Coluna sobre artistas com questões

de saúde mental – Reprise de terça a sexta às 20h
Disponível também no canal
do Youtube da Cultural FM
28/09 – 18h Cineclube do
CAPS (para usuários do CAPS)
Parceria com: Cineclube de
Torres
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Banana ecológica na região de Torres: das primeiras
caixas as 15 mil toneladas por ano
Por Centro Ecológico
__________________
Em novembro, vai fazer 30
anos que um grupo de jovens
agricultores do litoral norte levou algumas caixas de banana
orgânica para a primeira edição
da hoje chamada Feira do Agricultor Ecologista (FAE), em Porto
Alegre. Eram, segundo o padre
Remi Casagrande, lideranças
da Pastoral da Juventude Rural
(PJR), movimento da Igreja Católica que incentivava as famílias a
deixar de usar agrotóxicos na bananicultura, que desde os anos

1960 crescia na região. Por isso,
além do dinheiro, vender a produção na feira também significava que, na prática, funcionavam
os conceitos da agricultura ecológica trabalhados num curso
com o Centro Ecológico em abril
daquele mesmo ano de 1991.
Mas a expectativa de boa venda, conforme recorda a agricultora Luzia Fernandes, esposa de um
dos pioneiros, foi dissolvida pela
decepção. “Trouxeram mais coisas que levaram, porque daí eles
negociaram, banana por maçã,
banana por outras coisas. Foi bem
difícil a primeira feira. O Tobias

(Fernandes) sempre conta isso”.
Mesmo com esta dificuldade
inicial, os jovens continuaram a
produzir sem agrotóxicos. Banana, abacate, cítricos, tubérculos, hortaliças, cana de açúcar. Na sequência fundaram a
Acert - Associação dos Colonos
Ecologistas da Região de Torres
e contribuíram para que outros
grupos se organizassem no litoral norte.
Hoje, segundo a Associação
Ecovida de Certificação Participativa, famílias organizadas
em grupos de 11 municípios do
litoral norte produzem 15 mil

toneladas de banana orgânica
por ano. Em 2015 foram 3.640
toneladas. Houve, assim, em 5

anos, um crescimento de 312%
na produção ecológica de banana.

Tipos de cultivos
De acordo com o Centro Ecológico, a produção da banana orgânica na região de Torres segue dois
sistemas: cultivo só de bananeiras
ou bananeiras associadas a diversas espécies de árvores da Mata
Atlântica, nos chamados sistemas
agroflorestais (Safs). Atualmente,
56 famílias adotaram este sistema(safs), o que representa 21%
das propriedades produtoras de
banana ecológica.
Neste percentual está a família
de Maria Vanete e Altemir Silveira

da Costa - o Tiriva -,onde cada hectare do Saf de 4,5 hectares produz
até seis toneladas de banana. “Entre julho de 2020 e julho de 2021,
foram 2.274 caixas de 12 quilos de
banana, totalizando 27.288 quilos”, contabilizou o agricultor de
Rio da Panela, em Mampituba.
Na agrofloresta da família do
agrônomo e agricultor Joaquim
Martins da Rosa, em Torres, a agrofloresta de 2 hectares produz entre
5 e 6 toneladas de banana por ano.
“ É uma média que não é alta, está

abaixo”, reconhece o jovem que
também é feirante na Feira Ecológica Lagoa do Violão. Nesta feira
em Torres, seis das cinco famílias
que vendem banana cultivam a
fruta em sistema agroflorestal.
Na região, segundo o Centro
Ecológico, cada hectare de Saf é
capaz, num período de 15 anos,
de fixar aproximadamente 100 toneladas de CO2, que é um dos gases de efeito estufa, contribuindo
assim para reduzir o aquecimento
global.

Travessia Torres Tramandaí já tem data marcada para janeiro de 2022
Com o avanço da vacinação contra o Covid-19 no RS, os organizadores da tradicional ultramaratona
Travessia Torres Tramandaí (TTT)
anunciaram a nova data da prova,
que deverá ocorrer no dia 29 de
janeiro de 2022. Prova de corrida
que ocorre sempre durante o verão, em 2021 a TTT não ocorreu
em decorrência da pandemia.
"Estava difícil falar da alegria,
abraços, confraternizações, que
são as marcas registradas da TTT,
nestes últimos tempos. Tivemos
que dar uma parada para respirar,
enxergar o que vinha pela frente e

retomar a nossa travessia. Talvez
tenhamos ainda que fazer algumas adaptações para esta edição,
tomar alguns cuidados extras,
mas a corrida, na sua essência,
será praticamente a mesma", ressaltam os organizadores da TTT,
comemorando a confirmação da
16ª edição do tradicional evento
de corrida.
A ultramaratona possui 81 km
e pode ser realizada solo, dupla,
quarteto ou octeto. A largada geralmente ocorre cedo pela manhã
em Torres, encerrando na barra
do rio Tramandaí, limite entre

Imbé e Tramandaí. Todos que
se inscreveram para a edição de
2021 do evento (que acabou sendo cancelada) estão automaticamente inscritos para a TTT2022.
"Neste mesmo mês, setembro, se
as notícias sobre a pandemia continuarem assim, boas, pretendemos reabrir as inscrições para um
número limitado de vagas e começaremos a acertar as pendências
que aconteceram por conta da
transferência de datas", concluem
os organizadores.
Mais informações pelo site: https://travessiatttrs.com.br/

Princípio da TTT de 2016, na Guarita (foto Claiton Dornelles)

ATPA faz apelo por doações de ração para animais
Encerrados os bloqueios de caminhoneiros
adultos e filhotes abandonados em Torres
em Três Cachoeiras/RS e São João do Sul/SC
Nesta quinta-feira, 09 de setembro, por volta das 10h da manhã, organizadores das mobilizações com bloqueios na BR-101 no
Sul catarinense e no Litoral Norte
gaúcho anunciaram o fim das manifestações e a retirada imediata
dos caminhões que realizavam
bloqueios na rodovia em Três Cachoeiras.
Os caminhoneiros davam continuidade às manifestações iniciadas no feriado de 7 de setembro
em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A Polícia
Rodoviária Federal (PRF) esteve

acompanhando os protestos.
A Unidade Móvel da Rádio
Maristela esteve na manhã de
09/09, em dois pontos de bloqueios e testemunhou o momento da liberação do trânsito com o

encerramento das manifestações
em São João do Sul, no Sul catarinense, e em Três Cachoeiras, no
Litoral Norte gaúcho.
(FONTE: Rádio Maristela)

O abandono de animais
só cresce na região de Torres, conforme monitoramento da Associação Torrense
de Proteção Animal (ATPA).
Conforme relatado na terça
(7 de setembro), nos últimos
dias foram 3 ninhadas de
filhotes abandonados, além
dos animais da aldeia indígena Nhu Porã - que aguardam
a alimentação toda semana.
Isso sem contar todos os demais animais que a ATPA alimenta pela cidade.
"Precisamos de sua aju-

da, qualquer doação em
ração que pode ser deixada
na Agropecuária Casa do
Agricultor, ou também podemos buscar onde voce
determinar. Sua ajuda é
fundamental, qualquer grão
de ração vai fazer toda a diferença". Quer ajudar os
animais abandonados de
Torres com qualquer valor?
faz um PIX pra ATPA - Chave
00940020000142 ou depósito Banrisul (041) Agência
0955 Conta 06.032079.0-6
CNPJ: 00.940.020/0001-42.

