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dizia Darcy Ribeiro, com predo-
minância africana.

Detenho-me nas diferenças 
entre Brasil e Argentina. So-
mos muito parecidos e, para-
doxalmente, tão diferentes. A 
Argentina, menos heterogênea 
do que o Brasil,  beneficiou-
-se, em primeiro lugar, de um 
processo colonizador espanhol 
que consistia numa transposi-
ção do Reino e suas instituições 
para a rica colônia. Enquanto Espanha criava, 
por aqui, Universidades,  já no século XVI, nós 
fomos ter a nossa primeira Universidade em 
1932, por iniciativa da privilegiada elite pau-
lista contrariada com os rumos do Brasil sob 
Vargas: a USP. Nisso podemos dizer que fomos, 
em certa medida, mais autênticos do que aAr-
gentina, porque onde chegamos, fizemo-lo por 
nós mesmos, vez que ,de Portugal,  herdamos 
um empreendimento escravista comercial  e 
uma classe dominante sem maiores compro-
missos com a verdadeira Nação, seu povo. 
Adoram enriquecer no Brasil e morar em Mia-
mi, ou na City. Mas, como os mexicanos, tam-
bém viemos dos índios, mas num sentido mais 
territorial: foram eles que, não só ocuparam 
primeiro nosso território, como o garantiram 
expandindo fronteiras sobre o  norte e o cen-
tro-oeste. O caso sulino, embora embebido na  
cultura indígena, teve na ocupação militar e na 
migração vertente similar à da Argentina. Em 
todos os casos,  foram eles, aqui, sempre um 
suporte social decisivo.

Mas não cabem aqui maiores considerações 
sobre Brasil e Argentina. Gostaria de lembrar, 

apenas, que, ao final da II Guerra, junto com os 
Estados Unidos, éramos as três grandes potên-
cias promissoras do mundo, com vantagem de 
los hermanos sobre nós porque, não só dispu-
nham de trigo, petróleo e carne em abundân-
cia, como uma população já qualificada sem 
analfabetos. Lamentavelmente, a Argentina 
entrou em colapso por volta dos anos 1950 
e, desde então, entrou no que um analista, 
Prof.José Maria Fiori, Professor  UFRJ deno-
mina “gangorra histórica”  num empate polí-
tico entre as forças de esquerda e direita que 
não desata o nó górdio de seu destino. Nesta 
semana repete-se o balanço: Fernandez teve 
uma grande derrota nas eleições regionais e 
enfrente grave crise interna em seu governo, 
com cinco ministros demissionários.

Isso, porém, nos dá uma pista, porque talvez 
também estejamos já na dita  “gangorra”, na 
ilusão de que a mera troca de siglas poderá 
nos abrir horizontes. Antes de escolhermos 
um Salvador da Pátria, deveríamos começar 
a exigir dos candidatos uma clara definição 
de propósitos: Um Plano de Governo e gover-
nança. Sei que estou falando aos mortos. Mas 
não dizem que são eles que, sempre e cada vez 
mais, nos governam. Oxalá!

Nós, latinos, somos, grosso modo, os her-
deiros do Império Romano que, em sua vasta 
expansão ao longo do Mediterrâneo, chegou 
aos confins da Europa, mesclando-se com os 
povos ditos bárbaros que a habitavam.  Nes-
te processo, registrado em “De bello gálico”, 
Julio Cesar fez sua glória militar com a qual 
atravessou o Rubicão,  derrubou a República 
e abriu novo ciclo à História de Roma, com 
os Imperadores, os quais pontificaram até o 
ano 476DC. Herdamos  daí a matriz linguística, 
o DNA cultural helênico e a fé cristã, consti-
tuindo-nos como o foco originário do que se 
denomina Cultura Ocidental, por isso mesmo 
greco-cristã e não egípcia, indiana ou jadaica.  
Depois das Grandes Navegações, no século 
XVI,  essa torrente invadiu o Novo Mundo, vin-
do a formar o que hoje denominamos Améri-
ca Latina, que, aliás, avança agora sobre os Es-
tados Unidos perfazendo, a essas alturas, 30% 
da população da Califórnia, além de Africa e 
Ásia, em cujos continentes nossa capacidade 
hegemônica foi menos acentuada. No curso 
da modernidade os anglo-saxões, porém, com 
elevado espírito prático e mais inclinados  à 
explicação experimental  do que às interpre-
tações, nos passaram a perna e deram nova 
configuração à contemporaneidade: Ingle-
ses, alemães, norteamericanos. Um famoso 

estudioso destas duas grandes vertentes do 
Ocidente, latina e anglo saxã, Richard Morse, 
autor de “O Espelho de Próspero”,  america-
no, profundo conhecedor da América do Sul, 
até lamentou esta ultrapassagem. Afirma ele 
que nós, latinos, somos portadores de uma 
cultura universalista - mais profunda- e terí-
amos dado à modernidade melhores feições. 
Não por acaso, a propósito, os migrantes lati-
nos tendem a apoiar, nos Estados Unidos, os 
democratas, numa demonstração de maior 
elasticidade humana no tratamento das ques-
tões políticas. Agora mesmo, eles garantiram, 
com seu voto plebiscitário,  a permanência do 
Governador Newson, na Califórnia. Mas, nós, 
os latinos da América do Sul muito nos dife-
renciamos internamente, tanto dos latinos 
europeus, como, entre nós mesmos. Recen-
temente, o Presidente Fernandez escorregou 
com certa jactância quando afirmou : - “Os 
mexicanos vieram dos índios, os brasileiros 
da floresta , nós viemos do mar”. Com efeito, 
meio sem querer, ele identificou os três gran-
des blocos que nos formam, todos eles colo-
nizados por ibéricos: Os de forte presença de 
povos originários, do México até o Paraguai; 
os de maior presença europeia, Chile, Argen-
tina e Uruguai; e o Brasil, uma “gentidade em 
formação”, de brancos, negros e índios, como 

OPINIÃO 

Nós, os latinoamericanos.  Eles, os argentinos...

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

Paulo Timm
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De acordo com a apresentação feita 
na Câmara pelo secretário de Planeja-
mento de Torres, Mateus Junges, o orça-
mento do ano de 2022 para a prefeitura 
de Torres será baseado em uma previsão 
de receita anual de cerca de 225 milhões. 

Além das aplicações ordinárias onde 
a prefeitura é obrigada a aplicar percen-
tuais mínimos do orçamento líquido re-
alizado - como os mínimos 25% na Edu-

cação e os mínimos 15% na Saúde (por 
conta dos mesmos receberem recursos 
firmes e ordinários do governo Fede-
ral anualmente) - foram divulgados os 
programas onde os recursos adicionais 
serão aplicados, os quais na prática são 
as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS da sigla 
LDO.  São eles: 

Gestão da Folha de Pagamento dos 
Servidores Ativos; Gestão do Regime Pró-

prio de Previdência Social – RPPS; Poder 
legislativo; Encargos Especiais; Reserva 
de Contingência; Saúde e Bem Estar; Ci-
dade Segura; Inclusão e Felicidade; Meu 
Bairro Melhor; Transforma Torres; Tu-
rismo Todo Dia; Educar; Oportunidade, 
Emprego e Renda; Gestão Estratégica; 
Comunica Torres; Da Terra – Desenvolvi-
mento Rural; Esporte Transforma; Cultu-
ra Viva. 

Estes programas estão inclusos den-
tro das diferentes Secretarias do governo 
de Torres, sendo os diretores das secre-
tarias responsáveis por gerir e ordenar 

despesas para os mesmos - sempre é 
claro baseados na real execução orça-
mentária durante o ano, muitas vezes 
diferente do orçamento original. 

POLÍTICA

Por Redação A FOLHA
___________________

Na semana passada, aconteceu em 
Torres uma Audiência Pública realizada 
pela Câmara Municipal, onde repre-
sentante do Poder Executivo apresenta 
(por lei, anualmente) a proposta base 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) da prefeitura para o ano seguinte 

- no caso do ano de 2022. A LDO é ba-
seada no Plano Plurianual - já aprovado 
e apresentado na Câmara - e dá base 
para que seja finalmente elaborada a 
principal peça (operacional e jurídica) 
do planejamento econômico da prefei-
tura, a Lei do Orçamento Anual (LOA). 

A peça de planejamento é qualitati-
va e quantitativa, ou seja, a prefeitura 
de Torres apresenta os valores previs-

tos na arrecadação e os programas de 
Governo em que os recursos planeja-
dos serão investidos. Ou seja, a muni-
cipalidade nomeia planos políticos para 
aportar recursos carimbados como da 
Educação, da Saúde e outros menores, 
bem como recursos municipais em pro-
jetos que também são elaborados à luz 
da legislação e da Constituição brasilei-
ra. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias de Torres é apresentada 
com programas específicos em Audiência Pública

Projetos como Cidade Segura, Inclusão e Felicidade, Meu Bairro Melhor, Transforma Torres, Turismo Todo Dia, dentre 
outros, receberão os R$ 250 milhões previstos

Receita prevista de R$ 250 milhões

Conforme a mesma apresentação do 
Secretário de Planejamento de Torres, 
os investimentos previstos através de 
convênios federais e estaduais (emen-
das e verbas de ministérios e secreta-

rias de Estado) já empenhados somam, 
já em setembro de 2021, o valor de 
R$ 17.129.388,14 - sendo desses, R$ 
1.830.600,64 de recursos oriundos di-
retamente dos cofres municipais (como 

contrapartida, geralmente exigidas em 
todos os convênios). 

Existem ainda R$ 8.650.500,00 
que já estão protocolados em Brasília, 
sendo que estes recursos exigiram R$ 

801.637,72 de contrapartida da prefei-
tura... Tudo para ser utilizado por Torres 
em 2022. Lembrando que, no decorrer 
dos próximos meses, outros convênios 
deverão ser fechados e articulados, 

quando então deverão ser incorporados 
à LDO - muitas vezes com necessidade 
de aprovação da Câmara dos Vereadores 
(emprocessos feitos sistêmica e mensal-
mente na relação entre os poderes). 

Investimentos de cerca de R$ 20 milhões já garantidos

Eventualmente, vereadores podem 
sugerir emendas parlamentares muni-
cipais que substituiriam a utilização de 
alguns recursos, de um programa para 
outro, para realizarem seus intentos polí-

ticos e ideológicos... isso mesmo quando 
sabem que as emendas podem não ser 
executadas pela prefeitura obrigatoria-
mente.

Depois há o debate da LDO na Câma-

ra, quando são votadas as emendas e o 
projeto como um todo. E a LDO aprova-
da irá dar base para a Lei do Orçamento 
Anual (LOA) de Torres, uma peça orça-
mentaria mais analítica, onde os recursos 

são divididos por secretaria e subprogra-
mas das pastas. LOA que afinal terá de 
ser debatida, emendada (se necessário) 
e aprovada por votos, para depois ser fi-
nalmente promulgado pelo prefeito Car-

los Souza, para ser o norte de trabalho do 
Poder Executivo para o ano de 2022.  

Este processo deve acontecer nos pró-
ximos meses, dentro dos ritos da Câmara 
Municipal de Torres.

Emendas  em Programas já estabelecidos

Foi aprovada na sessão da 
Câmara Municipal de Torres, 
realizada na segunda-feira (13 
de setembro), uma Indicação, 
de autoria do vereador Moisés 
Trisch (PT), que sugere que a 
prefeitura decrete a necessidade 
de apresentação do PASSAPOR-
TE DE VACINAÇÃO. Na prática 
seria exigida a apresentação de 
qualquer documento oficial que 
comprove a imunização contra o 
covid-19 para que as pessoas em 
geral possam entrar em todas as 

instalações de órgãos públicos, 
de estabelecimentos comerciais 
e em eventos públicos que pos-
sam ocasionar aglomerações.

 Na justificativa da Indicação 
para criar esta norma municipal, 
o vereador-autor defende que 
a vacinação é um ato coletivo 
onde a eficácia está condiciona-
da a adesão de expressiva maio-
ria da população. E que o a obri-
gatoriedade da apresentação do 
sugerido Passaporte de Vacina-
ção pode servir de estímulo para 

que mais pessoas procurem se 
vacinar.

 Moises se referiu ao que já 
está sendo feito acerca do assun-
to, se referindo a possibilidade 
que o Ministério da Saúde está 
propiciando a população - com 
a prova da vacinação através do 
Conecte SUS, um aplicativo que 
registra a trajetória de quem 
busca atendimento no Sistema 
Único de Saúde (SUS), ferramen-
ta que poderia ser sugerida para 
valer como o Passaporte em Tor-

res. Ele também lembrou que 
na União Europeia, o chamado 
'Primeiro Mundo' já está traba-
lhando para criar um passaporte 
de vacina válido para todos os 
países do bloco, o que seria um 
indicativo de eficácia para a cria-
ção do Passaporte em Torres. 

Agora, a Indicação precisa ser 
transformada em Projeto de Lei 
ou decreto para valer no muni-
cípio, caso a prefeitura aceite a 
indicação do parlamentar tor-
rense. 

Vereador de Torres formaliza sugestão para criar de 
'Passaporte de Vacinação' na cidade

Agora, a Indicação precisa ser transformada em Projeto de Lei ou decreto para valer no município, caso a prefeitura aceite a indicação do vereador Moisés Trisch

Comprovante de vacinação (IMAGEM mera-
mente ilustrativa)

A vereadora Carla Daitx (Progressistas) 
e o secretário de Agricultura de Torres, 
Vando Brocca, obtiveram sexta-feira (10) 
na Expointer a autorização para a reali-
zação da Feira de Agricultura Familiar do 
município. Eles fizeram o pedido formal 
de apoio à secretária estadual de Agricul-
tura Silvana Covatti e também apresenta-

ram as diretrizes do evento ao deputado 
estadual Elton Weber (PSB); ao presiden-
te da Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura no RS (FETAG), Carlos Joel da 
Silva e ao vice-presidente da entidade, 
Eugenio Zanetti.

As tratativas para a organização da 
feira estão sendo feitas pelo secretário 

Vando Brocca, que prevê a realização da 
edição de 2022 para o período do carna-
val. “É um evento que demonstra o valor 
de uma grande força produtiva de Torres, 
e nessa direção a realização da feira se 
torna fundamental para a retomada da 
nossa economia”, avalia a vereadora 
Carla Daitx.

Autoridades de Torres solicitam apoio na 
Expointer para a Feira de Agricultura Familiar

Na foto: Deputado estadual Elton Weber (PSB); ver-
eadora Carla Daitx; secretário da Agricultura de Torres, 
Vando Brocca; presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva 

e o vice-presidente da FETAG, Eugenio Zanetti.
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O vereador João Negrini (Rep), 
a seguir utilizou seu espaço para 
indagar o secretário Agápio (e seu 
assessor veterinário) se os atuais 
veterinários da Prefeitura de Torres 
estariam qualificados legalmente 
para fazerem parte de uma clínica 
de castração em Torres. A resposta 
foi NÃO. O secretário Júlio disse, 
ainda, que inclusive as clínicas de 
Torres não estariam mostrando in-
teresse em participar das licitações 
para castração, e que por isso que 
a clínica credenciada seria de Som-

brio em Santa Catarina. 
O vereador Dilson Boaventura 

(MDB) também fez perguntas. Ao 
afirmar que acha que deveria haver 
uma comissão para decidir as prio-
ridades de investimentos da secre-
taria na causa animal, porque acha 
que R$ 1 milhão por ano é dinheiro 
que poderia ser mais bem gasto. O 
vereador indagou ao secretário por 
que nenhum veterinário teria assi-
nado pela responsabilidade técnica 
para a aquisição de um 'Castramó-
vel' conseguido por ele (vereador 

Dilson) através de emendas parla-
mentar, o que teria causado a perda 
da verba pela prefeitura de Torres. 
O veterinário disse que não assi-
nou a reponsabilidade por vários 
motivos. 1º - que a castração não é 
estanque, que a prefeitura teria de 
ter espaços e equipamentos a mais 
para o pós-operatório dos animais 
(uma espécie de hospital veteriná-
rio); 2º - que na maioria das cidades 
que adquiriram castra móvel, aca-
bou transformando o equipamento 
em fixo, o que torna o equipamento 

subutilizado, justamente pela ne-
cessidade de outros procedimentos 
citados anteriormente; 3º - O vete-
rinário foi transparente em confes-
sar também que não se sentiu se-
guro em assinar como responsável 
técnico em um programa que ele, 
pessoalmente, não acreditaria jus-
tamente pela sua experiência sobre 
casos pretéritos. 

O vereador Moisés Trisch(PT) 
perguntou a seguir se estaria faltan-
do espaços para que os veterinários 
pudessem fazer o exercício de sua 

profissão dentro da prefeitura de 
Torres. A reposta do veterinário foi 
a de que sim, faltaria espaço. De-
pois o mesmo Moisés perguntou o 
valor da multa que a prefeitura teria 
de pagar por não estar cumprindo 
um Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) assinado anteriormente. 
O secretário disse que este assun-
to não entra em seu trabalho, que 
está totalmente gestionado pela 
área jurídica da Procuradoria do 
Município, consequentemente não 
respondendo à pergunta. 

MEIO AMBIENTE

Por Redação A FOLHA
_________________

Na sessão da Câmara de Vereado-
res, realizada na segunda-feira (13), 
participou da Tribuna Popular o secre-
tário do Meio Ambiente e Urbanismo 
de Torres, Júlio Agápio. Ele foi à Casa 
Legislativa à pedido do vereador Igor 
Beretta (MDB), para explicar uma si-
tuação denunciada na web e que está 
ocorrendo junto da área da usina de 
reciclagem de lixo (Recivida), onde 
supostamente teria sido criado uma 
espécie de Canil Clandestino. 

Júlio Agápio levou consigo à Câma-
ra um dos veterinários da prefeitura 
para que houvesse chance de expli-
cações mais técnicas referentes aos 
cuidados da municipalidade para com 
os animais desamparados. Mas iniciou 
seu pronunciamento alegando que a 
prefeitura de Torres cuida muito bem 
dos animais, se for comparada com 
outras cidades gaúchas, citando da-
dos sobre o serviço da secretaria vol-
tado para a chamada Causa Animal.  
Conforme Agápio, a cidade de Torres 
investe R$ 1 milhão por ano somente 
neste setor. São em média três tone-

ladas de ração mensais adquiridas 
pela municipalidade para atender o 
Canil Municipal 'oficial' e outras situ-
ações de terceirização do trabalho de 
proteção - como pessoas que se ca-
dastram para ficarem com animais de 
rua em suas casas (até que seja feita a 
adoção) e até apoio para pessoas que 
são conceituadas como acumuladoras 
(por conta de receberem em suas pro-
priedades grande número de animais 
abandonados) -  o que é permitido por 
lei (desde que se cumpra um número 
máximo de bichos e outros cuidados 
sanitários e de impacto de vizinhança). 

