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mo. Que nos custou duas 
guerras...

Pouco mais a acrescen-
tar e muito a discutir so-
bre a Guerra dos Farrapos 
- sobre a qual esta Carta 
de Bento Gonçalves, de 
1835, ajuda a compre-
endê-la como um dos 
fundamentos do nosso 
folclore, sempre permea-
do de ficções quiméricas 
e idealizações poéticas, 
presentes, como nos en-
sina o historiador Erica 
Hobsbawn, em todas as 
raízes  de qualquer povo. 
Ei-la:

A Carta de Bento Gon-
çalves Chefe da Revolu-
ção Farroupilha –RS- (1835-1945)

“Senhor. – Em nome do povo da Província de 
São Pedro do Rio Grande do Sul, depus o Presi-
dente Braga e entreguei o governo ao substitu-
to legal, doutor Marciano Ribeiro. E em nome 
do Rio Grande eu lhe digo que, nesta Província 
extrema, afastada dos corrilhos e conveniên-
cias da Corte, dos rapapés e salamaleques, 
não toleramos imposições humilhantes, nem 
insultos de qualquer espécie. O pampeiro des-
tas paragens tempera o sangue rio-grandense 
de modo diferente de certa gente que por aí 
há. Nós, rio-grandenses, preferimos a morte 
no campo áspero da batalha às humilhações 
nas salas blandiciosas do Paço do Rio de Janei-
ro. O Rio Grande é a sentinela do Brasil, que 
olha vigilante para o Rio da Prata. Merece, 
pois, mais consideração e respeito. Não pode 
nem deve ser oprimido por déspotas de fan-

caria. Exigimos que o governo imperial nos dê 
um Presidente de nossa confiança, que olhe 
pelos nossos interesses, pelo nosso progresso, 
pela nossa dignidade, ou nos separaremos do 
centro e, com a espada na mão, saberemos 
morrer com honra ou viver com liberdade. É 
preciso que V. Exa. saiba, Senhor Regente, que 
é obra difícil, senão impossível, escravizar o Rio 
Grande, impondo-lhe governadores despóticos 
e tirânicos. Em nome do Rio Grande, como bra-
sileiro, eu lhe digo, Senhor Regente, reflita bem 
antes de responder, porque de sua resposta 
depende talvez o sossego do Brasil. Dela re-
sultará a satisfação dos justos desejos de um 
punhado de brasileiros que defendeu contra a 
voracidade espanhola uma nesga fecunda da 
Pátria; e dela poderá também resultar uma 
luta sangrenta, a ruína da Província ou a for-
mação de um novo Estado dentro do Brasil. 
Bento Gonçalves da Silva, 21 de setembro de 
1835.

Desde sempre, dedico algumas linhas re-
flexivas sobre a Guerra dos Farrapos na data 
rio-grandense: 20 de setembro. Quando, mui-
to jovem, morando em Brasília, costumava 
transcrever alguns documentos daquele con-
flito, que ensanguentou o Rio Grande do Sul 
entre 1835 e 1945, em artigos que publicava 
na imprensa local. E tenho lido, não só alguns 
clássicos que escreveram sobre a Revolução 
Farroupilha, como alguns críticos centrados 
na traição de Porongos, quando teriam sido 
assassinados centenas de Lanceiros Negros 
ao final da guerra, em decorrência de um 
suposto acordo de seu comandante, General 
Davi Canabarro e o Duque de Caxias, este en-
viado por D. Pedro II para pacificar a região. 
Ainda tenho muitas lacunas sobre tudo isso, 
dentre elas se os ditos lanceiros já eram es-
cravos libertos quando lutaram. Mas firmei 
uma convicção positiva sobre os Farrapos, ao 
lado de poetas, Luiz Coronel e  Joaquim Mon-
cks, autor da Lei da Pilcha, e consagrados es-
critores como Flávio Aguiar e Liberato Vieira 
da Cunha, para não falar em Érico Veríssimo 
e do Partenon Literário , independentemente 
da infâmia de Porongos, pelas repercussões 
que aquela luta inter-oligárquica teve sobre 
o pensamento e ação republicanos desde 
então. Estou seguro de que lá recolheu Júlio 
de Castilhos o estímulo para agregar um gru-
po de gaúchos estudantes em São Paulo, na 