O Contato wats da ATPA é
51 981116834 (Importante
nos avisar sobre qualquer
doação para que possamos
recolher)
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 07/09 e 13/09)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - É uma semana em que será
preciso ficar atento aos detalhes. Por
mais que existam mil coisas acontecendo e chamando sua atenção, é preciso
manter o foco e não dispersar tanto,
senão não vai conseguir avançar em nada ou, pior, cometer erros ou se autossabotar, sobrecarregando-se e
comprometendo sua saúde ou suas relações pessoais.
TOURO - Semana em que a sua criatividade
e a sua vontade de aparecer e realizar atividades que tragam bem-estar estão favorecidas. Vale a pena se fazer notar e trazer seus
talentos à tona, realizando suas tarefas com
dedicação e se colocando à disposição; tudo
isso fará com que as pessoas te notem mais e te solicitem, seja
para trabalho, seja para o amor. Acredite em si mesmo.
GÊMEOS - A Lua Nova em Virgem ativa sua capacidade de analisar o que sente. Suas emoções
poderão ser passadas a limpo, ou seja, você pode
conseguir deixar o passado para trás, bem como
antigas mágoas ou receios. Você pode começar a
conquistar mais segurança, seja nas relações, seja
na vida profissional. Boa semana para ter bons momentos com a família.
Pessoas que você não vê faz tempo podem ressurgir. Tome cuidado com
as instabilidades emocionais ou com o excesso de controle.
CÂNCER - A Lua Nova em Virgem vai ativar
notícias e novidades. Pode aguardar, nesta
semana, por alguma boa nova; pode ser um
convite de trabalho, uma fofoca sobre alguém
conhecido ou até um novo curso que pode bater à sua porta e ser muito tentador. Para quem
tem irmãos, a semana também pode trazer destaque para essas
relações. Pode ser preciso se desdobrar para ajudá-los.

LEÃO - A Lua Nova em Virgem vai ativar sua
vontade de firmar, realizar e trabalhar. Você
pode sentir a saúde ser revitalizada. Existe
cura e melhora na sua vida nesta semana,
principalmente nas relações de trabalho e
amizade. Existem grandes possibilidades de
avanços ou de firmar o poder da sua vontade, recebendo muita
ajuda dos outros em relação às suas necessidades pessoais. Vale
a pena conseguir retribuir isso e não manter uma postura arrogante
ou vaidosa demais, o que pode torná-lo egoísta.
VIRGEM - A Lua Nova em Virgem vai ativar sua
vontade de viver, de avançar. Vai trazer coragem,
vitalidade e ânimo. Tome cuidado com as impulsividades. É importante ter atitudes e se motivar
a realizar suas vontades pessoais, unindo-se aos
outros. Bom convívio social durante a semana;
pode ser uma semana muito produtiva e de união com os demais.
LIBRA - A Lua Nova em Virgem vai ativar sua capacidade de ser receptivo, amoroso e acolhedor.
Pode ser uma semana cheia de paz e contentamento, mesmo que nada de excepcional aconteça. Existe uma paz na alma e uma aceitação
das escolhas feitas. Um novo ciclo está se abrindo outro está se
fechando. Pode aguardar boas surpresas no futuro. Sua vida está
em processo de renovação.
ESCORPIÃO - A Lua Nova em Virgem vai dar
início a novos projetos e sonhos, além de trazer novos amigos ou novos momentos mágicos
vividos ao lado de pessoas queridas. Semana
intensa e meio caótica, mas cheia de possibilidades de realização se você não procrastinar e
não insistir nos radicalismos das mesmas ideias e nos mesmos
caminhos.
SAGITÁRIO - A Lua Nova em Virgem vai ativar
sua carreira e sua vida social, trazendo expansão, novidades e boas realizações de esforços
do passado. Momento importante, em que é
preciso manter a motivação e a boa convivência com os demais.
Autoritarismos ou excesso de controle vão te sobrecarregar e
deixar a semana pesada e com menos chance de sucesso.

CAPRICÓRNIO -A Lua Nova em Virgem
vai ativar sua vontade de se aventurar, de
ser livre e de viver novas experiências.
Você pode se arriscar e tentar tudo que
traga o novo na semana. É importante
manter a força e o foco para que tudo, de fato, se realize, senão ficará só no sonho e na idealização, sem viver realmente
o que deseja. É importante abandonar crenças limitantes de
que não consegue ou não tem tempo etc.
AQUÁRIO - A Lua Nova em Virgem vai ativar sua vontade de renovar, reciclar e recomeçar. Você
pode ver mudanças profundas
acontecendo nas suas relações
de trabalho. É muito importante
conseguir manter suas finanças sob controle, caso
contrário pode ter problemas no final do mês. Sua
visão estará profunda e ampla, portanto novas
ideias podem surgir, trazendo possibilidades de
ser realizadas — e com benefícios como resultado.
PEIXES - A Lua Nova em Virgem
vai ativar sua casa de parcerias e
associações, porém é importante
perceber suas emoções precisam
estar equilibradas para que as relações se desenvolvam bem, assim
como não exagerar nas expectativas nem sonhar
alto demais em relação aos outros, senão pode se
decepcionar e, ao contrário do que poderia acontecer de uma semana de harmonia e amor, pode ser
uma semana de rompimentos e aborrecimentos.
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Audiência pública debaterá municipalização da Escola
Estadual em Arroio do Sal
O Município de Arroio do Sal,
por meio da Secretaria Municipal
da Educação, realizará audiência
pública no dia 14 de setembro, terça-feira, às 18h30min, no Ginásio
Municipal do Balneário Rondinha
para apresentar o processo de municipalização da Escola Estadual
de Ensino Fundamental Professor
Dietschi.
Comunidade escolar e a população em geral estão convidados
para participar. A audiência pública
permitirá prestar esclarecimentos
sobre todos os aspectos que envolvem a municipalização. O evento
contará com a presença de representantes da 11º Coordenadoria
Regional da Educação.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Diego Dias, a
municipalização da Escola se dá a
partir de uma projeção de aumento da população por conta também
da eminente instalação de porto
marítimo no município. Além disso, a prefeitura aponta que, com a
municipalização, passará a contar
com uma expressiva melhoria em
seu atendimento e infraestrutura.
“Dentro das escolas municipais,
contamos com atendimento especializado, laboratórios de aprendizagem para reforço escolar, laboratórios de informática modernos,
alguns dos serviços que atualmente a Dietschi não dispõem. Além
disso, a gestão municipal é mais