Gestão pública de animais desamparados é 
questionado na Câmara de Torres

Secretário do Meio Ambiente (foto) foi participar da Tribuna de sessão após denuncias na web sobre maus tratos a animais em um suposto Canil clandestino em Torres

Críticas nominais ofendem servidores
O secretário também reclamou das 

criticas feitas em redes sociais contra 
o trabalho da prefeitura, que para ele 
são exageradas e sem desconsideram o 
trabalho do dia-a-dia dos servidores na 
pasta do Meio Ambiente, já que algumas 

críticas foram feitas de forma agressiva e 
nominais (com marcação nas redes so-
ciais), o que expõe a competência e ques-
tiona a dignidade de servidores. “Temos 
filhos pequenos que podem estar vendo 
nossos nomes serem colocados na web 

como se tratássemos os animais com 
maldade, o que não é verdade”, afirmou 
Júlio. “Os políticos e cargos de confiança 
como eu passam, mas o pior é a sensação 
dos servidores fixos sobre isto, servidores 
estáveis que vão continuar na prefeitura”, 

desabafou.
Júlio Agápio também afirmou que TO-

DOS os animais atendidos pela secretária 
são esterilizados (castrados), recebem 

vermífugos e medicamentos para evitar a 
proliferação de pulgas, o que demostraria 
acolhimento afetivo e cumprimento dos 
padrões de bem estar animal. 

Cães da Recivida foram “aquerenciados” ou abandonados em Torres
Sobre o caso da boa vontade de 

Dona Maria (servidora pública que tra-
balha na Recivida), que resolveu cuidar 
de cachorros errantes que lá ficam e 
dos que lá são abandonados - conse-
quentemente gerando o chamado canil 

clandestino -  o secretário disse:
1 – que qualquer usina de recicla-

gem possui cachorros em todo o Brasil 
que se aquerenciam nas instalações por 
conta de sua atividade; 

2 – que a prefeitura ajuda a Dona 

Maria para que ela possua apoio para 
tratar dos animais, oferecendo o que 
oferece para outras situações similares: 
ração, atendimento veterinário, castra-
ção, etc.;

3 – que não consegue evitar que 

pessoas abandonem escondidas ninha-
das de cachorros e animais doentes no 
lugar, mas que vai providenciar maior 
guarda noturna. 

4 – que a denuncia de animais esta-
rem presos no espaço (com correntes) 

se refere a poucos. E que eles estão em 
correntes móveis porque estavam ata-
cando galinheiros e reses de proprieda-
des vizinhas, o que gerou reclamação 
dos proprietários. Mas que os animais 
são bem tratados. 

 200 castrações licitadas por mês
A seguir alguns vereadores da Câ-

mara passarem a fazer perguntas para 
o secretário.

O vereador Igor Beretta (MDB - au-
tor do requerimento para que hou-

vesse a tribuna) afirmou que não tem 
visto progressos nem a divulgação de 
uma Política Pública estruturada para 
a causa animal em Torres. E perguntou 
para o secretário como uma pessoa 

pobre e que é tutora de cão adotado 
poderia ter acesso à castração pela 
prefeitura.  O veterinário responsável 
por esta tarefa na secretaria afirmou 
que estão licitadas 200 castrações por 

mês - no valor de R$ 50 mil - encami-
nhadas pela prefeitura de Torres, além 
de outras feitas de forma pontual, 
muitas delas financiadas por verbas 
adicionais (frutos de doações da comu-

nidade e de apoiadores institucionais).  
E disse que o princípio da escolha da 
prefeitura é norteado justamente pela 
situação de vulnerabilidade econômica 
das demandas. 

Aumentar lotação do canil?
O mesmo vereador Igor perguntou 

por que de a prefeitura não estar cons-
truindo um canil novo, ainda. Quando a 
resposta do veterinário foi importante. 
Ele disse: primeiro, que a cidade deve-
ria organizar um Conselho de Proteção 
aos Animais que teria também um Fun-

do para a causa (como geralmente pos-
suem outros conselhos). Depois, disse 
que o município estaria tendo dificulda-
de de área para o novo canil, informan-
do um exemplo onde o Parque Itapeva 
estaria achando ruim investir em refor-
ma na área atual (na borda do Parque), 

o que poderia ser decidido pelo Conse-
lho.  O secretário Júlio Agápio disse que 
os imóveis disponíveis atualmente não 
aceitariam receber um canil porque se-
riam muito urbanos. A seguir, o veteri-
nário deu depoimento importante. Ele 
acha que não é inteligente investir em 

um canil para aumentar a capacidade, o 
que influenciaria ainda que “a socieda-
de depositasse cachorros errantes”. O 
veterinário acha que é mais inteligente 
criar formas alternativas, como a politi-
ca de tutores temporários subsidiados, 
por exemplo. E alertou sobre a neces-

sidade também de haver campanhas 
e leis que punam as atividades de pro-
criação de animais para a cria de forma 
artesanal, atualmente uma mazela que 
acaba aumentando o número de ani-
mais “comprados” de forma informal, o 
que causa muitos problemas. 

Veterinários sem qualificação para atuarem em clínicas

Denúncias de desvio de função e de mau uso de espaço público
O mesmo vereador Moisés, em 

outro pronunciamento de tribuna, 
também voltou a falar do assunto 
e acusou a prefeitura de ter feito 

confissões de irregularidades. Pri-
meiro acha errado um local de des-
carte de lixo ser também um local 
de acolhimento de animais (no caso 

da Recivida). Disse que as falas do 
secretário Agápio assumem fatos: 
1 – de a prefeitura estar assumindo 
apoiar um canil clandestino na Usi-

na do bairro Águas Claras; 2 - que 
os relatos também estariam expon-
do a irregularidade de uma servido-
ra pública municipal (Dona Maria) 

estar executando desvio de função 
ao trabalhar diariamente limpando 
e tratando de animais, quando seu 
trabalho seria outro lá na Recivida. 

Prefeito teria dito que mudaria e melhoraria as atitudes públicas locais
Durante os depoimentos de vere-

adores foi recorrente o compartilha-
mento público dos legisladores em 

afirmar que o prefeito Carlos Souza 
teria assumido que iria modificar o 
olhar da municipalidade perante a 

causa  animal em Torres.  O vereador 
Negrini (Rep) insistiu nisto, dizendo 
que as mudanças ocorreriam em 

pouco tempo, talvez menos de dois 
meses. Mas outros vereadores tam-
bém se referiram a esta resposta do 

prefeito - quando o mesmo foi con-
sultado sobre as denúncias (e as re-
percussões das mesmas) na cidade. 
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TORRES - Uma assembleia ge-
ral realizada na última terça-feira 
(15) marcou a fundação do Clube 
de Mães da Praia Santa Helena, 
em Torres, com Marinez de Oli-
veira aclamada presidente da 
entidade.

O encontro contou com a par-
ticipação da vereadora Carla Dai-
tx (Progressistas), Procuradora 
da Mulher no Poder Legislativo 
municipal e apoiadora do Clu-
be de Mães. “A entidade é um 
exemplo que nos ensina como o 
espírito coletivo das mulheres se 
traduz em força capaz de promo-
ver ações em benefício de toda a 
comunidade”, reconhece a vere-

adora.
Entre as prioridades do con-

selho diretor eleito, destacam-se 
iniciativas voltadas à melhoria dos 
serviços públicos no bairro, de 
conscientização contra a violên-
cia doméstica e ações em prol da 
Saúde da Mulher, com foco pre-
ventivo. Marinez também planeja 
a realização de atividades cultu-
rais, a serem desenvolvidas na 
sede da Associação de Morado-
res da Praia Santa Helena. “Nossa 
comunidade é formada por mu-
lheres com muitos desafios em 
comum, e o Clube de Mães, além 
de um espaço de convívio, é uma 
forma de integrar nossas ideias 

para que juntas possamos 
nos fortalecer para enfren-
tar dificuldades”, observa a 
presidente.

Também integram o con-
selho diretor do Clube de 
Mães Santa Helena a vice-
-presidente Neli Delfino 
Trajano; 1ª secretária Tere-
zinha Zamboni Oliveira; 2ª 
secretária Jandira Costa; 1ª 
tesoureira Roselene Silveira 
Cavalheiro e 2ª tesoureira 
Marlene da Silva.

FONTE: Gabinete verea-
dora Carla Daitx (Progres-
sistas)

Assembleia geral formaliza Clube de Mães da Praia Santa Helena

TORRES -  Na manhã desta 
quinta-feira, 16 de setembro, 

a secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos re-

alizou a entrega de 50 cestas 
básicas a 25 famílias da Al-

deia Nhu-Porã localizada no 
Campo Bonito. As cestas são 

fruto de uma 
parceira en-
tre o Presídio 
Feminino de 
Torres e o Go-
verno do Esta-
do através da 
secretaria de 
Justiça, Cida-
dania e Direi-
tos Humanos.

Ao total se-
rão entregue 

132 cestas básicas doadas 
através da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. A iniciativa servirá para 
apoiar a Aldeia neste mo-
mento de dificuldade maior, 
quando os indígenas tem di-
ficuldade em comercializar 
seus artesanatos devido a 
pandemia de Covid-19. A al-
deia de indígenas guaranis 
reúne mais de cem pessoas, 
a maior parte, crianças. Ca-
cique Mário agradeceu pela 
iniciativa.

Prefeitura realiza entrega de cestas básicas na Aldeia Nhu-Porã
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Na segunda-feira, dia 14 de se-
tembro, a prefeitura de Torres di-
vulgou nota em seu site se dizen-
do preocupada com a situação do 
novo local de instalação da Rodo-
viária de Torres. No mesmo dia, no 
final da sessão da Câmara dos Ve-
readores, o presidente do Legisla-
tivo torrense, vereador Gimi Vidal 
(PP), também encerrou o encontro 
semanal com o mesmo questio-
namento, ou seja: as dúvidas de 
onde, quando e de que forma a 
troca de local da Estação Rodoviá-
ria Municipal de Torres se realizará.

 No mês de dezembro do ano 
passado (2020), aconteceu um 
edital para licitar a concessão dos 
direitos de operar a Estação Rodo-
viária de Torres. E a então conces-
sionária - que por décadas operou 

em prédio próximo à Avenida José 
Bonifácio, centro de Torres - não 
entrou no processo de licitação. 
Consequentemente, já existe ou-
tro proprietário da concessão. 

Em maio deste ano, a dona da 
concessão atual comunicou ofi-
cialmente que encerraria suas 
atividades no final deste mês de 
setembro, quando também rece-
beu resposta do Departamento 
Autônomo de Estradas de Roda-
gem do RS (Daer), a oficial libera-
ção do compromisso de manter 
as atividades, o que projetou, na-
turalmente, a responsabilidade do 
novo Concessionário em operar a 
rodoviária.

A jurisdição para gestionar as 
concessões das estações rodovi-
árias no RS é de competência do 

governo estadual, através justa-
mente do Daer. Mas as Rodoviárias 
são equipamentos extremamente 
importantes para o dia-a-dia dos 
municípios, principalmente os que 
possuem atributos de destinos de 
turismo e de veranismo, como a 

cidade de Torres. 
“A Prefeitura de Torres está to-

talmente à parte do processo, não 
foi procurada por ninguém e por 
isso a preocupação”, ressaltava a 
nota da municipalidade emitida na 
segunda-feira. O secretário muni-

cipal de Turismo, Fernando Nery, 
explicava que a princípio, o atual 
concessionário da Rodoviária de 
Torres deixa de trabalhar no dia 
30 de setembro, ou seja, a cidade 
passaria a não ter uma Rodoviária 
a partir do fim do mês.

Nova Estação Rodoviária de Torres poderá ficar na 
Avenida Castelo Branco

Novo ponto ainda sem obras de adaptação
Na tarde desta terça-feira, o 

jornal A FOLHA recebeu infor-
mações sobre o possível local no 
qual passará a funcionar a nova 
estação Rodoviária de Torres, já 
que o prédio onde o serviço fun-
ciona atualmente (na Avenida 
José Bonifácio) será vendido pe-
los proprietários, que desistiram 
de entrar na licitação após vários 

anos de atividade.  Informações 
preliminares indicam que a nova 
Estação poderá ser localizada  em 
um prédio localizado na Avenida 
Castelo Branco, em frente à Con-
cessionaria Lifan Marauto ( local 
onde  outrora havia representa-
ção de universidade e que tam-
bém  já foi sede de uma reven-
dedora de motos). A dúvida fica 

quanto ao cronograma de troca 
de local, já que o prédio ainda não 
iniciou nenhuma obra de adap-
tação e provavelmente não teria 
condição de passar a funcionar já 
no primeiro dia de outubro, data 
do vencimento do prazo pactuado 
entre o Daer e os atuais conces-
sionários, que encerra  no dia 30. 

O receio dos gestores munici-

pais é a possibilidade de a cidade 
de Torres ficar alguns dias sem o 
serviço de  recebimento e envio 
de passageiros intermunicipais 
(da cidade para outros destinos 
e vice-versa), o que  traria de-
preciação de imagem turística do 
“destino Torres”, além de outros 
desconfortos  aos usuários dos 
serviços rodoviários intermunici-

pais.  
A Prefeitura reforça também 

na nota que “não se trata de uma 
licitação municipal” - mas sim um 
processo ligado ao DAER. E  que  
prédio atual onde funciona a Ro-
doviária não é público e que, por 
tratar-se de iniciativa privada, já 
está decidido que o ponto não 
será passado ao novo titular. 

MOBILIZANDO PARA A EXCELÊNCIA: Prefeitura 
promove palestra com Eduardo Tevah em Torres

Por Prefeitura de Torres
____________________

TORRES - Na tarde desta quar-
ta-feira (15 de setembro), o pre-
feito Carlos Souza acompanhou o 
início das obras de drenagem em 
trecho da Rua Balbino de Freitas. 
O prefeito estava acompanhado 
dos secretários de Obras e Serviço 

Público, Mauro Dias, e do secretá-
rio de Planejamento e Participação 
Cidadã, Matheus Junges, que em 
parceria vão revitalizar o local.

Também estava presente, o 
secretário da Assistência Social e 
Direitos Humanos, Fábio da Rosa, 
que em seu mandato de vereador, 
na gestão passada, encaminhou 
pedido de providência à Prefeitura 

visando a solução dos alagamen-
tos na Balbino.

A obra de drenagem compreen-
de uma extensão de 250 metros e 
será realizada numa média de 15 
dias. Dentro do processo de revi-
talização do espaço, a área será 
pavimentada. Ainda acompanhou 
o início da obra, o vereador João 
Negrini Ninja.

Iniciada aguardada obra de drenagem na rua Balbino de Freitas

Processo é fruto de nova licitação e é conduzido pelo governo do RS (relacionado ao DAER). Mas autoridades municipais 
estão preocupadas com possibilidade de “vazio de serviços”

Prédio antigo (esquerda) vai ser vendido. Possível prédio novo pode ser este na Castelo Branco (d)

No próximo dia 22 de setembro, 
a população de Torres terá a opor-
tunidade de presenciar a atuação 
de Eduardo Tevah, um dos mais 
renomados palestrantes do mo-
mento, abordando o tema “Mobi-
lizando todos para a excelência”. 
Tevah, empresário, conferencista e 
escritor, é reconhecido no mercado 
como um dos dez maiores pales-
trantes do Brasil na área de vendas, 
motivação e atitude com foco em 

resultados.
A apresentação ocorrerá às 20h, 

no Centro de Eventos da Ulbra Tor-
res numa promoção da Prefeitura 
de Torres, através do Plano Desen-
volve+Torres, e Sebrae, com vagas 
limitadas. Uma palestra para todos 
os níveis da organização, buscando 
criar um comprometimento com a 
excelência em todas as áreas. Res-
peitando as normas sanitárias de 
combate à Covid-19, serão disponi-

bilizadas 250 vagas para inscrições 
online visando a participação pre-
sencial do interessado (que tenha 
Cnpj de Torres). Além da forma pre-
sencial, a palestra será transmitida 
por live nas redes sociais da Prefei-
tura de Torres.

O link de inscrição encontra-se 
na página do Cidade Empreendedo-
ra (https://torres.rs.gov.br/desen-
volvetorres/cidades-empreende-
doras/) . A palestra é um incentivo 

do Programa Cidades Empreende-
doras através do eixo Valorização 
das Empresas que será ofertado 
pela Secretaria Municipal de Tra-
balho, Indústria e Comércio. Para 
o prefeito Carlos Souza, a iniciativa 
é muito importante para marcar o 
crescimento econômico do municí-
pio de Torres, momento o qual da o 
start inicial às atividades do Progra-
ma Cidade Empreendedora através 
do eixo “Valorização das Empresas”.

Palestra com renomado conferencista (que será presencial e também online) ocorre no próximo dia 22 de setembro - e 
tem inscrição gratuita para 250 vagas presenciais 
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Acho que o futuro para os ônibus 
intermunicipais será o mesmo... Pelo 

menos deveríamos torcer para isto. Se 
deixarmos que empreendedores indi-
viduais e empresariais criem formas 
de vender transporte para pessoas 
entre os lugares, o mercado vai acabar 
criando inúmeras alternativas. Atual-
mente já existem aplicativos como o 
Blá Blá Car e outros que estão se ins-
talando que oferecem este serviço, 
o que está aos poucos diminuindo a 
dependência das pessoas de se utili-
zarem de ônibus e rotas planificadas 
pelo estado, quando muitas das vezes 

as mesmas rotas são com horários, 
tempo de cruzeiro e preço diferentes 
do gosto dos usuários, que se obri-
gam a usá-las por pura falta de alter-
nativas. Se deixar livre, vai começar a 
existir Vans e Ônibus por aplicativos, 
que vão concorrer com as linhas tra-
dicionais como os aplicativos concor-
rem com os taxis nos casos urbanos. 

Aí Rodoviárias não precisarão ter 
uma configuração como têm até en-
tão, baseadas ainda nos modelos de 
Estações Ferroviárias de mais antiga-

mente. Pode ser que os locais sejam 
pontos de referencia para alguns ca-
sos, mas que concorrerão com outros 
pontos que terão os embarques e os 
desembarques diferenciados. 

Há 10 anos, um senhor aposentado 
e pobre do interior tinha de vir para 
a cidade de ônibus para sacar seu di-
nheiro da aposentadoria mensalmen-
te. Dependia tão somente do ônibus, 
da distância entre a RODOVIÁRIA e o 
banco no centro urbano e da distân-
cia entre o ponto de ônibus de sua 

vila do interior e sua morada. Atual-
mente este mesmo senhor talvez pelo 
mesmo preço consiga fazer isto por 
aplicativo. Além disto, existem várias 
alternativas eletrônicas para sacar seu 
dinheiro e de pagar suas contas. Pix, 
cartão de débito e crédito, cartão ci-
dadão (aceito nos mercados e lojas) e 
etc. O ponto da Rodoviária passou a 
ser menos importante e cada vez mais 
será menos fundamental para qual-
quer um de nós. Olho no lance... ou 
no ponto...