década de 1860, para a causa republicana e 
os elementos para sua implementação no Rio 
Grande, cujas projeções ultrapassam sua mor-
te precoce e se projetam em Borges de Me-
deiros, Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel 
Brizola. Ali repousam, enfim, os gérmens de 
uma consciência crítica não só ao regime mo-
nárquico mas seu secular repouso sobre um 
liberalismo fora de lugar que nos eternizava 
como exportadores de açúcar e café. Um livro 
recente, que tive oportunidade de apresentar, 
de Luiz Roberto P. Targa, “ Paulistas e Gaúchos 
na construção do Brasil Moderno” (Ed Mot-
tironi, Torres, 2021), bem situa esta questão 
demonstrando a importância do republica-
nismo na profunda transformação econômica 
do Estado no século XX. Referido livro , aliás, 
está revolucionando a maneira de se avaliar 
a Guerra dos Farrapos não tanto pelo confli-
to em si, mas pelas suas prováveis projeções 
na vida pública rio-grandense. Torres, enfim, 
com esta publicação de Tommaso Mottiro-
ni, (outro carbonário italiano!), antigo portal 
para a  ocupação terrestre da Província de São 
Pedro, cidade tão esquecida de historiadores 
e romancistas da epopeia gaúcha, cumpre, as-
sim, o importante papel de recolocar a ques-
tão regional nos seus devidos termos: nossa 
singular especificidade. Começamos no Rio 
Grande do Sul o que Vargas levará ao resto do 
Brasil depois de 1930: o desafio ao liberalis-

OPINIÃO 

GUERRA DOS FARRAPOS VOLTA AO DEBATE 

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

Pintura de Guilherme Litran, Carga de cavalaria Farroupilha 
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Na justificativa desta Indicação 
para o Projeto de Lei, o vereador Igor 
Beretta considerou a informação di-
vulgada pelo secretário de Meio Am-
biente na Tribuna da Câmara sema-
na passada -  quando Jullio Agápio 
disse que a pasta gasta anualmente 

R$ 1 milhão para o tratamento pú-
blico da causa animal -  entre Canil, 
casas de passagem e castrações. E 
que mesmo assim as demandas de 
melhorias nestes setores ainda não 
teriam avançado. Lembrou-se da si-
tuação atual de haver 120 cães, mais 

30 em casas de passagem e mais 50 
comunitários, que recebem ração 
da prefeitura. Para o vereador, estes 
dados unificados justificam a neces-
sidade do Estudo de programa que 
seria a base do PL que sugere sua 
Indicação. 

POLÍTICA

Por Redação A FOLHA
___________________

Está tramitando na Câmara de 
Torres e deve ser votada na próxima 
segunda-feira (27 de setembro), uma 
Indicação, de autoria do vereador Igor 

Beretta (MDB), que pede que a Prefei-
tura de Torres formalize e encaminha 
para a Câmara um Projeto de Lei que 
preveja descontos no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) para contri-
buintes que adotarem cães que estão 
vivendo no Canil Municipal. O verea-

dor ainda sugere que a questão seja 
implementada contando com um site 
ou aplicativo específico para a adoção 
e aberto para a população em geral, 
que permita o controle e a transpa-
rência dos processos, para ambos os 
lados (prefeitura e adotante).

Vereador Sugere Lei que dê desconto no IPTU para 
quem adote animal do Canil de Torres

Igor Beretta (MDB) alega que cães do canil estariam praticamente condenados. E que o desconto incentivaria novos 
horizontes para estes animais

Despesas altas (e sem eficiência demandada)

Igor Beretta defende que a Lei 
proposta incentivaria a adoção de 
animais por torrenses, adoções estas 
que diminuiriam o número de cães 
e outros errantes que estão vivendo 
dentro de um canil, como disse em 
sua defesa na tribuna da Câmara na 

sessão da Casa realizada na segunda-
-feira, “em situação de condenados 
a morte” justamente por não terem, 
em princípio, nenhum horizonte 
perante seus futuros, pois são ca-
chorros que faz tempo estão lá para 
serem adotados sem sucesso na em-

preitada do Canil. 
O vereador encerra a justificativa 

da Indicação salientando que a ideia 
de dar descontos no IPTU para ado-
tantes de animais que moram no 
canil municipal já está aplicada em 
outros municípios com sucesso.  E 

justificou a possibilidade da validade 
também da lei em Torres, caso haja 
no texto do PL regras para as partes, 
onde o adotante se comprometeria a 
garantir o bem-estar do animal, dan-
do-lhe abrigo, alimentação, cuidados 
com a saúde e cumprimento de leis 

sanitárias. 
No final Igor Beretta sugere que 

tenha um teto para cada contribuin-
te que opte por adotar um animal 
em troca de descontos. O teto para 
ele garantiria isenção de até R$ 1 mil 
reais anuais por contribuinte. 