próxima e pode atender melhor
as demandas locais, como a oferta
da educação infantil nessa escola”,
destaca o secretário Diego.
Com a municipalização, explica
o Prefeito de Arroio do Sal, Affonso
Flávio Angst (Bolão), o Município
passa a contar com profissionais
qualificados que já atuam na Escola, uma infraestrutura já pronta e
de imediata utilização da educação
municipal, havendo poucas necessidades de melhorias e revitalização. Os servidores do corpo docente poderão permanecer atuando
com o Município pelo período de
até cinco anos, sendo que o Estado
pagará os profissionais no primeiro
ano e, nos anos seguintes, a remu-

neração será paga pelo Município,”
explica o prefeito Bolão.
Atualmente, Arroio do Sal possui
seis escolas municipais, quatro de
ensino fundamental e duas de edu-

cação infantil, atendendo cerca de
1700 alunos. A Escola EEF Professor
Dietschi, que é estadual, atende
atualmente 132 alunos. (com Melissa Maciel/ ASCOM PMAS)

Prefeito de Arroio do Sal recebe visita de gestores
do Sicredi Caminhos das Águas
Prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), na tarde de quinta-feira, 02 de setembro, recebeu a visita do
atual gerente do Sicredi Caminhos das
Águas em Arroio do Sal, Fernando Pierro
Moreira, e do novo gerente do Sicredi Caminhos das Águas, Maurício Niederauer,
que assume a gerência a partir de 13 de
setembro.

Na oportunidade, os gerentes apresentaram ao prefeito Bolão a atual campanha do Sicredi Caminhos das Águas,
chamada “Investir é Fácil”: Invista no Sicredi e ganhe prêmios.
"Você sabia que investindo R$1000
em depósito a prazo, poupança ou previdência privada, você ganha um cupom
para participar de sorteios? São diversos

prêmios: smart TV, celular, smartwatch,
notebook, usina de energia solar, 10 mil
pontos no Programa Juntos, duas motocicletas e um super Corolla Híbrido! Primeiro sorteio: 29/09/2021 - Segundo
sorteio: 24/11/2021 - Mais informações,
em: https://www.sicredi.com.br/sites/investindojuntos/", destaca a assessoria do
Sicredi Caminho das Águas

Campanha do Agasalho encerra com sucesso em Três Cachoeiras
Campanha do Agasalho de
Três Cachoeiras recebeu, no final de agosto, uma expressiva
doação da Defesa Civil Estadual,
encerrando com sucesso a ação
no município.
De acordo com a secretária de
Assistência Social, Luciane Dimer,
a colaboração do comércio, enti-

dades e da comunidade local,
também foi fundamental para
que todas as pessoas que procuraram a Secretaria de Assistência
Social em busca de agasalhos,
fossem atendidas. “Quero agradecer a todos que contribuíram
com a campanha. Cada ajuda foi
indispensável para amenizar o

frio daqueles que necessitaram”,
afirmou Luciane.
A iniciativa, que é promovida
pela Secretaria de Assistência Social em parceria com o Clube de
Mães e o Conselho de Assistência Social, segue aceitando doações, principalmente de roupas
infantis.

A Secretaria tem um espaço
reservado, que atende às exigências de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), para receber
e distribuir as doações. O local
está aberto de segunda à quinta-feira, das 8h às 11h30 e das
13h30 às 17h, e nas sextas-feiras,
das 8h às 11h30.

Município de Arroio do Sal adquire GPS de alta precisão para serviços de topografia
Coleta de dados para o georreferenciamento de imóveis, levantamen-

to topográfico de terrenos, obtenção
de dados para obras de saneamento,

edificações, loteamento, aberturas de
novas vias de circulação, altimetria e
batimetria são alguns dos trabalhos
possíveis com a utilização do GPS GNSS
RTK, marca Stonex, modelo S900A, adquirido recentemente pelo Município
de Arroio do Sal, por meio da Secretaria de Planejamento.
Segundo o prefeito de Arroio do Sal,
Affonso Flávio Angst (Bolão), o equipamento é um dos mais modernos e considerado como de alta precisão para

Prefeitura do Passo investe
em melhorias nas escolas municipais
A Escola Manoel Rodrigues da
Silva, no Passo de Torres, recebeu
vidros em todo refeitório, além
da instalação de uma cerca de segurança nos parquinhos. Já o CEI
Mundo Feliz, recebeu novos portões para a segurança dos alunos
e também grama sintética no par-

quinho.
"A iniciativa faz parte de um
conjunto de investimentos que
estamos fazendo, com o apoio da
administração, em todas as escolas da rede municipal de ensino.
Nas escolas, já instalamos câmeras
de segurança, desinterditamos e

reformamos o ginásio, reabrimos
uma sala de aula, além de concluir
as instalações da nova biblioteca.
Agradeço o Prefeito Valmir pela
oportunidade e apoio que tem
dado à nossa educação", destacou
a Secretária de Educação do Passo
de Torres, Karini.

atender de forma eficaz os serviços e
projetos de urbanização do Município.
Arroio do Sal investiu o valor de cerca
de R$ 93 mil na aquisição desse equipamento. Servidores municipais foram
treinados por profissional da empresa
fornecedora, sobre como operar o seu
novo receptor para serviços da Secretaria de Planejamento.
Para o secretário da pasta, Ranieri
Antônio Pereira Braga, “com a tecnologia, os levantamentos topográficos

serão feitos com uma maior agilidade,
qualidade, rapidez, precisão e posicionamento em tempo real".
O Sistema GNSS é um Sistema Global de Navegação por Satélite, utilizado
para determinação de coordenadas,
onde uma constelação de satélites permite determinar o posicionamento e a
localização de um ponto em qualquer
parte do mundo, sob variadas condições climáticas. (com Melissa Maciel/
ASCOM PMAS)

Santo Feirão inicia neste sábado
(11) em Três Cachoeiras
Inicia neste sábado (11), o Santo Feirão, em Três Cachoeiras. A
iniciativa, que será realizada embaixo do viaduto central, das 8h às
16h, consiste na comercialização
de produtos coloniais, orgânicos e
artesanais como pães, doces, hortaliças e artesanatos.