NOVA RODOVIÁRIA, CAUSAS E CONSEQUENCIAS III

Se o processo de concessão rodo-
viária fosse totalmente privada, tenho 
certeza que a qualidade e quantidade 
de oferta de transporte para pessoas 
entre as cidades do RS seriam melho-
res. O Mercado iria concorrer para ter 
serviços mais baratos e mais qualifi-
cados, com preços coerentes com os 
custos e coerentes com os vários seg-
mentos de poderes aquisitivos diver-
sos e exigências diversas. Também te-
ríamos vários pontos de embarque e 

desembarque de passageiros, criados 
para atender as companhias de trans-
porte e suas exigências. Diferente da 
situação atual, quando se têm empre-
sas de uma bandeira só (monopólios) 
cobrindo sozinhas regiões inteiras do 
RS e utilizando rodoviárias definidas 
pelo poder público, mas sustentadas 
por concessionários que são obriga-
dos a cumprir a lógica de burocratas 
estatais, uma combinação que ultima-
mente tem gerado várias desistências 

de concessionários (como o que está 
ocorrendo em Torres). 

Se atualmente fosse livre para qual-
quer empresa colocar um roteiro PO-
A-Torres e Torres-POA, teríamos várias 
alternativas, como temos em modelos 
de automóveis. Teríamos alternativas 
baratíssimas embora simples e menos 
confortáveis, alternativas médias com 
acomodações e serviços médios e te-
ríamos alternativas de luxo, com pre-
ços e serviços acima dos outros.

A chegada dos aplicativos tipo 
Uber para caronas remuneradas nos 
centros urbanos é um exemplo clás-
sico. Antes deles, a população tinha 
somente as opções de ônibus e taxis, 
ambas as concessões públicas. Atual-
mente se escolhe  entre um taxi gran-
de, um  carro de aplicativo de luxo, 
um carro de aplicativo médio, um taxi 
pequeno, e até aplicativos onde mais 
de um podem seguir a mesma viajem. 
São preços e qualidades à escolha dos 

clientes, tudo transformado após so-
mente termos a visão de pessoas no 
mundo que implantaram uma propos-
ta em uma brecha da lei para pode-
rem dar LIBERDADE de escolha para 
nós, viventes ricos, pobres, magros, 
gordos, preguiçosos, maratonistas. 
Olhamos para nosso gosto e para nos-
so bolso e decidimos. Às vezes, quan-
do a coisa está ruim, escolhermos ir a 
pé!  Opa! Kkkk. Mas temos liberdade 
de escolha.

NOVA RODOVIÁRIA, CAUSAS E CONSEQUENCIAS II 

 Mais uma vez está em debate na ci-
dade de Torres a questão do tratamen-
to público para com os animais de rua, 
também chamados de animais “erran-
tes”. São principalmente cachorros e 
gatos que estão na rua e não possuem 
donos, pelo menos oficialmente. 

A lei aprovada no Brasil em 2025 

é rígida. Exagerada ou não, ela exige 
ações públicas nos Estados e nos mu-
nicípios perante os animais, o que deve 
fazer parte da agenda de trabalho nas 
prefeituras e nas secretarias dos esta-
dos Federados, já que tem casos que 
envolvem serviços estaduais como Bri-
gada Militar e SAMUs. 

Em minha opinião a questão deve 
ser trabalhada como um programa, 
com plano de ação e escopo bem defi-
nidos e, principalmente, com objetivos 
a serem alcançados e medidos anual-
mente, objetivos estes qualitativos e 
quantitativos. 

Por exemplo: O Objetivo do projeto 

Público seria “retirar todos os cachor-
ros de rua não identificados nas vias 
da cidade em cinco anos”.  Os proje-
tos envolvidos no programa poderiam 
ser Castração de fêmeas por mês, va-
cinação de cães por ano, e principal-
mente, o cadastro dos animais assim 
como uma lei municipal, com direitos 
e obrigações de cidadãos, lei esta que 
normatize a forma de uma pessoa qual-
quer ser tutora de um animal, assim 
como que normatize as sanções para 
as pessoas que não cuidam de seus 
animais como deveriam. 

Programas de adoção de animais 
sem dono e de filhotes de fêmeas que 

ficaram prenhas antes de serem este-
rilizadas deveriam ser constantes.  E 
casos de pessoas que não teriam mais 
como tratar e sustentar seus pets por 
empobrecimento, perda de emprego e 
etc., teriam de ter solução apresenta-
das pelo poder público, soluções estas 
bem divididas pelo poder aquisitivo 
das famílias envolvidas. 

O Projeto como um todo pode ter a 
possibilidade da inscrição de voluntá-
rios para trabalharem nas ações junto 
com a prefeitura, porque tem muita 
gente que gostaria, sim, de trabalhar 
nisto mesmo sem remuneração. 

Uma ideia.  

ANIMAIS DE RUA: NECESSIDADE DE PROGRAMA RESOLUTIVO 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

 NOVA RODOVIÁRIA: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
A Estação Rodoviária de Torres é 

uma concessão Pública, uma espécie 
de Parceria Público Privada, mas ge-
renciada institucionalmente pelo go-
verno do RS. Conduzida pelo Daer, os 
terminais no estado fazem parte de 
um 'elefante branco' publico, que in-
clui as Rodoviárias, as concessões de 
linhas intermunicipais e regionais de 
ônibus, regulando o mercado por DE-
CRETO ao invés de deixar que o MER-
CADO – pela lei de Oferta X Procura 
- regule tudo de forma NATURAL, 
como tudo que é livre. 

O resultado desta interferência 

estatal, que as vezes confunde inte-
resses institucionais com os verda-
deiros interesses dos consumidores 
(pobres, ricos, jovens, velhos e etc.), 
acaba sendo algo no mínimo estra-
nho, como é o caso da troca de local 
da Estação Rodoviária de Torres que 
atualmente está em curso. 

Os donos da área e do prédio da 
Rodoviária atual estão corretíssimos 
em colocar à venda o seu imóvel, já 
que não há nem houve nenhuma 
obrigação contratual que isto não pu-
desse ser feito e o lugar é altamente 
valorizado. Se há algum erro no pro-

cesso de troca de localização é do Es-
tado do RS, através do Daer, que dei-
xou que prazos corressem sem abrir 
o processo de concorrência para o 
novo dono; DAER que pode ter deixa-
do de colocar no projeto a opção de 
compra do imóvel caso terminasse a 
relação contratual (como agora ocor-
reu); ou que fez um novo certame 
licitatório incompleto e fechado, não 
buscando opinião dos usuários nem 
colocando prazos mais elásticos na 
licitação - feita em dezembro passa-
do e que vence no final deste mês de 
setembro.

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Prédio que poderá ser adaptado para a nova 
Rodoviária, na Avenida Castelo Branco.
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A Prefeitura de Torres, por meio 
da Secretaria Municipal de Turismo, 
realiza uma campanha para incentivar 

os estabelecimentos e prestadores de 
serviços turísticos a aderir ao Cadastur 
(Cadastro de Prestadores de Serviços 

Turísticos). O propósito é fortalecer o 
turismo como um fator de desenvol-
vimento econômico, principalmente 
após a repercussão negativa da Co-
vid-19. Para o setor continuar evo-
luindo, é necessário certificar que os 
prestadores de serviços turísticos em 
nossa cidade tenham o Cadastur, que 
pode ser feito de forma prática, pela 
internet e é gratuito. Qualquer dúvida 
ou dificuldade a secretaria está à dis-
posição nos canais citados logo abaixo.

O governo municipal destaca que 
o programa é executado pelo MTur. 
Trata-se de um sistema de cadastro 
de pessoas físicas e jurídicas que atu-
am no setor de turismo, muito impor-
tante, pois se traduz em segurança, 
qualidade e credibilidade na presta-

ção de serviço turístico, além de ser 
importante fonte de consulta para o 
próprio visitante. Podem se cadastrar 
donos de restaurantes, cafeterias, ba-
res e muitos outros setores ligados ao 
turismo.

O acesso ao Cadastur agora se dá 
por meio do login junto ao portal único 
do Governo Federal, que disponibiliza 
todos os serviços digitais dos órgãos 
e entidades da administração pública 
federal (https://cadastur.turismo.gov.
br). Após homologação da inscrição, 
um certificado será emitido ao empre-
sário, que passará então a fazer parte 
do cadastro geral, disponibilizado no 
site do Cadastur. Aqueles que realiza-
rem o cadastro terão maior visibilida-
de para os turistas que procuram por 

prestadores regularizados. Em caso de 
dúvidas, os interessados devem entrar 
em contato com a Secretaria de Turis-
mo de Torres pelo fone (51) 3626 9150 
Ramal 702 e 703., email: dirturismo@
torres.rs.gov.br..ou e-mail ou ainda 
pessoalmente, de segunda a sexta, das 
13h às 18h.

Conforme o prefeito Carlos Souza, a 
iniciativa é um apoio ao empresário do 
ramo indo ao encontro da construção 
diária que vem sendo aperfeiçoada a 
cada ação que a Prefeitura oferta ao 
setor turístico. Destaca a importância 
econômica destes serviços para uma 
cidade com vocação turística como 
Torres. O objetivo é aumentar o núme-
ro de cadastrados ao banco de dados 
do MTur na cidade. 

TORRES

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos retorna 
as atividades presenciais para crianças e adolescentes

Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, as atividades 
presenciais foram suspensas no 
Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos. Com isto, o 
atendimento aos grupos de crian-
ças e adolescentes, mulheres, ido-
sos e povos tradicionais passaram 
acontecer de forma remota/ on-li-
ne. Neste período, em contrapar-
tida, o atendimento psicossocial 
e acompanhamento familiar se 
intensificaram com objetivo de 
manter os vínculos fortalecidos de 
dar respostas junto as famílias as 
demandas agravadas pela pande-
mia.

Neste dia 13 de setembro de 

2021, o Serviço de Convivência 
retoma suas atividades presen-
ciais no Núcleo, com prioridade 
às crianças e adolescentes de 06 a 
15 anos. Foi necessário dispor de 
estratégias diferenciadas e o aten-
dimento fracionado, foi a opção 
mais viável. Com isso, é possível 
respeitar integralmente as regras 
e normas da vigilância sanitária, 
quanto ao transporte de passagei-
ros, atendimento coletivo, distan-
ciamento, uso de máscara e álcool 
em gel. Nessa nova fase provisó-
ria, as crianças e adolescentes se-
rão atendidas uma vez por sema-
na, no turno inverso ao escolar, 
em coletivos de até dez pessoas, 

distribuído na segunda, quarta e 
sexta-feira.

A previsão da Secretaria de As-
sistência Social e Direitos Huma-
nos é retornar gradativamente ao 
atendimento dos demais grupos e 
faixa etárias 100% presencial até o 
dia 20 de outubro de 2021.

Uma grande novidade, que veio 
fortalecer a iniciativa, é destaca-
da pelo secretário Fábio da Rosa, 
com a chegada do novo micro-ô-
nibus, veículo muito esperado e 
extremamente necessário para 
ofertar mais qualificação e segura 
aos serviços socioassistenciais.

*Fonte: Prefeitura de Torres

Prefeitura de Torres faz campanha para incentivar estabelecimentos 
do turismo integrarem o Cadastur

TORRES - Na tarde da sexta-feira 
passada (10 de setembro), o pre-
feito Carlos Souza acompanhou 
o andamento de várias obras em 
Torres. Junto com o secretário do 
Planejamento e Participação Cida-
dã, Matheus Junges, e o secretário 
de Obras e Serviços Públicos, Mau-
ro Dias. O prefeito conferiu o cro-
nograma observando o curso das 
atividades que em breve estarão 
beneficiando a população.

"Primeiramente, o prefeito Car-
los e secretários estiveram na Vila 

São João, visitando a Rua Antônio 
Brunelli, atuação que atende an-
tiga demanda do lugar. Recebeu 
obras de drenagem e em breve de 
pavimentação. Em seguida, foram 
para a Estrada do Faxinal, conhe-
cida popularmente por Estrada ou 
Rua do Normélio. A pavimentação 
desta área é outro grande anseio 
da comunidade. Desta maneira, os 
moradores do local terão melho-
res condições estruturais na via. 
Logo após, foram acompanhadas 
as melhorias em execução na Rua 

Universitária, realizações em fren-
te ao Parque do Balonismo e ainda 
junto aos Molhes", ressalta a co-
municação da Prefeitura.

O prefeito ressaltou que faz 
questão de acompanhar de per-
to as obras, conversando com os 
trabalhadores e moradores da 
redondeza. De acordo com os se-
cretários, são muitas as obras que 
estão acontecendo em nosso mu-
nicípio, o que demonstra o intenso 
crescimento e desenvolvimento 
de Torres.

Prefeito Carlos acompanha obras em andamento no município

A Prefeitura de Torres adquiriu 
moderno cesto aéreo, destinado ao 
Setor de Iluminação Pública da Se-
cretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos. O novo cesto vai refor-
çar o município na manutenção da 
iluminação pública, possibilitando 
aos servidores a realização do traba-
lho com mais agilidade e segurança.

O investimento na aquisição do 
equipamento foi de R$ 170 mil reais, 
proveniente da Contribuição de Ilu-
minação Pública – CIP, arrecadação 
que é usada em sua totalidade para 
melhoria e manutenção da ilumi-
nação. No fim do mês, a Secretaria 
recebe outro cesto igual, destacou 
o secretário de Obras, Mauro Dias, 

aos que assistiram na manhã desta 
última segunda-feira, dia 13, a de-
monstração do cesto aéreo nas de-
pendências da Obras, entre eles, os 
vereadores, Carlos Jacques, Gibral-
tar Vidal, João Negrini Ninja e Rafael 
Silveira.

De acordo com a informação de 
Daicir Caprara, responsável pelo 

Setor de Iluminação Pública, o equi-
pamento possibilita maior alcance 
de trabalho viabilizando todas as 
tarefas da equipe da iluminação pú-
blica, com maior poder de alcance 
lateral e altura. Ainda oferece maior 
segurança aos eletricistas por ser 
um cesto isolado, evitando risco de 
choque.

Setor de Iluminação Pública de Torres adquire moderno cesto aéreo
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

2-PENZ IMÓVEIS VENDE 
EM TORRES, apartamento 2 
quartos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, estar 
living, ótima localização, próximo 
das 4 praças, e 3 quadras da 
beira mar! COD PZ03377 – R$ 
280.000,00

3-APARTAMENTO em Torres:  
UM (01) quarto, com sacada 
e uma vaga de garagem. ÓTI-
MO para veranear, morar ou 
rendimentos com locações. R$ 
300.000,00. COD. PZ03075

4- VENDE em Torres, no Cen-
tro. Apartamento de um quarto,  
cozinha, sala, banheiro, sacada,  
garagem. R$ 270.000,00 COD 
PZ03754.

5 – VENDE em Torres, Apar-
tamento de 03 quartos, com 
sacada, churrasqueira, sala de 
estar e jantar, cozinha, área de 
serviço, banheiro suíte e social, 
garagem. COD. PZ03546 – R$ 
480.000,00

6 – Apartamento no Centro de 
Torres, dois quartos, dois banhei-
ros, duas sacadas, duas gara-
gens privativas fechadas e com 
churrasqueira.  COD. PZ03717 
- R$ 450.000,00

7 - LOJA no Passo de Torres-
-SC próximo ao Rio Mampituba, 
medindo 45,42m² de área priva-
tiva e 68,33m² de área total. R$ 
330.000,00 – CÓD. PZ03483

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
98536 3072 (51) 99978 8467 

Paula BorowskyVocê ou alguém da sua família tem 
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO? 
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua 
identidade será preservada, o princí-
pio do anonimato e a nossa discrição 
e  garante sigilo absoluto das pessoas 
que vêm conhecer a irmandade. 

Nossas reuniões são abertas ao público 
em geral e qualquer pessoa pode parti-
cipar, independente de ter ou não pro-
blema com bebida alcoólica.

AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da 
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas. 
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions 
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas. 

ULBRA e você

ê

DESAFIOS DO EMPREGO CONTINUAM

O governo tem usado de procedimentos céleres de apreciação de MPs 
(Medidas Provisórias) destinadas a responder à crise sanitária para con-
tinuar a fazer mudanças normativas sem o debate legislativo adequado e 
correto, utilizando-se dessa ferramenta para “governar por decreto” em 
assuntos que fogem do escopo desse instrumento. E tem ido ainda mais 
longe ao usar as MPs para fazer mudanças normativas permanentes, in-
cluindo no trâmite parlamentar emendas com conteúdo que extrapolam a 
matéria original, procedimento que ganhou a alcunha de “jabuti”. Com 
a pandemia, o Congresso adotou, de forma correta, procedimentos ainda 
mais céleres para apreciar as MPs destinadas a responder à crise sanitária. 
Também nesse caso, de forma oportunista, o governo tem usado do mes-
mo expediente para continuar a fazer mudanças normativas sem o debate 
legislativo adequado e correto. Vale destacar que o Supremo Tribunal Fe-
deral já deliberou que “viola a Constituição da República, notadamente 
o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, 
parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, 
mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de 
medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao 
objeto originário da medida provisória“. A MP se constitui em importante 
instrumento para o governante ter poder efetivo imediato para atuar sobre 
assuntos urgentes, de alta relevância e que exigem respostas tempesti-
vas.... Fonte: Portal Vermelho

SENADO ENTERRA MP 1.045, DA ‘MINIRREFORMA’ TRABA-
LHISTA -  Com placar de 47 a 27, minirreforma que autorizaria contrata-
ção sem carteira e mais redução de direitos é rejeitada Oposição, indepen-
dentes e até governistas criticaram projeto do governo, agora arquivado, a 
Medida Provisória da “minirreforma” trabalhista – a MP 1.045 – que ha-
via sido aprovada na Câmara. A medida, agora denominada PLV 17/2021 

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

A VÓZ DOS BAIRROS (Projeto de Lei de Conversão), tinha como pretexto do governo a criação 
de empregos. Mas, na realidade, embutia a permissão para contratações 
com exclusão de direitos, redução de salários e jornadas, similar à ideia 
embutida na chamada “carteira verde e amarela”, também já derrotada no 
ano passado. Porém, a maior mudança já realizada na legislação, a “refor-
ma” trabalhista de 2017 – piorada por outras normas impostas pelo gover-
no Bolsonaro – foi um fracasso. Há cinco anos, o desemprego se agrava e 
a informalidade e as subocupações explodem. Assim, não há como fazer a 
economia voltar a crescer. Por esse motivo, e a um ano de eleições gerais, 
as críticas dos senadores – de oposição, independentes e até governistas 
– foram contundentes. O relator, senador Confúcio Moura (MDB-RO), 
apresentou parecer favorável à aprovação da MP 1.045, que reinstituiu 
o programa que permite redução de jornada e salário ou suspensão de 
contratos na pandemia. O texto, enviado pela Câmara, tornaria a política 
permanente em períodos de calamidade pública e ainda previa a criação de 
outros três “programas”. Fonte: Agência Senado e do Estadão

CULPA DA CHUVA? - A conta de luz mais cara é resultado da ina-
ção do governo, temos sim oscilação já conhecida do regime de chuvas, 
portanto, a culpa pela energia mais cara não é das chuvas, mas de quem 
não está tomando as ações para planejar e organizar o volume de água, a 
estiagem pode produzir mais reveses, como a paralisação das operações 
de transporte de carga pelos rios. A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) anunciou terça-feira (31/08) um aumento de quase 50% sobre a 
conta de luz. A nova bandeira, chamada de bandeira de escassez hídrica, 
terá uma taxa no valor de R$ 14,20 por 100 quilowatt hora. A tarifa co-
meça a valor a partir desta quarta (1º) e ficará em vigor até 30 de abril de 
2022. Com a mudança, o consumidor brasileiro pagará até R$ 4,71 a mais 
(49,6%) em relação ao reajuste anterior, em junho, quando a conta de luz 
já havia aumentado de R$ 6,24 para R$ 9,49 pela bandeira tarifária ver-
melha patamar 2. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez 
um pronunciamento em rede nacional, confirmando que a crise de energia 
no país “se agravou”. Sem mencionar a criação da nova bandeira na conta 
de luz, o chefe da pasta pediu à população o uso “consciente e responsá-
vel” de energia. “Reduzindo a utilização de equipamentos que consomem 
muita energia como chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de 
passar”, declarou Albuquerque.. Fonte: Rede Brasil Atual – RBA

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

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal 
(PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de 
Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores 
realizou sua 29a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Perío-
do Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 13 de 
setembro de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues 
Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. 
Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim 
Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Bereta (MDB), Ver. 
Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. 
Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 243, de 27 de agosto de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
148/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 244, de 27 de agosto de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
157/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 245, de 27 de agosto de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
158/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 246, de 27 de agosto de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
166/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 247, de 27 de agosto de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
143/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 248, de 02 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
140/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 249, de 02 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
154/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 253, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
156/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 256, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
163/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 258, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
160/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 259, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
165/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 260, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
162/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 261, de 08 de setembro de 2021, do Poder Execu-
tivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo 
para resposta ao Pedido de Informação nº 150/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 262, de 08 de setembro de 2021, do Poder Execu-
tivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo 
para resposta aos Pedidos de Informações números 141, 142, 
144, 145 e 147/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
Emenda nº 01/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
ao Projeto de Lei nº 30/2021, que dispõe sobre a destinação 
e o descarte de lâmpadas, pilhas, baterias e vidros no âmbito 
do Município de Torres e dá outras providências. 

PROJETOS – Em 2ª 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 auto-
riza a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
(FMDM) e dá outras providências.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 173/2021, da Comissão de Saúde, que requer o encami-
nhamento ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes do 
relatório apresentado por perito contratado referente à pres-
tação de contas entregue a esta Casa Legislativa.
Nº 174/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
Vilmar dos Santos Rocha e Cláudio da Silva de Freitas, que 
requerem autorização para viajar a Brasília/DF nos dias 21 
a 24 de setembro de 2021, em visita aos gabinetes de De-
putados Federais, na busca de Emendas Parlamentares, em 
virtude do cancelamento da viagem à Brasília/DF nos dias 
14 a 17 de setembro de 2021 constante no Requerimento nº 
168/2021.
Nº 175/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer seja convidado o senhor Tiago Borges da Silva, 
Gestor da Corsan Torres/RS, para utilização da tribuna desta 
Casa Legislativa, a fim de prestar esclarecimentos sobre a 
rede de esgoto e falta de água nesta Cidade.
Nº 176/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulação aos Policiais Militares 
pela realização de salvamento de bebê na Vila São João.

INDICAÇÕES
Nº 234/2021, da Mesa Diretora, que indica ao Poder Exe-
cutivo que a EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil 
São Francisco de Assis, localizada na Vila São João, neste 
Município, passe a denominar-se “Ildefonso Brocca”.
Nº 235/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo a implementação do Passaporte de Vacinação, 
exigindo a apresentação de documento que comprove a imu-
nização contra o covid-19 para entrada em órgãos públicos, 
estabelecimentos comerciais e eventos públicos que possam 
ocasionar aglomerações.
Nº 236/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja 
e Cláudio da Silva de Freitas, que indicam ao Poder Execu-
tivo que interceda junto a CEEE Distribuição, que agora faz 
parte do Grupo Equatorial de Energia, para que seja feita a 
extensão da rede de abastecimento de energia na Rua Farias 
(antiga Rua 21), na Praia Real, neste Município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA
Nº 571/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à im-
plantação de uma faixa de segurança, na frente do mercado 
Asun, na Av. Castelo Branco, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Igor dos Santos Bereta: Informou que esteve em reu-
nião com o Deputado Federal Marcos Biolchi na busca de 
demandas para o Município como, por exemplo, a revitaliza-
ção da orla da Itapeva. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Moisés Trisch: Disse ter feito indicação ao Executivo 
para que adote o passaporte da vacinação. Falou que há oito 
meses tem feito encaminhamentos ao Executivo, mas não 
tem tido resposta nem diálogo quanto à causa animal, afir-
mando que o atual canil municipal é inapropriado, bem como 
o canil que hoje funciona na RECIVIDA. Fez menção sobre 
as queimadas clandestinas do município e a inatividade da 
Prefeitura para coibir tal prática. Teceu comentários e críticas 
à entrevista do Secretário do Meio Ambiente quanto à causa 
animal, e a real necessidade do veterinário no município que 
não realiza castrações. Sugeriu que a Prefeitura se ajuste ao 
TAC contra a Secretaria de Meio Ambiente, atualmente no 
valor de R$ 40.000.000,00, para evitar transtornos futuros. 
Afirmou que a causa animal é uma questão de saúde pública 
e que o Executivo deve assumir suas responsabilidades.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Comentou que os vereado-
res da Casa precisam buscar cada vez mais emendas para o 
município, elogiando o Secretário de Meio Ambiente Júlio 
Agápio. Falou sobre dois Projetos de Lei de sua autoria: um 
para a adoção de pontos de ônibus; e outro para adoção de 
lixeiras e bituqueiras por empresas privadas. Acredita que as 
parcerias entre Executivo e empresas privadas são uma boa 
saída para o crescimento do município e desenvolvimento 
do turismo. Mencionou o Plano Municipal de Turismo de 
Torres, bem como a contratação de dois turismólogos para 
sua implantação. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Pediu que o Secre-
tário de Planejamento indique à Casa os projetos previstos 
para 2022, para que o Legislativo possa participar do pro-
cesso. Pediu que o Executivo prorrogue a Lei nº 5170, para 
a concessão de benefícios às empresas, para pagamento de 
dívidas. Sugeriu que toda a orla, desde a Praia Paraíso até a 
Itapeva seja revitalizada, pois carece de investimentos. Pediu 
que o Executivo cobre da Torrescar uma solução quanto à 
inconstância nos horários e linhas prestados pela empresa. 
Reiterou seu pedido para colocação de faixas de seguran-
ça, pintura de faixas amarelas e rebaixamento de meios-fios 
para cadeirantes no município. Reclamou da retirada do as-
falto no entorno da Praça Getúlio Vargas para a colocação 
de PAVS. Questionou o porquê de não se fazer o mesmo em 
outras ruas da cidade.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Prestou breve homenagem aos 
professores por sua dedicação à “arte de educar e transfor-
mar o mundo”. Pediu que os Poderes valorizem mais estes 
profissionais, já que a educação é o rumo certo para a huma-
nidade. Falou que as manifestações de 7 de setembro foram 
pacíficas e fazem parte de um Estado democrático de direito. 
Disse que o Estado e a União estão quebrados, não por cau-
sa dos funcionários públicos, mas pelos maus atos de seus 
gestores. Ressaltou que os Poderes precisam ser harmônicos 
entre si e independentes. Colocou-se ao lado dos quiosquei-
ros, ressaltando que “aqueles que estão lá, não devem sair”, 
referindo-se à nova licitação proposta pelo Executivo aos co-
merciantes à beira-mar.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Lamentou a per-
da da demanda para a aquisição de um castra móvel pelo 
Executivo. Falou sobre a possibilidade da prática do surf no-
turno em Torres, bem como muitos outros esportes. Afirmou 
que Torres tem muitos pontos favoráveis para a prática de 
esporte a nível nacional. Parabenizou a Secretaria de Obras, 
e Setor de Iluminação, pela reforma de dois caminhões des-
tinados ao serviço de elétrica do município. Falou que, aten-
dendo a pedidos para a implantação de um Posto de Saúde no 
Campo Bonito, foi informado que tal pedido se torna inviá-
vel em virtude da série de exigências que o SUS faz para este 
tipo de demanda. Informou que terá reunião em breve com o 
Executivo para a implantação de tomadas para veículos elé-
tricos no município. Teceu comentários sobre demandas de 
sua autoria em relação à causa animal, afirmando que o tema 
deveria ser tratado como sendo de saúde pública.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Salientou que os 
vereadores da Casa defendem a causa animal, lamentando a 
perda da demanda destinada à aquisição de um castra mó-
vel pelo Executivo. Elogiou o Prefeito Carlos Souza que se 
comprometeu em mudar a situação da causa animal no muni-
cípio. Parabenizou ao Secretário da Saúde pela inauguração 
do Posto de Saúde do Curtume, bem como à médica Tamila 
Lima, que o atendeu na semana anterior. Enfatizou que suas 
críticas “não são para desconstruir, mas para o bem da co-
munidade”. 

Ver. Cláudio da Silva Freitas: Solidarizou-se ao vereador 
Dilson Boaventura pela perda da aquisição do castra móvel. 
Parabenizou ao Prefeito e Secretaria de Obras pelas melho-
ras no Bairro Curtume. Disse ter conversado muito sobre 
esportes, no final de semana, com o João Derly, bicampeão 
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mundial de Judô. Mandou saudações ao aniversariante e 
amigo Dan.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Relatou que esteve na Ex-
pointer para apresentar pautas à Secretária  Estadual da 
Agricultura Silvana Covatti. Dentre as solicitações, está a 
8ª Feira da Agricultura Familiar em fevereiro de 2022, já 
confirmada pela Secretária. Parabenizou o senhor Fabrício 
Bauer Chaves pela premiação de seu cavalo na Expointer. 
Mencionou a inauguração do EJA, no antigo prédio da Es-
cola Jorge Lacerda, pela Secretária Sílvia Teixeira. Enalte-
ceu ao Prefeito e Secretário da Saúde pela inauguração do 
Posto de Saúde do Bairro Curtume. Citou a parceria públi-
co-privada da Prefeitura e RDimer Construtora pela revita-
lização da Praça Borges de Medeiros, na Prainha. Em res-
posta a um vereador da Casa, disse que o Governo Federal 
tem sim investido nos Institutos Federais, com construção 
e reestruturação de suas unidades.
 
Ver. Igor dos Santos Bereta: Enviou um requerimento ao 
Executivo solicitando a presença dos administradores da 
Torrescar para averiguar sobre o atendimento precário da 
empresa. Em referência ao comentário de um vereador so-
bre a troca do asfalto no entorno da Praça Getúlio Vargas, 
por PAVS que poderia acumular água com as chuvas, disse 
que será ainda melhor, já que o novo revestimento facilita o 
escoamento. Parabenizou ao Secretário da Saúde pela im-
plantação da Farmácia Municipal na Unidade de Saúde do 
Bairro São Jorge. Enalteceu a direção da EMEI São Jorge 
por ter elaborado um carreteiro para angariar fundos para 
ajudar no orçamento da entidade. Mencionou a visita do 
Deputado Estadual Capitão Macedo que se empenhará em 
trazer demandas ao município. Lamentou o furto ocorrido 
no prédio da Vigilância Sanitária, sugerindo a implantação 
de cercamento eletrônico nos prédios públicos. Sugeriu a 
colocação de vigilantes nos órgãos municipais na busca de 
maior segurança para servidores e usuários.

TRIBUNA: 
Senhora Ingrid Emmer: Disse que estava muito feliz 
por poder regressar à Câmara. Agradeceu ao Presidente da 
Casa, Gibraltar Vidal, que promoveu melhoras na estrutura 
da Casa. Mencionou o vereador Carlos Jacques por sua atu-
ação em gestão anterior.

Secretário Municipal do Meio Ambiente Júlio Agápio: 
Fez um breve relato da situação do Canil Municipal an-
tes da atual gestão, enfatizando que até aquele momento 
havia apenas um veterinário não concursado. Atualmente 
são dois. Citou alguns dos investimentos com alimentação, 
tratamento dos animais e manutenção do local, assegu-
rando que o município investe de maneira significativa na 
pauta animal. Reconheceu a falta de recursos e que a atual 
estrutura ainda precisa de melhorias. Quanto à questão de 
busca de veterinárias fora do município, informou que as 
clínicas do município não se interessam em participar das 
licitações. Reiterou que a Secretaria está se empenhando 
na melhoria da estrutura do Canil Municipal e RECIVIDA, 
assegurando que não há casos de maus tratos em ambos os 
locais. Salientou que anualmente há uma verba próxima de 
R$ 1.000.000,00, mas que ainda é insuficiente para a Pas-
ta. Para esclarecer a polêmica sobre a perda da demanda 
para um castra móvel, esclareceu que não basta somente 
a habilitação do veterinário, mas infraestrutura para pós-
-operatório dos animais, liberação do Conselho Estadual de 
Medicina Veterinária, e outros.

Veterinário Municipal Dieter Bayer: Em resposta aos 
questionamentos dos vereadores da Casa, informou que a 
castração de animais está sendo realizada perante cadas-
tramento, com preferência para os mais carentes. Afirmou 
que não se pode criar um canil com a finalidade de depó-
sito para animais, mas como local de tratamento. Sugeriu 
a criação de um conselho de bem-estar animal e de políti-
cas públicas paralelas. Relatou que o atual processo aberto 

contra o canil foi o MGDA (Movimento Gaúcho de Defesa 
Animal). No que tange à perda da demanda para um castra 
móvel, disse que, mesmo que o município tivesse profis-
sionais habilitados para a função, seria preciso uma infra-
estrutura própria para o caso. Em resposta à pergunta de 
um vereador da Casa, confirmou que já deixou de realizar 
procedimentos ambulatoriais por falta de espaço adequado.

ORDEM DO DIA:
Emenda nº 01/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
ao Projeto de Lei nº 30/2021, que dispõe sobre a destinação e 
o descarte de lâmpadas, pilhas, baterias e vidros no âmbito do 
Município de Torres e dá outras providências. APROVADA
Projeto de Lei nº 30/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja, que dispõe sobre a destinação e o descarte de lâmpa-
das, pilhas e baterias no âmbito do Município de Torres e dá 
outras providências. Autoria: Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja APROVADO

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

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

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

ê

Os gatos são animais incríveis. Diferente de outras espécies, eles ainda con-
servam muitos instintos selvagens. O que exige bastante atenção dos tutores 
durante o manejo. Inclusive, ao buscar o atendimento veterinário para gatos.

Os gatos são animais que defendem seu território por meio de marcações 
químicas e irão evitar ao máximo usar as garras e os dentes. O contato do gato 
com pequenas presas, como roedores, o ambiente contaminado e os gatos de 
rua podem expor os felinos a diversos problemas, inclusive à zoonoses

No entanto, por ainda conservarem grande parte dos seus instintos de 
caçadores e também de presa, os gatos não costumam demonstrar quando es-
tão doentes. Por isso, eles podem correr maior risco de perder a qualidade de 
vida e, até mesmo, de óbito. A Cardiomiopatia Hipertrófica é um dos exemplos.

Assim, é muito importante que os tutores de gatos estejam atentos às mu-
danças de comportamentos de seus pets. Mesmo as mais sutis. Gatos doentes 
tendem a esconder a dor e os incômodos. Eles preferem se esconder e se refu-
giar do que manifestar sintomas e pedir ajuda.

Mesmo quando os tutores percebem algum tipo de problema, levar o feli-
no ao veterinário para gatos não costuma ser uma tarefa fácil. Os gatos são 
bastante territorialistas e não gostam de mudanças de ambiente. 

Sair de casa, enfrentar uma viagem com cheiros e pessoas diferentes pode ser 
muito desafiador para os felinos. Especialmente se o destino for um consultório 
desconhecido e não adequado para o atendimento veterinário para gatos.

Assim, infelizmente, também é comum encontrarmos tutores que evitam se 
estressar e buscar o atendimento veterinário para gatos. Quando, na verdade, 
estes são alguns dos animais que mais precisam de cuidados preventivos.

Por não manifestarem sintomas com frequência, é muito importante que os 
tutores realizem a consulta veterinária para gatos com periodicidade. Somente 
o médico veterinário poderá examinar e identificar os problemas de saúde mas-
carados pelos gatos. 

Além disso, é importante que o atendimento veterinário para gatos seja espe-
cializado. O profissional deve gostar de atender a espécie e conhecer todas as 
suas necessidades. Com a técnica adequada e muito carinho, é possível reduzir 
a ansiedade e o medo do felino. 

Cuide do seu gatinho e ajude a ATPA  a cuidar daqueles que estão em situação 

Atenção aos cuidados com seu gatinho

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

de abandono em nosso cidade.

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

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

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

a ser beneficiada. Fazemos parte da “Tampinha Legal”. Junte suas tampinhas e entre 
em contato conosco.

A ATPA precisa muito de doação de ração. Entre em contato conosco.
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A empresa que ganhou 
a concessão do Parque 
Nacional dos Aparados da 
Serra avisa que a partir 
do dia 1º de outubro os 
ingressos passarão a ser 
cobrados a partir dos cál-
culos da concessão que re-
lacionam os investimentos 
e a necessidade de remu-

neração do capital investi-
do. Até lá, ou seja, nas pró-
ximas duas semanas, os 
visitantes terão o mesmo 
tratamento que tiveram 
enquanto o Parque era de 
poder do Governo federal, 
sem a precificação do novo 
modelo, ou seja, podem vi-
sitar o local sem pagar. 

O Parque é localiza-
do aqui perto de Torres, 
dentro dos municípios de 
Praia Grande e Cambará 
do Sul, na serra. Os preços 
que devem ser cobrados 
devem partir de R$ 35 por 
pessoa para um dia e de 
R$ 55 por pessoa para dois 
dias. 

TURISMO

Cidades brasileiras se preparam para 
realizar réveillon 2021/2022

Com Ministério do Turismo
____________________

Com o avanço da vacina-
ção pelo país, algumas cida-
des brasileiras já começaram 
a mirar nas tradicionais fes-
tas de réveillon. A menos de 
quatro meses para a chegada 
do novo ano, destinos como 
Rio de Janeiro (RJ) e Salvador 
(BA) planejam celebrações 
com shows e as já consagra-
das queimas de fogos. Na ca-
pital carioca, o governo local 
anunciou a montagem de 13 
palcos em Copacabana, um 
dos principais cartões-postais 
do Brasil.

De acordo com o ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, a expectativa do setor 
para a virada do ano é alta, e 
será um dos maiores impul-
sionadores da retomada no 
país. “Os números já mos-
tram que os brasileiros es-
tão se sentindo mais seguros 
para voltar a viajar. O aumen-
to substancial no número de 
brasileiros vacinados reflete 
na confiança para a realiza-
ção de grandes eventos como 
esse, impulsionando ainda 
mais o nosso setor e, conse-

quentemente, a economia, 
gerando emprego e renda 
para a nossa população”, dis-
se.