A ação ocorrerá todo o segundo
sábado de cada mês e é promovida
pela Prefeitura Municipal de Três
Cachoeiras, por meio da Secretaria
de Assistência Social e Departamento de Turismo, pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Emater
e Casa do Artesão Raízes da Arte.
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Honda

CG Titan 160cc
no primeiro sorteio e mais:

TV 50” Samsung
Voucher Juntos 10 mil pontos
Notebook Acer
Celular Samsung S20
Relógio SmartWatch Samsung
Sorteio 29 de setembro
Toyota

Corolla Híbrido

no segundo sorteio e mais:

CG Titan 160cc
Usina Fotovoltaica 500kVA
Voucher Juntos 10 mil pontos
TV 50” Samsung
Celular Samsung S20
Sorteio 24 de novembro

Participe! A cada R$ 1000 investidos na Sicredi Caminho das Águas,
você ganha um cupom. Se você já é associado, fale com sua agência e participe!
Consulte regulamento completo da
promoção e condições de contratação nas
unidades de atendimento participantes e no
link bit.ly/investirefacil

Posicione a sua câmera para se associar
ou digite o link no seu navegador:
bit.ly/SejaAssociadoNoSicredi
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Câmara de Arroio do Sal encaminha recursos para
melhorias em vias de acesso às Escolas
Legislativo também participou recentemente de ato de entrega de armamentos para BM (foto)
No mês passado o Presidente
da Câmara dos Vereadores de Arroio do Sal, Giovani da Silva dos
Reis (o Banha), do MDB, fez um
repasse no valor de R$ 450 mil
ao Prefeito Affonso Flávio Angst
Bolão (MDB), após a concordância de todos os vereadores. Os
recursos foram repassados carimbados para que a prefeitura
realizasse melhorias nas estradas
das escolas Governador Leonel
Brizola (Bairro Quatro Lagos), Aracy Gomes Valim (Raiante/Figueiri-

nha), escola Raimundo Fernandes
(Areias Brancas) e escola Professor Dietschi (Rondinha).
Armamento para a Brigada Militar
Também em agosto, a mesma Câmara participou da cerimônia da entrega de armamentos para a Brigada Militar,
demanda considerada de extrema importância para a segurança dos munícipes pelos vereadores da cidade. Presentes no

ato de entrega, o Comandante
do 2° Batalhão Tenente Coronel
Aurélio da Rosa, o Subcomandante do 2° Batalhão Major
Eduardo Moura Mendes, a Soldada Elisângela da Silva Morais,
o Comandante da BM de Arroio do Sal Vitor José Coimbra,
o presidente do GASP Edson
Brum e com Rodrigo Santos Silva, responsável pela segurança
do município de Arroio do Sal-RS.
“Seguimos na luta por um

município cada vez melhor!”,
ressalta o Presidente do Legisla-

tivo de Arroio do Sal, Giovani da
Silva dos Reis “Banha”.

Coleta do Lixo Eletrônico arrecada 1,3 tonelada de material no Passo
No último sábado, 04 de setembro, na
Praça do Pescadores do Passo de Torres,
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - em parceria com a coleta seletiva coletou aproximadamente 1.300kg (1,3
tonelada) de lixo eletrônico, mantendo a
média de arrecadação dos últimos eventos realizados. Foram distribuídas cerca
de 50 mudas de árvores nativas para as
pessoas que levaram o seu lixo eletrônico

até o local.
De acordo com o Secretário de Meio Ambiente Roger Maciel, "As pequenas atitudes feitas
por todos, se transformam em grandes ações
para a preservação do meio ambiente. A coleta
do e-lixo é um exemplo de sucesso da Educação
Ambiental, já que os resultados mostram uma
população que já se preocupa com o eletrônico
que estraga e o deixam guardado para a destinação mais correta do material”.

Agora o lixo eletrônico será devidamente separado e destinado, gerando trabalho, emprego e renda para os coletores ecológicos. Para
as próximas coletas, a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente planeja ampliar a ação com
pontos de coleta nas escolas municipais, com
o objetivo de aumentar a quantidade de materiais arrecadados. A próxima coleta está prevista
para novembro de 2021 e terá a divulgação nas
redes oficiais da Prefeitura de Passo de Torres.

Prainha junto a Lagoa Itapeva
recebe melhorias em Três Cachoeiras
O prefeito de Três Cachoeiras, Flávio
Raupp Lipert, visitou na última semana as obras de melhorias dos acessos
a Prainha - propriedade particular as
margens da Lagoa Itapeva, gentilmente
cedida pelos proprietários para uso público.

Na primeira etapa da obra foram
substituídos os pontilhões, conhecidos
como mata burro. Na segunda fase,
será realizada a limpeza, roçada e colocação de base de brita na estrada. As
benfeitorias estão sendo realizadas pela
Administração Municipal, por meio da

Secretaria de Obras.
“É um lugar maravilhoso. Pedimos a
colaboração das pessoas para que mantenham o local conservado e limpo. O
cuidado com a natureza é fundamental
para que se possa desfrutar do espaço
por muitos anos”, destacou o prefeito.

Três Cachoeiras divulga seus atrativos turísticos
na Expointer 2021
Três Cachoeiras marcou
presença nesta segunda-feira
(6), na 44ª Expointer, realizada em Esteio. O município
integrou o estande da Amlinorte (Associação dos Mu-

nicípios do Litoral Norte), divulgando seus atrativos turísticos e
econômicos.
A ideia de participar da Expointer 2021 surgiu entre os prefeitos como uma alternativa de

apoio à retomada da economia
na região, afetada pela pandemia
da Covid-19.
A Expointer, que segue até o
dia 12 de setembro, é um dos
mais importantes eventos do Rio

Grande do Sul. O estande de Três
Cachoeiras está localizado no
Pavilhão Internacional e é compartilhado pelos 23 municípios
que integram a Associação, num
sistema de rodízio.

Procon de Arroio do Sal já registrou 40 casos de fraude de empréstimos consignados para aposentados
Com Melissa Maciel (ASCOM PMAS)
______________________________
Desde 2018, cerca de 40 pessoas entre
aposentados e pensionistas de Arroio do
Sal foram surpreendidas com descontos
mensais em seus rendimentos, especialmente durante a pandemia, muitas vezes
sem que tenham sido procurados por representantes das instituições financeiras
ou sem ter assinado contrato de empréstimo consignado. De acordo o órgão, os
casos têm sido recorrentes e cada vez aumentando mais o número de atendimentos desses tipos de fraudes no Procon de
Arroio do Sal, localizado junto a Prefeitura
Municipal, onde é possível cancelar o con-

signado ou, em alguns casos, encaminha-se certidão à esfera judicial.
Em março de 2021, um dos aposentados vítima do golpe procurou o Procon
no Município relando que ficou surpreso
ao constatar um depósito de cerca de R$
22 mil em sua conta bancária. Ao tomar
conhecimento do valor procurou imediatamente a sua agência bancária, a qual informou que se tratava de um depósito de
empréstimo consignado e, caso não fosse
autorizado pelo aposentado, que procurasse o Procon, pois poderia ser um golpe.
No atendimento do Procon, de posse dos documentos comprobatórios em
mãos, a vítima é orientada a solicitar o
cancelamento do empréstimo junto a

instituição financeira depositária do valor
consignado. O processo junto ao Procon,
do trâmite inicial ao término, em médica
leva 30 dias, dependendo do caso.
Casos como os que têm ocorrido em
Arroio do Sal se repetem por todo o país,
conforme dados do Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor
(Sindec), que mostram que as reclamações por crédito consignado irregular
cresceram 12,78% de 2019 para 2020,
passando de 29.551 para 33.329.
Já na base de dados do Portal do Consumidor, do governo federal, as reclamações mais do que dobraram, saltando de
39.688 para 89.688, no mesmo período
— alta de 124,45%.