Na capital baiana, a prefei-
tura da cidade tem a expec-
tativa de realizar cinco dias 
de festas, começando no dia 
29 de dezembro e finalizando 
em 2 de janeiro de 2022, com 
atrações já definidas. Outra 
cidade nordestina que vem 
planejando atrações para 
a virada é Fortaleza (CE). A 
Secretaria Municipal de Cul-
tura já entregou à prefeitura 
da capital um planejamento 
para a realização da festa, 
com a utilização de alguns 
mecanismos para o controle 
da movimentação.

Ainda no Nordeste, Tibau 
do Sul (RN) e São Miguel do 
Gostoso (RN) já agendaram 
suas grandes festas para o 
período. O primeiro contará 
com cinco dias de duração 
na Praia de Pipa e o segun-
do terá 8 dias com diversas 
atrações. De acordo com as 
autoridades sanitárias dos 
dois municípios, os eventos 
podem acontecer desde que 
cumpram as medidas pre-
ventivas.

No sul do país, as cidades 
de Gramado (RS) e Canela 
(RS) também contam com 
celebrações, como o Natal 
Luz, que este ano acontecerá 
entre os dias 28 de outubro 
e 30 de janeiro de 2022, e o 
Réveillon Vida nova. Quem 
também confirmou as fes-

tividades foi a prefeitura de 
Balneário Camboriú (SC). De 
acordo com o prefeito, a vi-
rada para o ano de 2022 con-
tará com queima de fogos e 
será realizada cumprindo to-
dos os protocolos sanitários 
necessários.

Outras três cidades do Su-

deste brasileiro estudam ain-
da a possibilidade de a festa 
acontecer. Em São Paulo (SP), 
a prefeitura anunciou, no iní-
cio de julho, a intenção de re-
alizar a celebração. No Espí-
rito Santo, Vila Velha e Serra 
elaboram planos para a reali-
zação da virada do ano.

Últimos dias para ir ao Parque Aparados 
da Serra sem pagamentos de ingresso 

(após a concessão privada)

Torres tem 90% de chance de ter sua festa realizada

Reveillon em Torres 
(FOTO: Vágner Machado - em Prefeitura de Torres)

 Aqui em Torres as chances são de 90% de ter a festa realizada.  Todas as prefeituras do Brasil prometem cumprir protocolos 
sanitários contra o Coronavírus

Segundo projeta o secretá-
rio de Turismo de Torres Fer-
nando Nery, as chances para 
que Torres realize uma festa 
de virada de ano quase simi-
lar às tradicionais são grandes, 
chegam a 90%. Com certeza 

elas obedecerão de forma 
total às medidas preventivas 
contra a proliferação de casos 
de Covid 19 no RS e no Brasil, 
mas as projeções sanitárias 
também indicam esta chance 
de quase normalidade, como 

no Brasil. 
O secretário Nery conta com 

a possibilidade de o Réveillon 
da virada de 2021/2022 con-
tenha grande apresentação 
de fogos de artifícios de efei-
tos especiais com a intensida-

de de outros anos na cidade, 
em viradas antes da pande-
mia. Mas projeta que não de-
verá haver shows musicais ou 
teatrais no palco da beira da 
praia. As festas após os fogos 
deverão ser fomentadas para 

serem realizadas de forma 
diluída, nas casas, nos bares, 
nos restaurantes, nos clubes e 
etc. A prefeitura entraria desta 
vez somente com o patrocínio 
do show dos fogos.  Mas as in-
formações não são oficiais. 

Cânion Itaimbézinho 
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ÁRIES - Semana de muita ponderação 
e reflexão. Tome cuidado com autoen-
ganos e valorize o diálogo franco. Boa 
semana para melhorar suas relações, 
trazendo compreensão sobre as neces-

sidades dos outros. Parcerias também estão potenciali-
zadas. Cuide bem dos seus ganhos e tome cuidado com 
excesso de gastos.

TOURO - A semana pode trazer desgastes 
e algumas decepções com amigos ou com 
projetos que demoram ou fracassam. Existe 
uma energia de mudança ou reviravolta que 
será positiva no final. É importante ter jogo de 
cintura para persistir e buscar trazer mudan-

ças efetivas, em vez de lamentar. As amizades podem ajudar, 
mas é importante ser flexível e se abrir a outras opiniões.

GÊMEOS -Você pode ter surpresas e 
mudanças na sua rotina nesta sema-
na. Questões judiciais ou contratuais 
podem precisar ser resolvidas e al-
gumas trazem dor de cabeça. Vale a 

pena não se descuidar da sua saúde e manter uma 
rotina mais organizada. Seu tempo está valendo ouro, 
então organize-o bem.

CÂNCER - A semana pode ter muitos desafios 
em relação a coisas diárias. Tome cuidado para 
não acreditar em ilusões, porque você pode 
cair em golpes ou acreditar em mentiras. Vale 
a pena investigar tudo muito bem e pesquisar 
bem as coisas antes de se comprometer. A 

semana pode trazer recomeços ou finalizações. A vida financeira 
precisa de organização e cuidado com os excessos. 

LEÃO - Tome cuidado com o excesso de 
desejos nesta semana. Sua força e sua 
necessidade de fazer o que quer está 
grande, por isso você pode se tornar 
rebelde ou muito voltado para as suas 

próprias necessidades. É importante manter o equilíbrio. A 
semana pode trazer diversão e alegrias se você conseguir 
incluir as pessoas com quem convive nos seus planos.

VIRGEM - A semana pode trazer desafios por você es-
tar com um pensamento teimoso e um tanto quanto ra-
dical. Tome cuidado com a falta de harmonia, que pode 
te levar a fazer coisas por impulso. A saúde também 
pode ser um desafio; cuidado com excessos. Marte em 
Libra traz boas chances de concretização e bons ga-

nhos, mas é preciso sair da zona de conforto e se arriscar mais.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Sua semana está intensa e cheia 
de novidades. Sua criatividade está alta e 
a sua popularidade também. Marte em Li-
bra vai trazer mais motivação e vontade de 
realizar. Sua coragem será ativada e a sua 

energia estará alta. Boa semana para cuidar da saúde e se 
colocar em movimento, sempre em prol dos seus objetivos 
pessoais, que há grandes chances de serem realizados.

CAPRICÓRNIO -A semana pode começar 
caótica e cheia de atividades, então dar 
conta de tudo não vai ser fácil. Aproveitar 
a entrada de Marte em Libra pode trazer 
mais vitalidade e força, mas também mais 

agressividade e impaciência. Aposte na energia fluente entre 
a Lua Crescente em Sagitário, que ativa seu poder de co-
nexão com as pessoas. Compartilhe suas angústias e saiba 
que pode receber muita ajuda vinda de onde menos espera!

AQUÁRIO - Tome cuidado com a 
falta de foco nesta semana e com 
excessos de desejos. Você pode 
se sabotar continuamente e até 
mesmo comprometer a sua saúde. 
Vale a pena sempre refletir antes 

de tomar suas decisões, pensando com calma e 
abandonando ansiedades. A semana favorece 
passeios e planejamento para ações futuras. O 
diálogo ou o encontro com os amigos pode trazer 
bem-estar e alegrias.

PEIXES - Netuno em Peixes não 
se entende com a Lua Crescente 
em Sagitário nesta semana, por 
isso a semana favorece menos 
ações e mais reflexões. Tome 
cuidado com impulsividades ou 

paranóias. É importante observar e manter o au-
tocontrole. Você pode perder a cabeça se deixar 
emoções ou ideias negativas te controlarem. En-
frentar os medos é indicado nesta semana, que 
pode ser bem desafiadora para os piscianos.

ESCORPIÃO - Marte em Libra e Vênus no seu sig-
no trazem para você uma boa dose de desapego e 
autossuficiência. Ainda que as suas relações com 
as pessoas estejam indo bem, você vai se sentir 
cada vez mais independente. Pode apostar na sua 
popularidade, porque ela está alta. Muitas pessoas 

podem te procurar pedindo ajuda ou te contando coisas. Tome cui-
dado, porque isso pode tirar bastante seu foco.

SAGITÁRIO - O grande trunfo desta semana é 
a sua mente, que pode estar curiosa e aberta a 
aprender coisas novas. O diálogo será muito im-
portante para compreender suas emoções ou as 
emoções dos outros. Netuno não se entende com 

a Lua Crescente no seu signo e Marte entra em Libra, portanto é 
importante ponderar, refletir e se manter pacífico. As amizades es-
tão potencializadas e podem ser o ponto alto da semana.

VARIEDADES

(semana entre 14/09 e 20/09)
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PAUTA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA

- Leitura das correspondências.
ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

MDB CARLOS – Referiu-se a Projeto que está em pauta sobre servidores da Saúde. Infor-
mando os ritos do mesmo, sinalizando que tem certeza que será aprovado, embora tenha anda-
mento diferenciado. Parabenizou a entrega da obra do Pórtico, afirmando que as pessoas estão 
felizes pela volta da iluminação do local.  Sobre a retirada das árvores por ordem do Ministério 
Público, acha que a sentença tem que ser cumprida, embora lamente a supressão de árvores que 
geram sombra e faziam parte da vida dos moradores e veranistas locais. E que não se trata de 
opção do prefeito, sim de decisão judicial. Mais uma vez reclamou trabalho da CS Capão no 
transporte público, sugerindo que logo seja feita uma nova licitação se os empresários não se 
enquadrarem ao contratado.   
MDB MANECA – Disse que é favorável a lei que irá incorporar direitos aos funcionários 
da Secretaria de Saúde. Disse achar, inclusive, que a decisão possa ser levada aos outros fun-
cionários, da Educação, de Obras e etc. Comunicou que estará em Porto Alegre para falar com 
deputado Gabriel Sousa e secretário Juvir Costela. Informou ter a formalização de emenda de 
R$ 150 mil, oriunda do deputado Giovane Felts, para que seja usado na aquisição de uma Van 
para ajudar as famílias Carentes, mais outra, de R$ 200 mil, para custeio do sistema municipal 
de Saúde. Fez agradecimento ao vereador Diego por ele ter o auxiliado quando da construção 
do Posto 24 horas como fez novamente no Pórtico, entregue nesta semana. 
REP REJANE – Disse apoiar os direitos do pessoal da Saúde lembrando que já traba-
lhou na secretaria junto de várias que estão lá. Disse que não é puxa saco de prefeito, mas 
que está lá para defender o pessoal da linha de frente do setor da Saúde. Fez apelo ao Partido 
Progressitas para que tenham mais respeito. Reclamou que foi inaugurado um Posto de Saúde 
com um nome de pessoa ilustre da cidade e que ninguém convidou sequer os familiares para a 
inauguração, nem colocou placa com o Nome do ESF ao homenageado. Pediu ao PP para que 
respeite familiares do mesmo homenageado, que hoje fazem parte do governo, para que peçam 
ao prefeito a colocação da placa.  
PROG MAZINHO – Informou que a lei dos servidores não será votada no dia porque teve 
de sair da pauta para trâmites. Mas disse que será favorável quando da votação. Quanto ao Dr. 
Elton, homenageado reclamado pela vereadora Rejane, disse que ele, como filho do reclama-
do, considera que a homenagem já foi feita e que a placa é um detalhe. E pediu que a própria 
vereadora rebelde pedisse a colocação da placa, se quiser, pois faz parte de seu trabalho. Pediu 
melhorias no local de trabalho das pessoas que labutam no Conselho Tutelar. Também se refe-
riu ao salário pequeno que estes recebem, e que portanto também merecem melhores olhares 
da prefeitura. Inclusive acha que a inflação está comendo os ganhos da população e que todos 
servidores da municipalidade poderiam receber pelo menos os reajustes da inflação. Sobre a 
retirada das árvores na Apresul, disse parecer que tiraram pedaços das pessoas que moram na 
região. E lamentou que esta ordem tivesse vindo de uma sentença oriunda de processos de 
órgãos públicos estaduais, com multa de R$ 10 mil mensais caso a prefeitura não fizesse a 
retirada.  
REP MATEUS – Disse que o PL dos funcionários vai levar a situação exigida por lei e 
que irá ser a favor mesmo que eventualmente possa prejudicar outros. Parabenizou trabalho 
dos bombeiros voluntários em ocorrência no Jardim Olívia, mas reclamou que até então estes 
não receberam caminhão para trabalho no município. Elogiou trabalho do vereador colega no 
pórtico, dizendo que as críticas são aceitas e que o pórtico tinha de ter tido manutenção para 
que não tivesse que receber as reformas que foram feitas, suas críticas. E que continuar co-
brando a manutenção daqui para frente para que não aconteça o mesmo. Disse ser contra cortar 
árvores, mesmo os Pínus. Mas que se trata de uma ordem e é obrigação do vereador checar em 
documentos de onde vem os mandos, como está fazendo.  
MDB RONALDO – Também disse que apoia demandas do pessoal da Saúde e que como 
membro da Comissão Especial está trabalhando firme no PL para que seja logo votado. Infor-
mou horários de vacinas contra Covid 19 na semana. Lembrou que o pessoal do departamento 
de obras também cobra seus direitos na mesma lei de adequação dos rendimentos dos servido-
res cobrada pelo pessoal da Saúde. Disse que acompanhou a cavalgada e trouxe junto a chama 
crioula ao CTG para abrir a semana Farroupilha no município. Disse torcer para que se realize 
o Rodeio da cidade em novembro, conforme sinalização das autoridades dos protocolos da 
pandemia de Covid 19. Também parabenizou colega Diego, que trabalhou na recuperação do 
pórtico. 

MDB DIEGO – Também se referiu as “meninas da Saúde” afirmando ter certeza que a lei 
irá ser aprovada para que as causas sejam atendidas por todo o pessoal do setor. Lamentou a 
burocracia necessária para a realização de compras no setor público. E disse que foi por isso 
que fez a doação de seu trabalho para a reforma do pórtico. Disse que o pórtico foi feito com 
equipamentos de última geração, mas que não recebeu equipamentos de proteção, o que gerou 
a queima das luzes. Mas que o roubo do material elétrico também foi uma das mazelas que oca-
sionaram o estrago no pórtico, que teve consequentemente de receber a trabalhosa reforma que 
foi encerrada nesta semana. Agradeceu outros servidores da prefeitura que colocaram a mão na 
massa como ele para recuperar o equipamento Turístico (Pórtico). E defendeu a construção civil 
da cidade, lembrando que são estes que estão levando o progresso para Arroio do Sal.  
MDB GIOVANI – O PRESIDENTE DA CÂMARA disse não saber anteriormente que os 
funcionários da Saúde estavam sem receber vantagens, com as das férias. E que também vai 
trabalhar para que logo o PL seja votado para que os danos sejam reparados o quanto mais cedo 
possível. Obra para escola de crianças especiais será um marco para o crescimento da cidade e 
do atendimento aos cidadãos, já que o IPTU no município é alto e que os contribuintes merecem 
retorno. Emenda na LDO colocará R$ 500 mil para comprar caminhões para o departamento de 
Obras. Também disse que foi doloroso ver cortar as árvores através de sentença, embora tenha 
dito que foi originado em ação do Ministério Público Federal. Alertou que a sociedade deve 
se adiantar e não deixar que ações deste tipo sejam ganhas, porque depois de sentenciadas não 
adianta: tem que respeitar. Lamentou que muitas pessoas ainda não estivessem obedecendo às 
regras de proteção à contaminação por Covid e que é errado para ele ir às ruas protestarem sem 
respeitar leis que protegem a saúde da população com as dos protocolos da Covid.  
PDT EDEMILSO – Também se preocupa com as ações do Presidente da República em não 
dar exemplo para que a população continue se cuidando perante a Covid 19. Pediu mais uma 
vez providências da prefeitura para que cobre contratos das empresas que operam o Transporte 
Público Municipal. Para ele, ou as pessoas cumprem o contrato ou que a municipalidade de 
um jeito de trocar a concessão. Também reclamou da falta de abrigo de ônibus e lembrou que 
a existem ainda muitos lugares onde as crianças têm de ficar na chuva esperando os coletivos. 
Parabenizou vereador colega pela sua doação ao trabalho de recuperação da iluminação do 
pórtico, que devolveu à população o estado de conservação que o equipamento merece. Elogiou 
trabalhos iluminação em alguns locais, mas pediu a continuidade em outras que ainda necessi-
tam, principalmente no balneário Piquenique.  

Em apreciação o projeto de lei 85/2021, do Poder Executivo, que Altera o § 2º do Art. 1º da Lei 
2.893, de 1º de setembro de 2021 – TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 86/2021, do Poder Executivo, que Altera a redação das especi-
ficações do cargo de Supervisão de Informática, do Anexo II, da Lei 2.428, de 20 de março de 
2017 – TRAMITANDO.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 82/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022– TRAMITANDO.
Em segunda 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 – APROVADO.
Em discussão e votação a Indicação nº 002/2021, da vereadora Vera Rejane Braga dos Santos 
– APROVADO.
Em votação o Pedido de Informações nº 011/2021 do vereador Mateus Coelho Ribeiro – 
APROVADO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)

REP MATEUS – Sobre as linhas de ônibus, acha que o prefeito parece estar querendo se 
incomodar, já que atualmente a prefeitura já possui todos os direitos de rescindir o contrato por 
falta de cumprimento da concessionária. Lembrou que muitos cidadãos da cidade reclamam 
terem perdido emprego por não cumprirem horário de trabalho após os ônibus quebrarem ou 
não cumprirem horário por várias vezes, o que é compreensível, porque funcionário tem que 
cumprir horário

Casal é preso pela BM por 
traficar crack em Torres

Na segunda-feira (13/9), a 
Brigada Militar prendeu um 
casal pelo crime de tráfico de 
drogas, em Torres.

Diante de informações de 
que um casal estaria vendendo 
drogas no bairro Getúlio Vargas 

, uma equipe da Força Tática 
do 2º BPAT realizou diligências, 
sendo possível abordar o casal 
suspeito. 

"Os policiais militares iden-
tificaram um homem de 23 
anos, e uma mulher de 19 

anos. Durante revista pessoal 
foram encontradas com eles, 
três porções de crack, uma 
porção grande da mesma dro-
ga, seis relógios de pulso sem 
procedência, três celulares, um 
canivete e R$ 50".

Polícia Civil de Torres realiza prisão de suspeita de feminicídio em Mampituba
Na tarde de quarta-feira, 15 de 

setembro, policiais civis da seção 
de investigação e do cartório da 
mulher da Delegacia de Polícia de 

Torres, coordenados pelo dele-
gado Juliano Aguiar de Carvalho, 
cumpriram mandado de prisão 
contra suspeita de feminicídio em 

Mampituba.
O caso vinha sendo investigado 

desde o dia do crime, quando em 
18 de agosto, uma mulher mor-

reu com cinco disparos de arma 
de fogo, sendo a companheira a 
principal investigada do crime.A 
suspeita foi encaminhada ao Pre-

sídio Feminino de Torres, onde 
aguardará presa o julgamento 
por feminicídio.

FONTE: Rádio Maristela
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“Te Liga! Empresas de Torres 
estão contratando para a tem-
porada! Corre atrás, larga teu 
currículo e consiga a tua vaga!” 
Esta é a mensagem construí-
da sobre geração de empregos 
para a temporada de verão 
2021/2022, com a disponibili-
dade de cerca de 1.100 vagas 
de emprego em Torres, a partir 
da estimativa da Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho, Indústria e 
Comércio em conjunto com en-
tidades representativas de dife-
rentes segmentos.

Quem está em busca de uma 

oportunidade no mercado de 
trabalho deve aproveitar o vera-
neio para se candidatar às vagas 
disponíveis. De uma maneira 
geral, a oferta de empregos 
cresce próximo ao fim do ano, 
sendo que no Litoral o número 
de vagas é sempre mais elevado, 
uma vez que as ofertas se esten-
dem até o final da temporada. 
As vagas temporárias são uma 
porta de entrada para jovens 
que estão em busca do primei-
ro emprego, e os aposentados 
também são bem-vindos.

A estimativa de 1.100 vagas é 

uma previsão da Prefeitura jun-
to com o Sindilojas, Associação 
de Hotéis, Bares, Restaurantes e 
Supermercados. Foi considera-
da a situação do mercado local 
e os números das duas últimas 
temporadas, de acordo com o 
Cadastro Geral de Emprego e 
Desemprego do Ministério da 
Cidadania-CAGED. A maioria 
dessas vagas estão vinculadas 
ao Sine de Torres, porém muitas 
delas são divulgadas apenas nas 
vitrines dos próprios estabeleci-
mentos e suas respectivas con-
tas nas redes sociais.

Para o prefeito Carlos Sou-
za, o período ainda requer que 
nos mantenhamos atentos aos 
protocolos de distanciamento 
controlado e de enfrentamento 
ao Covid-19. Ele cita que a oferta 
de vagas de emprego tem cresci-
do, e a gestão tem se empenha-
do em buscar investidores, ge-
rando com isso um acréscimo na 
oferta de empregos. O prefeito 
salienta que é preciso envolver 
todos os segmentos da cadeia 
produtiva e que essa atuação 
deve se dar de forma contínua. 
(FONTE: Prefeitura de Torres)

GERAL

Idosa cai tombo em calçada da Lagoa do Violão 
e faz ocorrência Policial

Nesta semana, uma assinan-
te do Jornal A FOLHA informou 
para a editoria do jornal um fato 
que chama a atenção por vários 
motivos: Os obstáculos enfren-
tados por Idosos na urbanida-
de (comparados com o anún-
cio sistêmico com a promessa 
de políticas Públicas coletivas, 
para mitigar as dificuldades en-
contradas pelos mais velhos ao 
caminhar pelas ruas); a falta de 
reforma em um ambiente onde 
muita gente pratica caminhadas 
diariamente, inclusive idosos; 
e a falta de locais apropriados 
para que o pessoal da “Melhor 
Idade” possa reclamar sobre 
suas dificuldades diárias. 

A assinante estava caminhan-
do com sua amiga, ambas com 
mais de 65 anos, na calçada 
que circunda a Lagoa do Violão.  
Elas dizem costumar andar pela 
ciclovia, mas que em um deter-
minado ponto resolveram vol-
tar para a calçada. Foi quando 
a amiga da assinante tropeçou 
em uma pedra solta no calça-
mento, o que causou a ela uma 

grave queda. Relatos da leitora 
afirmam que a acidentada ba-
teu e ralou o joelho direito em 
dois locais, esfolou a mão direita 
e também acabou esfolando o 
rosto, próximo da região do olho 
direito e a sobrancelha, tal foi a 
gravidade da queda. A imagem 
que ficou após a amiga ajudar a 
levantar a companheira de ca-
minhada acidentada foi de um 
rosto bastante ensanguentado, 
devido ao corte perto do olho. 
Inclusive, além das lesões sofri-
das, a queda acabou também 
danificando os óculos da idosa, 
com sorte de não ter quebrado 
a lente (o que poderia causar fe-
rimentos ainda mais graves). 

 O acidente obrigou a cidadã, 
que passeava e caiu o tombo, 
a  ir ao hospital, onde perma-
neceu ficou por 5 horas, entre 
consulta, exames tomografia, 
raios-X e espera dos resultados. 
Por sorte não foi constatado ne-
nhuma fratura, mas seu rosto 
ficou tomado de hematomas 
próximo ao olho. Tudo isto por 
causa da calçada totalmente ir-

regular e com buracos.
A cidadã de mais de 65 anos 

que sofreu tombo - causado por 
falhas no calçamento da parte 
leste da Lagoa do Violão - aca-
bou decidindo ir à delegacia 
para registrar uma ocorrência 
sobre a queda e sobre as le-
sões, o que foi prontamente 
deferido dentro da DP (e rece-
beu registro de Protocolo 2021 
-09036735931).

Na Câmara de Vereadores, 
vários representantes do legisla-
tivo reclamam sobre a necessi-
dade de reformas na parte leste 
da calçada da Lagoa do Violão, 
já há alguns anos. A prefeitu-
ra atual propiciou reformas na 
parte oeste do calçamento, mas 
não manteve a reforma ade-
quada no restante da calçada da 
Lagoa do Violão.  Os Idosos atra-
vés de sua associação também 
tem chamado a atenção para os 
riscos dos passeios em calçadas 
para os mais velhos, principal-
mente na falta de padrão entre 
calçadas e de buracos não repa-
rados nos passeios públicos. 

Com a temporada de verão, a expectativa é de 1.100 
vagas de emprego em Torres

 Senhora torrense sofreu lesões até no rosto e teve de ir ao hospital realizar exames. Vereadores de várias siglas já demandam 
ação do Poder executivo na Câmara

TRÊS CACHOEIRAS -  
Iniciou nesta semana as 
obras de reforma da pon-
te pênsil da comunidade 
do Rio do Terra, em Três 
Cachoeiras.  O prefeito 
do município, Flávio Rau-
pp Lipert, acompanhou a 
primeira fase das obras e 
afirmou ser uma melho-
ria de grande importância 
para a comunidade. “Na 
época de fortes chuvas é 
a única saída para aqueles 

moradores”, disse ele.
O prefeito, que auto-

rizou o início dos traba-
lhos de acordo com o 
cronograma da Secretaria 
de Obras, salientou que 
essas benfeitorias estão 
acontecendo pelo empe-
nho de todo um grupo 
de pessoas, desde a parte 
burocrática até as empre-
sas terceirizadas, que vêm 
desenvolvendo um belo 
trabalho.

Ponte pênsil da comunidade 
do Rio do Terraé reformada

TORRES - A Unidade de 
Saúde do Curtume, recen-
temente reinaugurada, 
após grande reforma, rece-
beu na quinta-feira passa-
da, 9 de setembro, o alvará 
de Plano de Prevenção e 
Proteção Contra Incêndios 
– PPCI. O documento foi 
entregue pelo secretário 
municipal de Planejamento 
e Participação Cidadã, Ma-
theus Junges, ao secretário 
municipal de Saúde, Cláu-

dio Paranhos.
Na oportunidade, o ti-

tular do Planejamento 
também entregou os pro-
jetos aprovados dos PPCI’s 
dos Postos de Saúde do 
São Brás e do Rio Verde. 
Conforme os secretários, 
em breve, todas as edifi-
cação da Saúde estarão de 
acordo com a legislação 
vigente conforme o Plano 
de Prevenção e Proteção 
contra Incêndio.

Secretaria do Planejamento encaminha solução 
sobre os PPCI das Unidades de Saúde
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Vários discursos foram feitos 
no coquetel para convidados es-
peciais, todos comemorando os 
ganhos econômicos, de inovação 
e sociais que o Vésta trará para a 
cidade. O mais importante foi o 
proclamado pelo diretor da VCA 
Maggi, Eraclides Maggi. Ele fa-
lou dos desafios traspostos para 
chegar a este dia de entrega do 
destacado empreendimento e 
chegou a dizer que acredita que 
o Vésta teve tantas pessoas e tan-
tas passagens para a articulação 
de sua construção, que pode ser 
considerado que o prédio, mes-

mo inanimado, possui alma. 
Para encerrar o protocolo da 

entrega do Shopping do Vésta, o 
mesmo Eraclides chamou parte 
dos trabalhadores que estavam 
no canteiro de obras e em outras 
atividades da construção para 
particionarem de uma foto histó-
rica, quando foi dada uma salva 

de palmas para o “time” todo das 
Obras do Vésta. Depois o sho-
pping foi aberto ao público, com 
fornecimento de pipocas aos vi-
sitantes, que puderam visitar as 
lojas já funcionando como, por 
exemplo, Lojas Renner, Unicred, 
De Luca, Açaí Fami, New Gueto, 
Bela Gula , Gang , dentre outras 

TORRES

Nesta quinta-feira (16/9), Vésta Shopping 
foi entregue ao público de Torres 

Foi aberto ao público oficial-
mente, na tarde desta quinta-fei-
ra, dia 16 de setembro, em Tor-
res, o Vésta Shopping. Trata - se 
de parte de um prédio multiuso, 
onde mais duas Torres (em cima 
do shopping), possuem aparta-
mentos e salas comerciais, além 
de grande infraestrutura condo-

minial. 
O evento levou ao prédio para 

um coquetel os diretores da 
VCA Maggi – empreendedora, 
além de autoridades públicas e 
privadas da cidade, que foram 
convidadas pelo protocolo da 
assessoria de empresa. Entre as 
presenças estavam o prefeito 

Carlos Souza (que discursou), o 
bispo da Diocese de Osório (que 
possui partes do empreendi-
mento recebido como permuta 
da área - antes concessão da Mi-
tra da Igreja Católica), a ex-pre-
feita Nílvia Pereira, o presidente 
da Câmara Municipal de Torres, 
Gibraltar Vidal, dentre outros. 

'O Vésta tem alma'

Estátua da Deusa Vésta faz parte da arquitetura do shopping

Discursos na cerimônia celebram ganhos para toda Torres. Lojas de marcas consolidadas fazem parte do mix inicial como 
Renner, Gang e Bela Gula

Permuta com a Igreja Católica e opção por aluguel das lojas
O empreendimento iniciou 

com uma permuta feita entre os 
empresários da VCA Maggi e os 
representantes da Igreja Católica 
de Torres e região.  É que a qua-
dra onde o Vésta foi construído e 
agora está pronto, havia sido do-

ada par a Mitra da Igreja Católica 
no passado - Mitra que aceitou 
trocou a área com a VCA por imó-
veis e obras no entorno. À época 
(2014), a prefeitura de Torres e a 
Câmara Municipal também auxi-
liaram na aprovação do projeto. 

Foram valores e serviços como 
contrapartida para a cidade de 
Torres por impactos gerais, assim 
como foi votada uma lei na Câma-
ra que formalizou a permissão da 
comercialização da mesma qua-
dra inteira pela Igreja Católica lo-

cal para a VCA.  
Atualmente o shopping Center 

faz parte de outra empresa coliga-
da a VCA Maggi. A partir dela, os 
gestores negociam contratos de 
aluguel com lojistas ao invés de 
vender as lojas - como era a ideia 

anteriormente, com isto manten-
do o conceito e a “alma” que pos-
suem os verdadeiros shoppings. 
Os apartamentos e os conjuntos, 
ao contrário, foram e ainda estão 
sendo vendidos e revendidos pe-
las imobiliárias de Torres e região. 

Assinado acordo de cooperação para 
revitalização da Praça Borges de Medeiros

O Prefeito de Torres, Carlos Sou-
za assinou no último mês, o acordo 
de cooperação entre o Município de 
Torres e a R. Dimer Empreendimentos 
Imobiliários, para a revitalização da 
Praça Borges de Medeiros, na Prainha.

Ainda na presença do represen-
tante da empresa R. Dimer, Rodrigo 
Dimer, e dos Secretários Municipais 
do Planejamento e Participação Cida-
dã, Matheus Junges e da Cultura e do 
Esporte, José Mauri Rodrigues, foi as-

sinado o acordo de cooperação e en-
tregue pelo Prefeito o projeto da obra 
nas mãos da empresa parceira.

O acordo prevê a revitalização da 
Praça Borges de Medeiros na Avenida 
Beira Mar, bairro Prainha, conforme 
projeto da Secretaria de Planejamen-
to e Participação Cidadã e a realização 
será da empresa parceira.

De acordo com o Secretário Ma-
theus Junges, a praça localizada na 
Prainha irá ganhar um novo estacio-
namento na sua volta, novo sistema 
de iluminação pública, novo passeio 
acessível, árvores para o entorno, pa-
vimentação em PAVS na rua Praça Bor-
ges de Medeiros na lateral da praça, 
bancos, lixeiras, além de um espaço 
de integração entre praça e beira-mar 
para que os turistas e a população 

torrense possam desfrutar do melhor 
que a cidade tem para oferecer.

Para o Prefeito Carlos Souza, as 
parcerias entre setor público e priva-
do vem ganhando força e estão fican-
do cada vez mais relevantes. Segundo 

o Prefeito quem ganha é a população 
torrense, que terá um espaço com 
arquitetura moderna e ornamentado 
para bem receber as famílias e visitan-
tes. A obra tem início imediato e será 
entregue ainda este ano.

O Prefeito de Torres, Carlos Souza assinou no último mês o acordo de cooperação entre o Município de Torres e a R. Dimer 
Empreendimentos Imobiliários, para a revitalização da Praça Borges de Medeiros, na Prainha.

Praça Borges de Medeiros, na Prainha
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Com governo do RS
_________________

Símbolo da alma e união gaúcha, 
a chama crioula chegou ao Palácio 
Piratini na manhã desta terça-fei-
ra (14/9), oficializando o início da 
Semana Farroupilha em uma ceri-
mônia marcada pela representati-
vidade. A centelha entregue pelos 
cavalarianos, sentinelas da tradi-
ção desde 1947, foi recebida pelo 
governador Eduardo Leite e pela 

patrona dos Festejos 
Farroupilhas de 2021, 
a declamadora Liliana 
Cardoso.

As celebrações 
deste ano vão enalte-
cer o bicentenário do 
nascimento de Ani-
ta Garibaldi e o cin-
quentenário do Dia da 
Consciência Negra e do 
Movimento Nativista, 
temas destacados pelo 
governador.  “Todos 
esses movimentos res-
gatam o sentimento de 
pertencimento da nos-
sa sociedade e é im-
portante cultivarmos, 

por meio de símbolos e tradições, 
a nossa identidade, mas também a 
diversidade que nos torna maiores 
e mais capazes. História se faz aqui 
hoje, quando a chama é recebida 
por uma mulher negra, patrona dos 
festejos, e pelo primeiro governador 
assumidamente gay. E o mundo não 
acabou, pelo contrário. O Rio Gran-
de vive um momento de virada nas 
contas públicas e nos investimentos. 
E tudo isso travando bons debates, 
no campo das ideias, com respeito, 
sem nos enfrentarmos como povo”, 
declarou.

Ao lembrar da trajetória de dedi-
cação ao movimento tradicionalista 
gaúcho, hoje coroada com o patro-
nato da Semana Farroupilha, Liliana 
se emocionou. “É um momento de 
grande emoção para aquela guria 
que veio da periferia de Porto Ale-
gre, criada dentro de um Centro de 
Tradições Gaúchas. Essa chama viva 
que arde aqui hoje nos faz refletir 
sobre os ideais que tanto louvamos 
na nossa bandeira rio-grandense: 
liberdade, igualdade e humanidade. 
Se essa chama aqui arde e nos une, 
mesmo em um mundo tão desigual 
e com tanto ódio, perante esta cha-
ma, penso eu sermos iguais”, afir-

mou.
Secretária da Cultura, Beatriz 

Araujo exaltou a visibilidade que a 
cultura vem recebendo no Estado. 
“Neste momento que é tão caro 
para todos os gaúchos, é muito bom 
poder falar do que estamos fazendo 
pela cultura no Rio Grande do Sul. 
Temos um governo que respeita a 
diversidade do nosso povo, e assim 
continuaremos a respeitar toda as 
manifestações culturais, diversas e 
legítimas, de toda as regiões do nos-
so Estado, que aqui, neste momento 
carregado de emoção e significado, 
podemos ver representadas”, disse.

A chama acesa no Piratini foi 
composta pela centelha do CTG Se-
tembrina dos Farrapos, em Viamão, 
e pelo Fogo Simbólico da Pátria, 
que percorreu municípios gaúchos 
até 7 setembro. O presidente do 
Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG), Manoelito Savaris, explicou 
que a cerimônia da primeira cha-
ma, em agosto, foi diferente neste 
ano em razão da pandemia. “Foram 
acesas centelhas em 30 lugares dife-
rentes, para evitar aglomeração em 
um mesmo ponto. A primeira foi em 
Cruz Alta, um município histórico”, 
observou.

TRADICIONALISMO

Com muitos tradicionalistas na Praça XV, Festejos 
Farroupilha foram abertos domingo em Torres

Com Prefeitura de Torres
_____________________

Com a presença de cerca de 50 
cavaleiros na Praça XV, neste últi-
mo domingo, 12 de setembro, fo-
ram iniciadas as comemorações 
alusivas à Revolução Farroupilha, 
em Torres. Em sua fala, o prefeito 
Carlos Souza destacou a impor-
tância da data para a história do 
Rio Grande do Sul e em particular 
pela atuação de Anita Garibaldi 

no processo. Este ano, a chama 
foi recebida pela primeira-dama 
Susi Souza, em sintonia com o 
tema 2021, “Caminhos de Anita”, 
dedicado às comemorações pela 
passagem dos 200 anos de seu 
nascimento. Cerca de 150 pesso-
as prestigiaram o evento.

A Centelha Crioula deslocou-
-se do Parque do Balonismo em 
direção à Praça. Os tradiciona-
listas saíram acompanhados das 
prendas, conduzindo a chama e 

as bandeiras até a Praça XV. Os 
Festejos Farroupilha 2021 em 
Torres têm a coordenação da 
Secretaria Municipal de Cultura 
e do Esportes. Os Festejos deste 
ano tem por objetivo homenage-
ar e comemorar o bicentenário 
de nascimento de Anita Gari-
baldi, uma das personalidades 
femininas mais cultuadas do Sul 
do Brasil. “Caminhos de Anita” 
pretende retratar a heroina co-
nhecida por sua participação e 
envolvimento direto na Revolu-
ção Farroupilha (1835-1845).

O tema dos festejos é uma 
homenagem aos caminhos per-
corridos por Anita e à sua bra-
vura, inserida no contexto da 
Revolução Farroupilha – a mais 
longa revolução do Brasil, que 
durou quase dez anos e tinha 
como ideais liberdade, igualdade 
e humanidade. Anita, ao lado de 

Giuseppe Garibaldi (1807-1882), 
lutou pela causa da liberdade no 
Rio Grande do Sul.

Foi homenageada a Sra Zé-
lia Dutra e as mulheres gaúchas 
pelo tema Caminhos de Anita. 
O ato contou também com a 
presença do vice-prefeito Fábio 

Amoretti acompanhado pela sua 
esposa Adriana Amoretti, do se-
cretário da Cultura e do Esporte, 
José Mauri Rodrigues, e demais 
secretários municipais, vereado-
res, representantes de entidades 
tradicionalistas e do público em 
geral.