O que fazer caso descubra que fizeram um empréstimo no seu nome?
1. Reúna as informações; 2. Não utilize o dinheiro; 3. Registre um Boletim
de Ocorrência na Polícia Civil; 4. Realize uma reclamação junto a Ouvidoria
da instituição financeira que realizou o
depósito; 5. Acesse o gov.com e baixe
o App MEU INSS. Nele você encontra a
opção de bloquear o acesso à autorização de consignado; 6. Procure o Procon
para solicitar o cancelamento do empréstimo consignado, pedindo a baixa
do contrato com devolução do valor
da fraude (caso tenha entrado em sua
conta).

O INSS não tem ciência da fraude e, as
vezes, nem o banco tem; o desconto continuará e você pagará a parcela com juros
e terá seu limite utilizado por um contrato que sequer solicitou; mesmo que o
dinheiro entre na sua conta esse crédito
é fruto de fraude e quem fraudou seus
dados uma vez, pode fraudar a segunda
e pode ser que na próxima o dinheiro não
caia mais na sua conta.
O Procon em Arroio do Sal fica localizado na Rua Alegrete, nº 165, junto a
Prefeitura Municipal, com horário de
funcionamento: das 8h às 12h e das 14h
às 18h - Telefone: (51) 3687-3580 - Email:
procon@arroiodosal.rs.gov.br
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Empreendimento multiuso, Vésta será inaugurado
no dia 16 de setembro em Torres
Complexo de apartamentos, salas e lojas no centro da cidade está sendo considerado um lugar perfeito de morar, trabalhar e se divertir
“VÉSTA: deusa romana representada pelo fogo, protetora da
casa e da vida, remetendo ao calor
humano e ao aconchego do lar, a
família reunida”, assim explica, Eraclides Maggi, diretor da VCA Maggi
Incorporadora, sobre o significado
do nome do primeiro empreendimento multiuso do Litoral gaúcho.
O Vésta Residencial, Corporate e
Shopping. O complexo com cerca
de 40 mil metros quadrados será
inaugurado na quinta-feira, 16 de
setembro, às 16h, e nas duas semanas seguintes ocorrerá a entrega do
Residencial e do Corporate.
O conceito imobiliário consagra-

do nas maiores cidades do mundo,
a multifuncionalidade trabalho, o
lar e os momentos de lazer, em um
único lugar. Tudo isso no coração de
Torres (na Avenida Benjamin Constant, 316), com vista para o que
existe de mais belo na região: serra, dunas, mar e a cidade com seus
prédios, lagoa e rio, concentrando
no mesmo quarteirão as duas torres do Vésta Residencial com 166
apartamentos, uma torre para negócios, o Vésta Corporate com 40
escritórios e, em toda a extensão
do ambiente térreo, em área coberta formando o desenho de um “Y”,
o Vésta Shopping com 41 lojas.

Vésta Shopping

O Vésta Shopping traz em si características originárias de um espaço
de uso comum. O local do empreendimento abrigava antes do início das
obras o salão paroquial, a emissora
mais antiga da região, Rádio Maristela, lojas populares e um parque de
diversão que, durante o verão, fazia o
lugar ser um ponto de encontro na cidade, reunindo famílias para compras

e lazer. O Vésta Shopping mantém o
compromisso de continuar sendo
para Torres um lugar de encontro,
com suas ruas cobertas protegidas
do mau tempo, no entanto abertas
e ligando-se ao Centro da cidade e à
Praça Getúlio Vargas.
As suas 41 salas comerciais de 55
a 217m² irão abrigar marcas conceituadas e reconhecidas não só em Tor-

res, mas em todo o país, como: Lojas
Renner (10 salas), Ótica Especialista,
Unicred, De Lucca, Açaí Fami, New
Gueto, Bella Gula (duas lojas), Imobiliária Projetar (duas lojas), Loja Gang
(duas lojas), Gift Store, Brinquedo
Legal, Melissa, Duckbil e loja no ramo
da construção civil. Além das lojas, o
Shopping contará com três quiosques
das marcas Blush, WHM e A Fonte.

coberturas de dois dormitórios de
149 m², 29 aptos de três dormitórios, de 92 a 106 m², sendo uma
suíte e duas coberturas de três dormitórios, com área privativa de 172

m². As duas torres residenciais possuem acesso restrito apenas aos
moradores e são as partes mais altas do empreendimento, nas quais
encontra-se um ambiente suspen-

so interligando os dois prédios.
Nessa junção foram concebidos dois andares, um para espaço
coworking e um espaço fitness.
Nesse ambiente ainda está locali-

zada a área de uso comum, como:
piscina externa, lounge e playground, espaço kids, espaço gourmet,
salão de festas, cinema, web space,
sauna e sala de jogos.

modulares de 42 m², dois elevadores, espaço multiuso com auditório e salão de festas / espaço
gourmet.
Opção para quem deseja viver
o conceito de multifuncionalidade, morando no Vésta Residen-

cial e trabalhando no Vésta Corporate. Mesmo quem não reside
no empreendimento, pode trabalhar no Corporate e usufruir
dos benefícios do Vésta Shopping, com estacionamento e a
localização no Centro da cidade.

Em funcionamento, o complexo Vésta irá empregar diretamente 200 pessoas, mais 300 empregos indiretos. Além disso, uma
arrecadação de aproximadamente R$ 600 mil ao ano de IPTU para
o município de Torres.
Além disso, ainda nas obras de
fundação do empreendimento
foi descoberto um lençol freático abundante e, após análise da
água, a VCA Maggi Incorporadora
chegou a uma solução, redirecionar a água, após autorização da
Corsan e Prefeitura Municipal,
via tubulações antigas da Corsan,
agora reparadas pela VCA Maggi
Incorporadora para levar a água
potável de forma permanente

para a Lagoa do Violão, que vinha
sofrendo degradações nos últimos anos.
“Com a proximidade da Lagoa e
com o conhecimento do bem que
faríamos renovando a sua água levamos em frente o projeto. O volume de água conduzido de forma
permanente para a lagoa é capaz
de renovar, por quatro vezes ao
ano, a água do local”, explica Eraclides, acrescentando que existe
outra saída dessa tubulação, em
escala menor, no rio Mampituba.
Outro diferencial no projeto,
destacado pelo diretor da VCA
Maggi Incorporadora são os jardins verticais localizados em três
dos quatro lados do empreendi-

mento, pois em um dos lados, o
jardim é a própria Praça Getúlio
Vargas que está sendo revitalizada.
“O chamado Green Wall são
jardins verticais sustentáveis instalados na parte exterior do Vésta, além de embelezar sua estrutura, reduz a temperatura interna
e proporciona conforto térmico.
Além do mais, na parte da frente
do Vésta Residencial, estamos trocando a pavimentação das ruas
no entorno da Praça Getúlio Vargas e logo também a Praça será
totalmente revitalizada e junto

ao Vésta, serão duas conquistas
de lazer para o Centro de Torres”,
afirma Eraclides.
O Vésta abre as suas portas no
dia 16 de setembro com 28 das
41 lojas do Shopping em funcionamento, dos 166 apartamentos,
apenas seis estão em negociação,
dos 40 escritórios do Corporate,
60% já está locado. O empreendimento completo para a sua vida,
alcançou sucesso antes mesmo da
inauguração.