Praia da Guarita é cenário para campanha 
da Dufrio em alusão à Semana Farroupilha
Com a interpretação de 

uma versão da canção nativis-
ta Gaúcho Coração, a Dufrio, 
uma das maiores empresas es-
pecializadas em climatização e 
refrigeração do país, junto com 
a agência Gampi Casa Criati-
va, de Novo Hamburgo, lança 

uma campanha para marcar a 
Semana Farroupilha. A Praia 
da Guarita, em Torres, um dos 
principais atrativos turísticos do 
estado, é um dos cenários para 
o vídeo produzido pela Catraca 
Filmes. 

Participam da ação os canto-

res nativistas Renato Borghetti, 
Ernesto Fagundes, Juliana Spa-
nevello, Joca Martins e Cristia-
no Quevedo. O material está 
disponível nos canais digitais 
da empresa, dos artistas convi-
dados e em emissoras de rádio 
desde quinta-feira (16/09).

Chama crioula acesa no Palácio Piratini marca início da Semana Farroupilha
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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!

Toyota
Corolla Híbrido

Honda

no primeiro sorteio e mais:

no segundo sorteio e mais:
CG Titan 160cc

Usina Fotovoltaica 500kVA
Voucher Juntos 10 mil pontos

TV 50” Samsung
Celular Samsung S20

CG Titan 160cc
TV 50” Samsung

Sorteio 29 de setembro

Sorteio 24 de novembro

Voucher Juntos 10 mil pontos
Notebook Acer

Celular Samsung S20
Relógio SmartWatch Samsung

Posicione a sua câmera para se associar 
ou digite o link no seu navegador:
bit.ly/SejaAssociadoNoSicredi

Consulte regulamento completo da 
promoção e condições de contratação nas 
unidades de atendimento participantes e no 
link bit.ly/investirefacil 
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No cumprimento da sentença 
de Ação Civil Pública nº 5000004-
13.2019.4.04.7121/RS de autoria do 
Ministério Público Federal (MPF) e 
da União – Advocacia Geral da União 
(AGU), o Município de Arroio do Sal 
deu início a retirada das Casuarinas 
localizadas em frente a Associação 
dos Previdenciários e Servidores Pú-
blicos (Apresul), no Balneário São Pe-
dro, em Arroio do Sal.

Conforme a procuradora geral do 
Município, Michelle Braga Luz, na 
Ação Civil Pública constam como réus 
o Município e a Apresul. A procurado-
ra explica que um acordo foi proposto 
pelos autores da Ação, em que ambos 
os réus concordaram. O Município se 
comprometeu em remover a vegeta-
ção exótica (Casuarinas), transportar 
o material oriundo da vegetação e 
elaborar o Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) para a re-

cuperação da área. Já a Apresul con-
cordou com o pagamento de 50% do 
valor da execução do PRAD.

De acordo com o secretário de 
Meio Ambiente, Agropecuária e Pes-
ca, Luiz Carlos Schmitt, cabe ressaltar, 
que tal determinação fala da remo-
ção de todas as árvores da espécie 
exótica Casuarina equisetifolia, que 
estão sobre as dunas e vegetação de 
restinga em Área de Preservação Per-
manente.

Planta exótica e considerada 
invasora

“Nos últimos dias, especialmente 
nas redes sociais, fomos questio-
nados sobre o motivo do corte das 
árvores, embora no local tenha uma 
placa informado à população sobre 
essa determinação do corte pelo 
MPF e AGU. No entanto, poucos têm 

o conhecimento necessário para 
compreender quanto é importante a 
remoção desta espécie de planta que 
não é nativa de nossa orla”, esclarece 
o secretário.

A espécie Casuarina equisetifolia, 
popularmente conhecida por Casua-
rina, é nativa da Austrália e foi larga-
mente distribuída em áreas urbanas 
litorâneas para fins de estabilização 
de dunas e como quebra vento. Esta 
espécie foi incluída na Lista Oficial de 
Espécies Exóticas Invasoras no Esta-
do do Rio Grande do Sul conforme 
Portaria SEMA nº 79 de 31/10/2013.  
Segundo a Portaria, espécies exóticas 
são aquelas que ocorrem fora de sua 
área de distribuição natural e se tor-
nam invasoras, quando sua introdu-
ção ameaça ecossistemas, ambien-
tes ou outras espécies. Além disso, a 
espécie promove gradativamente a 
perda da biodiversidade local (flora 

nativa e da fauna associada a ela) de-
vido, principalmente, a produção de 
compostos que inibem o crescimento 
de outras espécies vegetais.

*Texto: Por Melissa Maciel / AS-
COM PMAS - Foto: Daniel Matos / 
ASCOM PMAS

Acatada sentença do MPF e AGU que determina 
a remoção de Casuarinas em APP de Arroio do Sal

 Na última semana, o prefeito de Três 
Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, visitou a 
Expointer 2021, em Esteio, e aproveitou 
para fazer contatos políticos, visando tra-
zer investimentos e melhorias para o mu-
nicípio. No encontro com o governador do 
RS Eduardo Leite, Flávio pediu prioridade 
nos trabalhos de recuperação da RS 494, 
devido ao estado crítico que se encontra 
a rodovia.

Durante a visita, também tratou com 

o deputado federal Júlio Redecker, sobre 
a emenda parlamentar para aquisição de 
uma escavadeira hidráulica para Três Ca-
choeiras. O deputado garantiu a indicação 
do recurso, de aproximadamente R$ 600 
mil reais, para aquisição do equipamento. 
A solicitação foi encaminhada pelo verea-
dor Antônio Selau Scheffer. “A boa relação 
política com todos os partidos é muito 
importante para que o município receba 
muitos investimentos e recursos”, afirmou 

Flávio.
Ainda durante o evento, o prefeito vi-

sitou a artesã do município Rosmari, que 
estava expondo seus produtos feitos de fi-
bras vegetais. “Nossa artesã todos os anos 
participa do evento com apoio do Gover-
no Municipal. Três Cachoeiras se fez pre-
sente na Expointer através dela, além da 
participação no estande da AMLINORTE, 
divulgando os nossos pontos turísticos”, 
informou ele.

Prefeito de Três Cachoeiras aproveita 
Expointer para fazer contatos políticos

Na quarta-feira, 14 de setembro, a 
comunidade escolar e população em 
geral esteve representada na audiência 
pública realizada no Ginásio Municipal 
do Balneário Rondinha com a finalida-
de de apresentar o processo de muni-
cipalização da Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental Professor Dietschi.

A condução do momento foi do se-

cretário municipal da Educação, Diego 
Dias, e a apresentação do processo de 
municipalização foi do coordenador da 
11ª Coordenadoria Regional da Educa-
ção, Fabrício Soares.Na ocasião, foram 
realizados alguns esclarecimentos so-
bre vínculos de trabalho dos funcioná-
rios e professores, melhorias na escola, 
entre outros.

De acordo com o secretário Diego, 
com a realização da audiência, será 
juntada a ata da realização da mesma 
com outros documentos e encaminha-
do à secretaria da Educação do Estado 
para o prosseguimento do pedido. O 
secretário acredita que já será possí-
vel ao Município contar com a escola 
municipalizada para o início do ano 

letivo de 2022 - garantindo um serviço 
escolar de qualidade ainda melhor aos 
estudantes.

Também participaram da audiência 
o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flá-

vio Angst (Bolão) e o vice-prefeito, José 
Diogo Martins Pereira (Zéca), a direção 
da Escola e vereadores do Município. 
(texto por Melissa Maciel - ASCOM 
PMAS)

Após audiência pública, Arroio do Sal dá prosseguimento à municipalização 
da Escola Estadual  Professor Dietschi

Prefeito Flávio com Governador Eduardo Leite, Dep-
utado Júlio Redecker, Shamberlai (Diretor do Consórcio 

CIDIRUR) e Prefeito Vinicius (de Morrinhos do Sul)

Em reunião realizada no dia  02 de 
setembro, a Secretaria Municipal de 
Turismo do Passo de Torres apresen-
tou os responsáveis pela elaboração 
do Plano Municipal de Turismo de 
Passo de Torres, o primeiro plano em 
quase 30 anos de município. Com a 
presença do Prefeito Municipal Val-
mir Rodrigues, o Vice-Prefeito Alte-
mir, o Secretário de Turismo Airton 
de Freitas, a Diretora de Turismo 
da Amesc Helen Becker, membros 
do Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR) e Empresários ligados ao 
Turismo de todos os seguimentos, 

o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem (SENAC) representados por Ai-
lan Hanizenreder e Luciana Pereira, 
apresentaram o planejamento para 
elaboração do Plano Municipal de 
Turismo do município. 

O Plano Municipal de Turismo é 
um documento que reúne os prin-
cípios orientadores para o desen-
volvimento da atividade turística 
da cidade. Sendo baseado no Plano 
Nacional de Turismo, é uma exigên-
cia legal para reconhecimento de um 
município como turístico, bem como 
para sua classificação dentro das 

políticas do governo federal. "Com 
esse instrumento podemos buscar 
ainda mais investimentos em infra-
estrutura e nos serviços dos atrati-
vos, contribuindo para a geração de 
emprego e renda. Por muito tempo 
estivemos à sombra de nossos vizi-
nhos gaúchos, estamos aqui para dar 
luz ao potencial turístico de Passo de 
Torres", destacou o prefeito do Pas-
so, Valmir Rodrigues. Nos próximos 
dias o documento será debatido e 
elaborado com a contribuição do 
COMTUR, juntamente com o SENAC 
e empresários do trade turístico.

Pela primeira vez, Passo de Torres terá um 
Plano Municipal de Turismo 
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Arroio do Sal segue
vacinando contra

COVID-19!
Fique atento às agendas de

vacinação da primeira,
segunda e dose de reforço

contra a COVID-19

@prefeituraarroiodosal
www.arroiodosal.rs.gov.br

(51) 99742-6809 - (51) 3687-3516

Arroio do Sal não registra óbitos 
por Covid-19 há 50 dias  

O Município de Arroio do 
Sal está há 50 dias sem regis-
trar óbito devido ao agrava-
mento da Covid-19. A última 
morte registrada no Municí-
pio foi no dia 26 de julho de 
2021. 

Segundo o prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flávio 
Angst (Bolão), o controle se 
deve à conscientização da po-
pulação e o investimento do 
Município em testagem em 
massa. Até o momento, 5.969 
pessoas de Arroio do Sal fo-
ram testadas para fins de de-
tecção do novo coronavírus.

"Seguimos com zero óbi-
tos, mas parte disso é mérito 
dos nossos habitantes. Todos 
têm feito a sua parte, popu-
lação e administração pública 
municipal, especialmente por 
termos investido alto em tes-
tagem em massa das pesso-
as que apresentam sintomas 
gripais. Quem é detectado 

positivo, logo é encaminhado 
ao isolamento domiciliar e re-
cebe o tratamento adequado 
logo no início dos primeiros 
sintomas”, explica o prefeito 
Bolão.

Outro dado a ser comemo-
rado em Arroio do Sal, sem 
diminuir os cuidados até aqui 
considerados, é o fato de que 
há 20 dias moradores do Mu-
nicípio não são internados 
em hospitais por conta da Co-
vid-19- tendo omo parâmetro 
esta quarta-feira (15) -.

Para o secretário da Saúde, 
Diego Feldmann, outro fator 
que impacta no controle da 
pandemia é o avanço da va-
cinação, que em Arroio do Sal 
foi realizada com afinco vaci-
nando todas as pessoas em 
cada faixa etária, colocando 
Arroio do Sal entre os muni-
cípios que mais rapidamente 
vacinaram.

"Estamos alcançando 50% 

da população vacinável com 
a vacinação completa e já 
é possível ver o impacto da 
vacinação frente às formas 
graves e aos óbitos. Por isso 
a importância da população 
completar a imunização com 

as duas doses”, ressalta o se-
cretário.

Conforme dados da 18ª Co-
ordenadoria Regional de Saú-
de, na data de 14 de setem-
bro, Arroio do Sal possui 94% 
de vacinas aplicadas, sendo 

81% da cobertura populacio-
nal vacinada com a primeira 
dose e 47% com a cobertura 
completa com duas doses.

*Texto: Por Melissa Maciel 
/ ASCOM PMAS 

Além disso, - tendo omo parâmetro esta quarta-feira (15) - há 20 dias não há internações hospitalares 

ARROIO DO SAL
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O Centro Municipal de Atendi-
mento Especializado “Sandrinho” 
tem data marcada para a oficiali-
zação do início de suas obras. Uma 
cerimônia será realizada no dia 23 
de setembro marcando a sua cons-
trução na Rua Paraná, esquina com 
a Rua das Corticeiras, quadra 80, no 
bairro Quatro Lagos, em Arroio do 
Sal.

A obra estimada em mais de um 
milhão de reais, contará com cerca 
de 650 metros quadrados de área 
construída, os quais serão distri-
buídos em projeto com salas para 
gestão administrativa, cozinha/refei-

tório, banheiros, seis salas de aten-
dimento pedagógico, quatro salas 
de atendimento com especialistas 
em fonoaudiologia, psicopedagogia, 
psicologia e assistência social, entre 
outros espaços. Além desses atendi-
mentos, está prevista a implantação 
das áreas de terapia ocupacional e 
neuropediatria.

De acordo com o secretário da 
Educação, Diego Dias, atualmente 
Arroio do Sal atende o público que 
necessita de atendimento especia-
lizado em dois locais, no CEMAE, 
localizado no bairro Bom Jesus, o 
qual atende 96 alunos por meio dos 

serviços de psicologia (30), psicope-
dagogia (39) e fonoaudiologia (27), e 
APAE de Terra de Areia, outros cerca 
de 30 atendimentos, totalizando a 
média de 130 usuários ao ano. Para 
o prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), a construção do 
Centro Especializado foi muito dese-
jada para a educação do Município 
e demonstra que os investimentos 
estão sendo em todas as áreas.

o Decreto Municipal nº 61/2021 
de 30 de julho, criou e denominou 
como o Centro Municipal de Aten-
dimento Especializado “Sandrinho”, 
em homenagem ao servidor munici-

pal Alessandro dos Santos, falecido 
em 2021, pela contribuição para a 

inclusão das pessoas com deficiên-
cias no Município. 

Arroio do Sal iniciará construção do Centro Municipal 
de Atendimento Especializado no bairro Quatro Lagos

Emenda parlamentar no valor de R$300 
mil foi entregue pelo Deputado Zé Milton 
(PP) na última sexta-feira, 03 de setembro, 
para ser usada no desassoreamento da Barra 
do Rio Mampituba. Além desses recursos, o 
deputado Progressista também encaminhou 
mais R$ 300 mil para o cercamento do Está-
dio Martinisio Manoel Silveira. O ato de en-

trega aconteceu no gabinete do Prefeito Mu-
nicipal Valmir Rodrigues, juntamente com o 
vice-prefeito Altemir Catel, presidente da Câ-
mara de Vereadores Fabiano Ramos Lopes, 
vereadores Lúcio Hespanhol e Jaci Anacleto 
Eziquiel, dentre demais secretários munici-
pais e autoridades. O Prefeito Municipal Val-
mir Rodrigues destacou que essa é uma obra 

muito importante para os pescadores, "É um 
serviço de manutenção essencial para os 
trabalhos da pesca, hoje uma das principais 
fontes de renda das famílias do nosso muni-
cípio. Agradeço especialmente o Deputado 
Zé Milton pela parceria com Passo de Torres 
e por estar junto com a gente contribuindo 
para o desenvolvimento da cidade".

Deputado catarinense destina recursos para obras 
da Dragagem do Rio Mampituba

O Santo Feirão estreou com sucesso 
no último sábado (11), em Três Cachoei-
ras. Um número expressivo de visitantes 
prestigiou os mais de 50 expositores que 
participaram da iniciativa, realizada em-
baixo do viaduto central. Foram inúme-

ros os produtos comercializados entre 
coloniais, orgânicos e artesanais como 
pães, doces, hortaliças, artesanatos va-
riados, artigos de decoração e jardina-
gem.

A ação ocorrerá todo o segundo sába-

do de cada mês e é promovida pela Pre-
feitura Municipal de Três Cachoeiras, por 
meio da Secretaria de Assistência Social 
e Departamento de Turismo, pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, Emater e 
Casa do Artesão Raízes da Arte. 

Santo Feirão estreia com sucesso em 
Três Cachoeiras

A entrada da cidade de Arroio 
do Sal está chamando a atenção 
de quem trafega na rodovia ERS 
389 Nelson Gonçalves (Estrada 
do Mar) ou cruza pelo pórtico lo-
calizado no final da Av. Assis Bra-
sil, principal acesso ao Centro do 
Município.O monumento cons-
truído em 2015 foi revitalizado 
com novo sistema elétrico e de 
iluminação, limpeza e pintura. 

Na reforma foi implantado 

um sistema elétrico tubular com 
as devidas proteções contra o sol 
e chuva, garantindo maior susten-
tabilidade.

A execução da obra foi realiza-
da de forma voluntária pelo pro-
fissional da Iluminação Pública do 
Município, Paulo Ajarda, e pelo 
vereador Diego Quadros (MDB), 
durante quatro finais de semanas, 
gerando economia ao Município 
em cerca de R$ 60 mil em mão 

de obra, conforme orçamento re-
alizado por empresas do ramo. A 
Prefeitura Municipal teve apenas 
gastos com a aquisição de mate-
riais.

De acordo com o prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst 
(Bolão), a revitalização é uma das 
obras de melhorias que a adminis-
tração municipal tem realizado no 
Município. Além disso, segundo o 
prefeito, os canteiros no trevo da 

entrada da cidade, próximos do 
pórtico, também estão recebendo 
novo embelezamento na jardina-
gem e nos letreiros, compondo 
um projeto de melhor recepção 
e acolhida de quem mora, visita 
ou, ao passar pela região, poderá 
sem sentir convidado a conhecer 
as belezas de Arroio do Sal. (Tex-
to: Por Melissa Maciel / ASCOM 
PMAS - Foto: Daniel Matos / AS-
COM PMAS)

Pórtico da entrada de Arroio do Sal é revitalizado 
com moderno sistema de iluminação

Representantes do poder públi-
co municipal de Passo de Torres e 
CASAN (Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento) realizaram na 
sexta-feira passada (10) reunião para 
tratar de melhorias no saneamento 
de Passo de Torres. Durante o encon-
tro foi apresentado o novo chefe da 
agência, Wellington Reus de Araujo. 
Foram também compartilhadas in-
formações sobre obras em andamen-

to e o planejamento futuro para o 
município.

A Companhia já possui em execu-
ção reservatório de 500 metros cúbi-
cos junto à Estação de Tratamento de 
Água, e uma nova ETA e novo reser-
vatório na região central fazem parte 
dos planos para reforço do sistema 
de abastecimento.

"Durante o encontro avançaram 
também as tratativas para atender 

a cidade com a infraestrutura de es-
gotamento sanitário, uma das metas 
da atual gestão municipal. A meta é 
fortalecer a parceria entre a CASAN 
e Prefeitura para elaboração do Pla-
no Municipal de Saneamento Básico, 
que será a base para elaboração do 
projeto, busca de recursos e execu-
ção do sistema de coleta e tratamen-
to de esgotos", concluí a comunica-
ção da Prefeitura do Passo de Torres.