Vésta Residencial
O Vésta Residencial, ao todo,
possui 50 apartamentos de um dormitório com área privativa de 50 a
53m², 83 aptos de dois dormitórios,
70 a 84 m², sendo uma suíte, duas

Vésta Corporate
O Vésta Corporate integra o
empreendimento multiuso, com
escritórios executivos e uma
estrutura moderna. A terceira
torre que forma a base do “Y”
é uma torre única e mais baixa,
com 40 unidades de escritórios

Projeto diferenciado
“E o projeto não para por aqui”,
destaca o diretor da VCA Maggi
Incorporadora com brilho olhos,
de quem acreditou na ideia e colocou Torres no mapa dos grandes e ousados empreendimentos,
com o projeto da Lithos Arquitetura, premiado como um dos 15
projetos vencedores do “Word Architecture Community, em maio
de 2018.
Com 320 vagas de estacionamento em todo o complexo, sendo 100 vagas de estacionamento
rotativo, a mobilidade urbana do
Centro de Torres ganha um importante reforço com um precioso e
privilegiado espaço na zona central da cidade.

*Com Ascom VCA Maggi
(texto por Melissa Maciel)
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'Operação Sossego Integrada' realizada em Torres
Nesta sexta-feira e sábado (03
e 04 de setembro), os Agentes
da Guarda Municipal de Torres e
os Policiais Militares realizaram
mais uma Operação de Sossego
Integrada. A operação foi realizada através de ações de patrulhamento em toda a orla, com paradas estratégicas na Prainha, Praia

Grande, Molhes (Laje) e Morro do
Farol.
São ações operacionais específicas com o objetivo de evitar a
prática da contravenção de perturbação do sossego alheio, como
a prática de som automotivo,
dano ao patrimônio público e demais contravenções, aumentando

a percepção de segurança pública,
visando à prevenção da criminalidade.
A Operação Sossego Integrada
é realizada desde 2020 com coordenação da Brigada Militar e Diretoria de Segurança Pública através
da Secretaria de Administração e
Atendimento ao Cidadão.

BM prende homem por porte ilegal de arma em Dom Pedro de Alcântara
No sábado (4/9),
em Dom Pedro de
Alcântara, na Estrada
da Baixada, a Brigada Militar prendeu
um homem por porte ilegal de arma de

fogo.
Após denúncias sobre um veículo suspeito na cidade, uma
guarnição da BM realizou averiguações, sendo possível verificar
o veículo. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor do

veículo jogou algo pela janela do
carro. Foi realizada a abordagem
do veículo e identificado dois homens, sendo o condutor um indivíduo de 31 anos, e um segundo
homem de 33 anos. Durante revista pessoal, foram localizadas

com o condutor, 21 munições de
calibre .38 intactas. Próximo ao
veículo foi encontrado pelos PMs,
um revólver calibre .38.
O homem de 31 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de
Polícia.

Homem é preso após roubo a estabelecimento comercial em Torres
No último sábado (04/09) na
Rua do Balonismo (em Torres), a
Brigada Militar prendeu um homem após roubo a um estabele-

cimento comercial.
Conforme a BM, após informações de que um homem havia cometido um roubo em um

mercado na cidade, vindo a empurrar a vítima, levando dinheiro
e mercadorias, uma equipe do 4°
BPChoque realizou diligências,

sendo localizado o homem suspeito.
Foi identificado um indivíduo
de 24 anos, e com ele foram

apreendidos os materiais roubados, entre eles, cigarros e bebidas.
Texto: Soldado Eline

PAUTA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA
- Leitura das correspondências.
ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
PDT
EDEMILSO – Abriu mão do espaço
MDB
CARLOS – Fez referencia ao homenageado da noite na Câmara Luís Carlos Brent. Lembrou-se da comemoração do dia 7 de setembro que será comemorado na terça-feira, dia 7, fazendo
um pequeno histórico da data para a pátria. Mas criticou a Carta de Constituição do Brasil que para
ele não está válida porque cobram pedágio de tempo em tempo, por exemplo, para ele tirando o direito de ir e vir do brasileiro. Reclamou que o brasileiro é cobrado em impostos, mas que não recebe
àquilo que merece em direitos constitucionais. E disse que os líderes não poderiam ser homenageados, já que ambos os lados não há preocupação com os direitos do povo. E parabenizou os atletas
brasileiros que participaram das Paraolimpíadas em Tóquio, no Japão. Para finalizar comemorou a
potência do movimento no feriado em Arroio do Sal, lembrando que tem muita coisa a ser recuperada
para receber os visitantes na temporada de verão.
MDB
MANECA – Também fez elogios ao homenageado Luís Carlos Brent. Reclamou que chegou à casa um PL para revisar uma lei de 20 anos atrás no Estatuto do Servidor, lembrando que muitos
correm riscos em nome do trabalho para a sociedade e que alguns, ainda, acabam não gozando férias
de tanta demanda. Por isso acha que o PL está revisando o estatuto dos servidores municipais em boa
hora, avisando que irá dar bastante atenção ao PL em nome dos servidores públicos. Também lembrou
que o mês de setembro representa praticamente o início da temporada de verão. E que a cidade deve
se preparar para a colheita do bom atendimento dos turistas e veranistas lá na frente. Afirmando que
todos na cidade dependem do movimento deste segmento do turismo em Arroio do Sal.
REP
REJANE – Referenciou o homenageado Luís Carlos Torres. A seguir disse achar que o
município está fazendo os vereadores de bobo, porque a casa votou um projeto em abril, já passado
quatro meses de contratação do aluguel e que já foram meses de aluguel pagos sem utilização, porque
não houve a mudança da secretaria que demandou a aprovação da lei para a mudança. E que agora
a mesma prefeitura alega que está sendo feita uma reforma. Finalizando que o dono do imóvel irá
receber o aluguel por mais vários meses sem que a prefeitura use o local arrendado. Referiu-se a comemoração da data da Independência do Brasil, dizendo que acredita nas mudanças que estão sendo
sinalizadas para serem feitas, mesmo lamentando a situação precária do poder aquisitivo da população.
PROG MAZINHO – Também se referiu ao homenageado e sua família. Sobre o feriado do dia
seguinte (7 de setembro) lembrou que participou da abertura da semana da pátria, que a pátria é
independente de presidentes, pois alguns deles são incompetentes e não representam o patriotismo.
Lembrou-se da disciplina e do respeito que a população tinha perante a semana da pátria nos anos
da segunda metade do século passado, o que atualmente não acontece. E criticou o suposto uso da
Semana da Pátria que é utilizada por pessoas para defender seu mandato político ao invés de respeitar
a pátria. Lamentou que o pobre esteja sofrendo ao perder poder aquisitivo, dia a dia, já faz anos...
Disse isto ser um desabafo dele ao povo, que recebeu promessas, criou expectativas e acabou tendo
decepção por voltar para a estaca zero. E disse que o prefeito de Arroio do Sal também está tirando
poder aquisitivo de alguns porque a inflação do último ano não foi reposta.
REP
MATEUS – Também se referiu aos familiares do homenageado e amigos do homenageado. Disse ser importante colocar o nome do homenageado em locais da cidade, o que vai ser feito no
PL a seguir. Depois listou projetos e obras que estão abandonados na cidade, referindo-se a avenida
principal e outros lugares. Pediu mais uma vez que a prefeitura retome as obras e demandas paradas.
Sobre as manifestações previstas para terça-feira, disse querer que todas , a favor a contra os governos
atual, sejam feitas com respeito ao contraditório. Disse que este é o trabalho da oposição também
nas cidades como o dele, e que mesmo assim os opositores devem respeitar os governantes assim
como os governantes têm que respeitar as opiniões da oposição. A seguir listou várias situações que
não concorda com a postura da prefeitura e que deve ser respeitado pela opinião diversa. Também

falou sobre a época em que nas escolas havia a cadeira de Educação Moral e Cívica, assim como havia
respeito aos bens públicos e ao convívio com os cidadãos pares da sociedade, além de se cantar o hino
com respeito, o que se perdeu nos dias atuais.
MDB
RONALDO – Saudou a Dna Maria Inês, esposa do homenageado. Falou sobre reunião
que teve junto ao sindicato dos servidores públicos para debater sobre as perdas da categoria ainda na
época da URV, na década de ano de 1990, sob perdas de pacotes. Comemorou que serão contratados
pediatra e Ginecologistas para a cidade e sobre o funcionamento com mais profissionais no Balneário
Atlântico. Sobre o Dia da Independência disse ser um dia de comemorar e refletir sobre a nação. Acha
que a sociedade deve voltar a comemorar a pátria e espera que as manifestações de qualquer lado
sejam em paz. Sugeriu que as escolas municipais voltem a realizar os atos cívicos de hasteamento da
bandeira e de entoamento dos hinos em datas específicas.
MDB
DIEGO - Referendou a família de Luís Carlos Brent, o homenageado em Projeto de lei que
será votado na Câmara. Sobre 7 de setembro, disse ter preocupações. E também lamentou a perda de
raízes de tradições patrióticas, lembrando as do Centro de Tradições Gaúchas - CTG, em Arroio do
Sal. E pediu para que a sociedade olhasse com carinho para a entidade que pede ajuda. Sobre o pórtico,
comemorou que ele tenha sido pintado, mesmo não conseguindo entregar seu trabalho voluntário de
reformar o sistema elétrico do equipamento turístico da entrada da cidade á tempo do feriadão que se
passa. Agradeceu pessoas que abraçaram uma praça e que estão fazendo o plantio de árvores no local,
dizendo se sentir feliz em ver as crianças brincando no local. E pediu desculpa para as outras pessoas
que estão pedindo para que ele faça o mesmo em outras praças, dizendo não ser possível isto ser feito
ao mesmo tempo. Comemorou que a secretaria de Educação conseguiu um veículo novo para a pasta.
MDB
GIOVANI – O presidente da Câmara agradeceu a participação de toda a família do Luís
Carlos Brent no dia da votação do PL que irá homenagear o cidadão em um local da cidade, que será
votado na mesma noite, fazendo elogios aos atributos do homenageado. Disse estar feliz em receber
a assessoria do deputado Marcio Biolchi que foi junto dele para conferir uma demanda para espaço a
beira mar onde será feito esforço para conseguir recursos de emendas para melhorias no local. Lembrou que o mesmo deputado foi o apoiador do espaço de skate a beira mar, comemorando que atualmente têm muitas famílias que utilizam o lugar, diferente do que diziam alguns, que lá só teria gente
ruim praticando skate, para ele um precinceito que foi provado pelo uso atual. Criticou normativa que
proíbe prédios a beira, mas e que já existem vários deles a 60 metros do mar, o que prova que a regra
não está correta. Disse que o orçamento da Educação tem recursos para pagar as diferenças de URV
dos pacotes econômicos e que a prefeitura deveria apoiar que os servidores da pasta recebam o que
é devido, sugerindo outros direitos dos servidores da educação que deveriam ser implementados nos
subsídios dos mesmos. Disse que não tem governo prefeito e que não devemos criticar nada de forma
fanática, porque o Brasil necessita de consenso.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 82/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 83/2021, do Poder Executivo, que Altera dispositivos da Lei nº
1.035, de 10 de dezembro de 2001. TRAMITANDO.
Em primeira discussão 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. APROVADO.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 81/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o CDL para realização do Programa Natal Premiado.
TRAMITANDO.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 71/2021, do Poder Legislativo, que Nomeia o Ginásio
de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola de Ginásio de
Esportes Luiz Carlos Brehm Torres. APROVADO.
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Campeonato Brasileiro de Balonismo
será sediado em Torres pela primeira vez
Representantes da CBB estiveram em Torres para anunciar que a cidade sediará o 34° Campeonato Brasileiro de Balonismo, entre os dias 12 a 17 de outubro
O Prefeito de Torres, Carlos Souza, recebeu no gabinete municipal
os representantes da Confederação
Brasileira de Balonismo para anunciar
que Torres sediará o 34° Campeonato
Brasileiro de Balonismo, entre os dias
12 a 17 de outubro de 2021. Na oportunidade juntamente com os Secretá-

rios Municipais, de Turismo, Fernando Nery, da Cultura e do Esporte, José
Mauri Rodrigues, os representantes
da Confederação Brasileira de Balonismo, o presidente Johnny Alvarez,
o diretor técnico Ricardo Almeida e a
balonista torrense, Laís Pinho, participaram da assinatura de convênio.

Primeira vez em Torres
A competição de balões de ar quente será promovida pela Confederação
Brasileira de Balonismo (CBB) e pela
Prefeitura de Torres - sendo que será
a primeira vez que ocorrerá na 'capital
do Balonismo'. O evento conta com os
melhores pilotos do Brasil em busca do
mais cobiçado título da categoria, em
uma competição com características
diferentes do Festival Internacional,
servirá para pontuação para o campeo-

Representantes da CBB e balonista Laís Pinho com prefeito Carlos e equipe
nato mundial e tem o viés competitivo.
Para o Secretário de Turismo, Fernando Nery, o evento será mais um
atrativo para os turistas e moradores

que terão o privilégio de ver o tradicional céu colorido de Torres nos dias do
campeonato.
O Prefeito Carlos Souza enaltece

que Torres é a capital do balonismo e
espera que o campeonato brasileiro
seja um sucesso e possa ser realizado
na cidade em mais oportunidades.