Prefeitura do Passo e CASAN avançam no planejamento 
de melhorias para o saneamento

FOTO - Projeção do novo espaço em maquete virtual

FOTO por Neomar Corrêa

A Secretaria Municipal de Saú-
de, juntamente com o Conselho 
Municipal de Saúde, promoverá 
no dia 28 de setembro, a 6ª Con-
ferência Municipal de Saúde de 
Três Cachoeiras.

O evento, cujo tema será 
“Consolidar o modelo da saúde”, 
ocorrerá das 13h30 às 17h30, no 

Centro de Convivência do Idoso 
Luiz Nolasco de Souza. Devido a 
pandemia da COVID-19, a iniciati-
va será somente para alguns con-
vidados presenciais. No entanto, 
o evento poderá ser acompanha-
do por meio de uma transmissão 
ao vivo no Facebook da Prefeitura 
Municipal de Três Cachoeiras. 

Três Cachoeiras promoverá 
Conferência Municipal de Saúde
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A união de muitas marcas com 
vontade de fazer o Esporte acontecer 
em Torres deu resultados: a cidade 
irá sediar uma etapa do Campeonato 
Brasileiro de Surf. E o evento que terá 
uma premiação de R$ 20.000,00 (vin-
te mil reais) na categoria Profissional. 
E mais, o campeão da categoria ainda 
garante uma bolsa de estudos de 50% 
em qualquer curso da ULBRA (exceto 
Medicina) nas modalidades presencial, 
semipresencial ou EAD.

O evento está previsto para ocor-
rer durante três dias (30/09, 01/10 e 
02/10). A organização preparou duas 
ações especiais: a participação do Pro-
jeto Surfar, que incentiva o ingresso de 

crianças e adolescentes no Surf, além 
de uma grande limpeza de beira de 
praia (em conjunto com o Projeto Praia 
Limpa). A Supervisão Técnica é da As-
sociação Gaúcha de Árbitros (AGA) e 
da Associação Brasileira de Surf Profis-
sional (ABRASP). A realização é da Liga 
Rio-Grandense de Surf com o apoio 
da Associação dos Surfistas de Torres 
(AST).

Patrocínios e apoios

A etapa torrense do Brasileiro de 
Surf tem o patrocínio master da Free-
Surf, Monte Bello Construtora e Casa 
São Paulo Magazine. Conta ainda com 

o patrocínio da Lummertz Imóveis; 
Restaurante Cantinho do Pescador; 
Redemac Bomagg Materiais de Cons-
trução; Kruger Aluguéis; Organic; Da-
tateck; Marivan Surf Skate Shop; Dado 
Bier; Pizzaria da Praia; e Bepo. 

Os co-patrocinadores são o The Sun 
Beach Lounge; Simões SurfBoards; 
Celu Service; Licenciar Consultoria 
Ambiental; Subway; Chilli Beans; Open 
Internet; Sea Life Farmácia de Manipu-
lação; DS Skate Shop; Singe; Da Rocha 
Laboratório de Análises Clínicas; Oha-
na Surf Wax; Banana Wax; e Bamboo 
também estão fazendo a diferença. O 
Apoio é da ProSide; ULBRA; A Furninha 
Hotel; Ouem; Complay e Half Human. 

ESPORTES

Com o relativo controle da pande-
mia, devido o avanço da vacinação 
contra a Covid-19, a Prefeitura de Tor-
res já marcou a data para a realização 
da 32ª edição do Festival Internacio-
nal de Balonismo. Obedecendo todos 
os protocolos sanitários, a próxima 
edição está prevista para ocorrer en-
tre os dias 14 e 24 de abril de 2022 
e contará com dez dias de Festival, 
compreendendo dois feriados nacio-
nais, Páscoa e Tiradentes. O anúncio 
foi feito no dia 10 de setembro pelo 
prefeito Carlos Souza, acompanhado 
do secretário municipal de Turismo, 
Fernando Nery. A última vez que o 

tradicional evento torrense ocorreu 
foi em 2019.

Conforme o secretário, devido a 
pandemia não ter permitido a rea-
lização do Festival em 2020 e 2021, 
a gestão municipal está preparando 
protocolos sanitários para garantir a 
realização plena do Festival em 2022. 
"Entre as atrações, shows nacionais 
nos dois finais de semana e uma pro-
gramação que valorizará a cultura, es-
porte, gastronomia, produção rural, 
artesanato local, entre outros, deve-
rão estar no Parque do Balonismo", 
destaca.

Nesta próxima edição, os visitan-

tes do Festival Internacional do Balo-
nismo serão recepcionados com uma 
maior infraestrutura no Parque Odilo 
Webber Rodrigues. Este ano foi inau-
gurado o Centro de Atendimento ao 
Turista – CAT, o projeto paisagístico 
junto ao Rio Mampituba com a cons-
trução de decks que deverão estar 
concluído e concretizados a criação 
de caminhos mais acessíveis na Ave-
nida Castelo Branco. Isso sem contar, 
é claro, a bela presença de dezenas 
de balões inflados - colorindo o céu 
de Torres em meio as competições.

*Com Prefeitura de Torres

Próxima edição do Festival Internacional do 
Balonismo acontecerá de 14 a 24 de abril de 2022

Torres terá etapa do Campeonato Brasileiro de Surf

Em decorrência da pandemia, última vez que o tradicional evento torrense ocorreu foi em 2019.

Evento - previsto para ocorrer entre 30 de setembro e 02 de outubro - tem o patrocínio master da FreeSurf e Casa São Paulo

O Team FGB (Fundação Gaúcha de Balo-
nismo) composto por cinco pilotos torrenses 
e suas equipes estão em Boituva (SP) partici-
pando do 33º Campeonato Brasileiro de Ba-
lonismo que segue até o dia 19 de setembro. 
Alegria, parceria e união fazem parte do dia 
a dia dessa turma reunida na cidade sede da 
competição.

Participam do Campeonato os pilotos 

Giovani Pompermaier, Laís Pinho, Murilo Ho-
ffmann, Reni Pinho e João Justo. Os pilotos 
torrenses são filiados à Federação Gaúcha de 
Balonismo (FGB). 

Ao todo, 28 pilotos estão em busca do tí-
tulo de Campeão Brasileiro e lutam também 
por uma boa classificação para garantir vaga 
como representantes do Brasil no Campeo-
nato Mundial de Balonismo que acontece na 

Eslovênia no próximo ano.
O 33º Campeonato é promovido pela 

Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) 
e corresponde à edição de 2020, adiada em 
virtude da pandemia. A 34ª edição será re-
alizada em Torres entre os dias 12 e 17 de 
outubro deste ano.

Texto: Priscila Gamba - Foto: Laís Pinho

Pilotos representam Torres no Campeonato 
Brasileiro de Balonismo em Boituva
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 
10/09 e 16/09, uma notícia alen-
tadora: 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-fei-
ra, completaram-se 34 dias.

Apesar disso, Torres teve au-
mento no número de casos ativos 
de Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade 
era de 10 nesta quinta (16/09) 
- sendo que no dia 09/09 eram 
2. A média baixa no número de 
casos é 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 (16 de se-
tembro), o Boletim Epidemioló-
gico de Torres registrava, contan-
do desde o início da pandemia, 
6.086 casos confirmados, com 
5.963 recuperados, nove pacien-

tes em isolamento domiciliar e 
113 óbitos. "Assim como desde 
a última sexta-feira, nenhum pa-
ciente de Torres está internado 
com Covid-19 no Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes. Está re-
gistrada a internação de um pa-
ciente de outro município na UTI. 
De Torres, temos um paciente 
que está internado fora do mu-
nicípio", indica a comunicação da 
Prefeitura de Torres, ressaltando 
ainda que havia, até quinta (16). 
37 casos suspeitos aguardando 
resultados de exames (todos em 
isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últimos 
dias não terem o registro de ne-
nhum óbito, temos computados 
um total de 10 novos casos por 
Covid-19 na semana entre 10 e 
16 de setembro em Torres  - o 
que representa aumento em 
comparação com a semana ante-
rior (entre 03/09 e 09/09), quan-
do apenas 4 novos casos do coro-
navírus haviam sido computados. 

Arroio do Sal e Três 
Cachoeiras

Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quarta-feira (15/09) o mu-
nicípio estava com 1458 casos 
confirmados para Covid-19 (sem 
nenhum paciente internado), 
sendo 1427 recuperados e 4 sus-
peitos (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras es-
tava com 27 óbitos relacionados 
ao coronavírus desde o princípio 
da pandemia (nenhum novo óbi-
to em relação a semana passa-
da).

Já Arroio do Sal  divulgou nes-
ta terça (14/09) novo balanço 
referente a Covid-19 no municí-
pio. A cidade estava com 1235 
casos confirmados para Covid-19 
(sem nenhum paciente interna-
do), sendo 1193 recuperados e 
nenhum 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 corona-
vírus desde o início da pandemia. 
Há mais de 50 dias, Arroio do Sal 
não registra óbito relacionado à 
Covid-19

Torres completa 34 dias 
sem registro de óbitos por Covid-19 
Nesta semana, 10 novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 10 casos ativos para Covid-19 na quinta (16).  Arroio do Sal 

e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença nesta semana

Na manhã desta quinta-feira (16 
de setembro) saiu mais um boletim 
informativo sobre a situação epi-
demiológica relacionada ao novo 
coronavírus nos 15 municípios que 
compõem a Associação dos Muni-
cípios do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC). O número de casos da 
região passou para 31226 com um 
total de 655 mortes pela Covid-19 
desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de uma 
semana (comparativo com o dia 
09 de setembro) foram registrados 
127 novos casos de Covid-19 no 
extremo-sul catarinense (número 
maior que os 67 registrados na se-
mana anterior, mas expressivamen-
te menor  que os  1470 novos casos 
registrados entre 19/03 e 25/03, 
por exemplo - ápice da pandemia). 
Em 7 dias foram registrados 3 no-

vos óbitos na região (número que é 
maior do que na semana anterior, 
quando foram computados 2 óbi-
tos pelo coronavírus na região da 
AMESC). Além disso até esta quinta 
(16/09), a região estava com 102 
casos ativos registrados - número 
maior do que o boletim da quin-
ta-feira passada (09 de setembro), 
quando havia 82 casos ativos de 
Covid-19.

Araranguá, Sombrio e Passo 
de Torres 

Conforme dados da AMESC conso-
lidados na manhã desta quinta-feira 
(09/09), Araranguá é disparado o mu-
nicípio da região com maior número de 
casos - tendo chegado aos 10924 con-
firmados e 250 mortes relacionadas ao 
novo Coronavírus na cidade (sendo que 
nos últimos 7 dias foram registrados 20 

novos casos e nenhum óbito pela do-
ença na cidade).  Em seguida vêm Som-
brio, com 3800 registros de Covid-19 no 
total e 81 óbitos no total (21 novos ca-
sos e nenhum óbito nos últimos 7 dias). 
Passo de Torres, até quarta-feira (15/09) 
totalizava 1439 casos positivos do novo 
Coronavírus, com 27 óbitos desde o 
princípio da pandemia (5 novos casos 
de Covid-19 e nenhum óbito registrado 
no Passo nos últimos 7 dias).

Extremo sul de SC registrou três óbitos 
e 127 novos casos por Covid-19 na última semana

Nesta quinta (16) 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)

As pessoas de 70 anos ou mais, 
residentes em Torres, têm a sua 
disposição, a terceira dose da vaci-
na contra a Covid-19 a partir desta 
quarta-feira , 15 de setembro no 
Posto Volante (Rua Joaquim Porto, 
801) das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h, lembrando que às quintas-fei-
ras o Volante tem horário estendi-
do, até 19h30min. A imunização 
será realizada sem agendamento.

Serão contemplados os idosos 
que concluíram o esquema das 
duas doses há seis meses, período 
de intervalo para o reforço, defi-
nido pelo Ministério da Saúde. A 
aplicação de reforço utilizará a va-
cina da Pfizer, independentemen-
te do imunizante das aplicações 
anteriores, também de acordo 
com o Ministério. A terceira dose 
é orientada mesmo para aquelas 

pessoas que não tenham doenças 
crônicas.

Imunocomprometidos

As pessoas imunocomprometi-
das com 70 anos ou mais poderão 
se vacinar tendo recebido a última 
dose com um intervalo de 28 dias. 
É o caso de indivíduos transplanta-
dos de órgão sólido ou de medula 

óssea,; pessoas vivendo com HIV; 
doenças inflamatórias, imunome-
diadas em atividade e em uso de 
dose de prednisona ou equivalen-
tes > 10 mg/dia; demais indivíduos 
em uso de imunossupressores ou 
com imunodeficiências primárias; 
pacientes oncológicos que reali-
zaram tratamento quimioterápico 
ou radioterápico nos últimos seis 
meses; neoplasias ematológicas.

De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, todo idoso 
precisa apresentar documento 
de identidade e carteirinha com 
o registro das duas doses ante-
riores feitas em Torres. Ontem, a 
Secretaria começou a vacinação 
com a terceira dose em idosos 
moradores de ILPIs. Nesta quarta, 
a atuação continua nestes estabe-
lecimentos.

Torres começa aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos
As pessoas de 70 anos ou mais, residentes em Torres, têm a sua disposição, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Posto Volante (Rua Joaquim Porto, 801)
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A AQUARELA DE DEBRET 

Sempre achei a tela “O grito do Ipiranga” (ou, seu nome 
original, Independência ou Morte) uma bela arte. Acho 
que vi pela primeira vez nos livros de história, e a cena 
retratada me parecia bem real. E, para mim, e meus cole-
gas, a história contada pelos professores era a mesma 
estampada no famoso quadro. Mas não era. A obra enco-
mendada por Dom Pedro II foi pintada por Pedro Américo 
em 1888 em Florença (Itália) e devido a falta de dados, o 
autor se serviu de sua imaginação e completou a obra 
“inspirado” pelo famoso quadro Batalha de Friedland 
(1875), do francês Ernest Meissonier, uma vez que pintou 
já se passavam 66 anos do grito do Ipiranga. 
Pelo visto não é de hoje o advento das “Fake News”, isso 
deve ter surgido, pelo menos no Brasil, lá nos anos 1888, 
com a pintura de Pedro Américo. 
Não sei como contam esta história hoje em dia, acredito 
que não mais da mesma forma que aprendi. Com a inter-
net nos enchendo de informações seria difícil manter essa 
mentira criada por Dom Pedro II e Pedro Américo por 
mais tempo. 
Guardadas as devidas proporções, existe algo parecido 
aqui por Torres. Temos algumas aquarelas que foram 
atribuídas ao grande artista plástico Jean Baptiste Debret. 
Elas retrataram a vila de Torres por volta dos anos 1820, 
pelo que se estima. São três aquarelas, a primeira, cujo 
nome é “Villa das Torres”  eternizou o primeiro núcleo 
urbano da cidade, mostrando as poucas casas existentes 
e a igreja, ainda sem a torre. A segunda aquarela, “As 
Torres”,  mostrava a torre do meio, a guarita e a torre sul, 
vistas do mar. A terceira, conhecida como “Travessia do 
Mampituba”, ilustrava a forma utilizada naquele período, 
para atravessar o rio e chegar em Torres. 
Todas parecem ser verdadeiras, a falsidade pode estar na 
autoria. Como já escrevi anteriormente nesta coluna, al-
guns não acreditam que elas foram pintadas por Debret, 
outros dizem que foi ele quem pintou, porém não  presen-
cialmente. Dizem que ele fez as aquarelas a partir de 
esboços feitos pelo comerciante Nicolas Dreys, um amigo 
de Debret, que sim passou por Torres em 1826 ou 1828. 
Ou seria, ainda, esboços de outro viajante, o botânico 
alemão Friedrich Sellow (1789-1831), a quem Debret cha-
mava de "meu competente amigo". Em um artigo Tres-
pach esclarece: 
“Sellow permaneceu por aqui de 1823 a 1827, período em 

que manteve contato com o diretor da colônia germânica 
de São Leopoldo, Johann Daniel Hillebrand (1795-1880), 
e fez "desenhos de cidades, paisagens, tipos, armas e 
utensílios". O alemão foi acolhido por José Fernandes 
Pinheiro (1774-1847), governador da província, que o 
transformou em professor de desenho, em Porto Alegre. 
Se já não o tinha feito antes, é provável que ele tenha 
desenhado Santo Antônio da Patrulha, Osório e Torres 
em abril de 1827, quando retornava à corte”. 
Essa polêmica é bem interessante, porém a deixo para os 

historiadores. O que me chamou a atenção foi a presença 
de alguns elementos, ao menos estranhos, no quadro. Vi 
isto quando fiz uma releitura da aquarela “Travessia do 
Mampituba”. Olhando para a aquarela original, esses ele-
mentos estranhos me levaram a questionar se aquilo re-
tratado tratava-se realmente da travessia do Rio Mampitu-
ba. 
Procurando na internet, encontrei uma imagem com me-
lhor definição e vi que ao fundo havia alguns morros que 
não pareciam ser daqui, o que, também, foi notado pelo 
historiador Nelson Adams Filho em seu livro “História de 
Torres”. 
“Os morros ao fundo à direita parecem ser os existentes 
na região à época, mas os da esquerda não há referên-
cias”. 
A primeira dúvida foi: de que lado ele retratou a travessia? 
Do lado de  SC ou do lado do RS? Ao que parece, as 

figuras da pintura estão descarregando a canoa, então 
supõe-se que estão chegando ao destino Torres. Olhando 
ao fundo vê-se altos morros e enseadas que não existem 
do lado de SC. Poderiam ser dunas, mas olhando bem se 
enxerga árvores nos pés dos morros, o que nos faz des-
cartar as dunas. Bem, poderia então ser a travessia opos-
ta, ou seja, a chegada do outro lado do Mampituba, no 
estado de SC. Então aqueles morros poderiam ser os 
“nossos morros”. Também não, eles têm formas diferen-
tes dos nossos. Essas dúvidas me levaram a pensar se 

esta travessia retratada era realmente a travessia do rio 
Mampituba, visto que, na época, existiam várias outras 
travessias em todo o país. Aqui perto mesmo existiam 
duas travessias, a do rio Araranguá e do rio Tramandaí, 
porém, nestes também não existem morros próximos. 
Pela quantidade de morros, a paisagem parece ser de 
algum lugar do litoral catarinense, acredito.  
O quadro “A travessia do Mampituba” me parece meio 
“genérico”, podendo ser a travessia de qualquer rio, o que 
me leva a acreditar que, se foi Debret quem realmente 
pintou, certamente o fez tendo como inspiração os rascu-
nhos de Dreys ou Selow e o completou com a imaginação 
e licença poética do grande artista que foi.  
Fontes:https://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/sobre-
mcsp/casa-do-grito/quadro-de-pedro-americo-de-figueiredo-
independencia-ou-morte/;http://
www.rodrigotrespach.com/2016/12/07/viagem-pitoresca-ao-litoral-
gaucho/; Nelson Adams Filho, História de Torres. 
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