Inaugurada Modalidade Educação de Jovens
e Adultos (EJA) da Escola Zona Sul
TORRES - Com a presença
do prefeito de Torres, Carlos
Souza, foi realizado na tarde desta quinta-feira (9 de
setembro) o ato solene que
inaugurou a Modalidade EJA
da Escola Zona Sul no prédio
antigo da Escola Jorge Lacerda, agora totalmente reformado pela Secretaria Municipal
de Educação. O prédio fica
atrás da atual Escola Jorge Lacerda.
Conforme a secretária de
Educação, Silvia Teixeira Pereira, este momento é fruto de
uma ação que vem se constituindo desde 2019 para oferta
de atendimento diferenciado
a adolescentes que apresen-

tam distorção de idade e ano
no percurso escolar da educação básica. A iniciativa é resultado do esforço da equipe
pedagógica da Secretaria que
acreditou na estratégia.
EJA é a sigla de Educação
de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino destinada
ao público que não completou, abandonou ou não teve
acesso à educação formal na
idade apropriada. A EJA é popularmente conhecida como
supletivo.
A Escola Zona Sul foi fundada em 2009 e atualmente
atende alunos do pré-escolar
ao 9º ano totalizando cerca
de 400 alunos atendidos nos

turnos matutino e vespertino.
fazendo parte desta equipe
mais de 40 profissionais da
educação.
O prefeito Carlos elogiou

a iniciativa, agradecendo a
atuação do corpo docente da
Secretaria, destacando que a
atitude fortalece o ensino oferecido à comunidade torren-

se. Participaram do evento,
secretários municipais, vereadores e lideranças de diversos
segmentos, principalmente da
área de ensino.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE

Existem lugares em que casas velhas (não antigas ou sem valor histórico) são substituídas por novas
casas ou novos prédios, resultando em um impacto
positivo, revitalizador. Porém, na maioria dos casos
não é isso que acontece!
Em uma cidade turística, o patrimônio histórico,
seja ele edificado ou não, deveria ter prioridade ao suposto apelo pelo progresso. Isso deveria ser levado
ainda mais a sério em cidades que possuem poucos
exemplares preservados e em condições de contar um
pouco da história local.
Vejamos a cidade de Torres, nela só existe uma
pequena área central (centro histórico) que ainda existem algumas casas de valor histórico. Um perímetro
delimitado entre a lagoa do Violão, de um lado, e o
mar, de outro, terminando na escola Sagrado, e uma
ou outra fora deste perímetro.
Já falei várias vezes sobre este assunto em minhas colunas, não sou contra a construção de prédios
ou novas construções, apenas quero, assim como muitos outros, preservar o pouco da história da cidade que
ainda está de pé.
Como já disse, são poucas as casas que ainda
estão aí, porque não preservá-las? Será que meia dúzia de casas históricas de pé irão prejudicar financeiramente algumas construtoras ou o desenvolvimento da
cidade? Acho que não.
Em 2017 este jornal noticiou a destruição de uma
casa listada no patrimônio da cidade, depois dela outras tantas também se foram, todas na Prainha. Se
fizermos um acompanhamento das casas desta lista e
das casas que ainda estão por lá, garanto que a lista
está reduzida a uma ou duas, no máximo!
Na época, o historiador Leo Gedeon, salientou
que o imóvel estava listado como inventariado pelo

COMPHAC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural). Localizado na Prainha ou Praia
do Meio, um dos pontos turísticos mais famosos de
Torres, o imóvel demolido era um 'bungalow' do estilo
“missões”.
Outra casa afetada, na época, foi uma das casas
icônicas da prainha. Ela foi desmanchada e realocada
fora de seu lugar original, perdendo grande parte de
seu atrativo. Sobrando para nós, defensores do patrimônio histórico, a falsa satisfação de agradecer por
sua preservação. Como se isso fosse uma normalidade.
A casa noticiada em 2017 era do estilo “Missões”
de origem espanhola (também já escrevi sobre isto),
muito popular nos anos 1930 e difundida em todo o
litoral gaúcho (mais ou menos nos anos 1950), com
vários exemplares em nossa cidade. O nome “Missões”
vem de sua denominação norte-americana: Missions
Revival. Sua origem nos Estados Unidos remonta à
década de 1890. Na mesma vertente neo-colonial também figura o “neo-colonial hispânico”, “hispanoamericano” ou “espanhol”, na época conhecidos como
“estilo mexicano” e “bungalows californianos”. Este
estilo já era frequentemente encontrado em construções tanto em Porto Alegre, região metropolitana quanto no litoral e, portanto, bem comum. Assim como
aconteceu a profusão de casas desse estilo pelo estado, a mesma forma acontece hoje na sua destruição. A
maioria está dando lugar a novas construções, assim
como acontece aqui em Torres.
Sabe quantas casas destas ainda existem por
aqui? Duas, se contarmos com o “Castelinho da Praia
da Cal”, que está mais ou menos de pé. Mas inteira
mesmo existe apenas uma.
Ela permanece igual desde sua construção na

década de 40, ali próxima à escola Jorge Lacerda. Há
bem pouco tempo tinha como parceira uma “irmã gêmea”, onde funcionou uma Casa de Sopas e mais recentemente um atelier de pintura. Esta irmã, não existe
mais, só sobrou ela.
Ou melhor, não sobrará nem ela. Pelo que sei ela
pertence a herdeiros da proprietária e três quintos já
foram vendidos a uma construtora (parece que de Porto Alegre) e, sem nenhuma proteção legal, logo logo
será apenas uma lembrança em um velho álbum de
família. Destino, aliás, da maioria dessas casas.
Como vejo construtoras, imobiliárias e outras empresas relacionadas a esta área, mobilizadas em cuidados ambientais, movimentos em prol da cultura local e
regional, envolvidas com criação de conteúdos sobre
história local nas redes sociais, entre outras atividades,
elas poderiam agregar a estas ações, outras que auxiliem ou fomentem a preservação e/ou recuperação do já
escasso, porém rico patrimônio cultural edificado da
nossa cidade.
Uma dessas ações poderia ser o “prêmio consolação” chamado “Fachadismo” (fruto da coluna da semana passada). Se for impossível a preservação do patrimônio, ao menos a fachada ou parte da casa, poderia
ser poupada. Sei que isso não é o ideal, mas da forma
e com a velocidade que elas estão desaparecendo,
seria um ato desesperado de preservação.
Sei que existem mais pessoas que pensam como
eu e várias outras que divergem e aí é que está o problema. Não vemos mais a discussão ou busca por soluções, só vemos elas desaparecerem como
“problemas solucionados”. Depois, mesmo, ninguém
mais se lembra. Será?
Fonte: Reportagem A Folha; colunas anteriores do próprio Diário a bordo.
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