Cães teriam mais uma chance através de benefício direto

Os vereadores em todo o territó-
rio nacional não podem fazer leis que 
criam despesas ou retiram receitas 
dos cofres públicos. As leis dos legis-

ladores municipais são limitadas às 
questões de comportamento e de di-
reitos e deveres, sem quantificações 
monetárias. Estas, só podem ser im-

plementadas em emendas orçamen-
tárias.

Por isso a existência da INDICA-
ÇÃO de Projeto de Lei para o Poder 

Executivo. Com este instrumento o 
parlamentar entra com a ideia, mas a 
autoria e a jurisdição são da Prefeitu-
ra. O vereador só irá participar, de di-

reito, quando do debate e da votação 
da lei em plenário, com ideias tácitas 
ou emendas formais e junto com seus 
colegas de poder legislativo.  

Indicação é a forma de legislar nestes casos

TORRES - O Prefeito de Tor-
res,  Carlos Souza, recebeu 
na tarde de sexta-feira (17 de 
setembro), a Deputada Fede-
ral Maria do Rosário no Cen-
tro de Referência da Mulher 
Pricila Selau. Na oportunida-
de pode agradecer a emen-
da parlamentar que já havia 
sido destinada a cidade no 
valor de R$ 150 mil. Atenden-

do uma solicitação da direto-
ra do CRM, Zete Silveira, que 
ocorreu durante seu manda-
to como vereadora.

O CRM agora conta com 
seu primeiro veículo próprio, 
um Spin de sete lugares auto-
mático, além de computado-
res, ar-condicionados e uma 
TV com tela plana. A emenda 
serviu também para gradea-

mento de 18 janelas na sede 
do CRM. Para o prefeito Car-
los, o bom relacionamento 
entre o executivo e o legis-
lativo beneficia a população 
e os itens recebidos serão 
de grande importância para 
o melhor acolhimento das 
mulheres que necessitam do 
CRM. (por Prefeitura de Tor-
res)

Prefeito Carlos recebe visita de Deputada Federal 
no Centro de Referência da Mulher

Na última semana, a Diretoria 
de Cultura da Prefeitura de Tor-
res passou a ter uma nova direto-
ra. Produtora Cultural, Cantora e 
ativista no núcleo Cultura Litoral 
Norte, Adriana Sperandir assume 
a função. Natural de Torres, mas 
por muitos anos aquerenciada 
em Osório (onde também já es-
teve a frente da Diretoria de Cul-
tura), Adriana ganhou destaque 
no cenário musical gaúcho como 

intérprete junto a sua banda Os 
Sperandires - e já atuou na pro-
dução de diversos eventos cultu-
rais.

"Depois de tantos anos volto 
a minha terra natal para traba-
lhar com aquilo que mais adoro. 
Trabalhar com Cultura é sempre 
desafiador, e na gestão pública a 
dimensão é bem maior, porque 
estamos lá por uma comunidade, 
e desatar nós, quebrar barreiras 

e chegar ao objetivo é muito de-
safiador. Mas, vamos lá, ninguém 
faz nada sozinho, e talvez minha 
maior habilidade seja encontrar 
parceiros , porque o melhor ca-
minho é o da coletividade. Meus 
agradecimentos pela confiança 
do Prefeito Prefeito Carlos Souza , 
Secretário Mauri Rodrigues, bem 
como a equipe que me acolheu 
com tanto carinho", ressaltou 
Adriana em suas redes sociais.

Adriana Sperandir assume a Diretoria 
de Cultura da Prefeitura de Torres

Igor Beretta ( foto)  sugere uma espécie de fórmula para resolver 
excessos de animais presos no canil
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Na semana passada, foi escri-
to mais um capítulo relacionado 
a situação delicada que se en-
contra a Associação Lar dos Ve-
lhinhos (Aslave) -  Instituição de 
Longa Permanência para Idosos 
(ILPI) em Torres. A prefeitura de 
Torres conseguiu ganho de causa 
após recorrer da decisão judicial 
que a obrigava a assumir a admi-
nistração da Associação. Ou seja, 
a administração da prefeitura não 
possui nenhum vínculo com o Lar, 
assim como não possuía anterior-
mente, mesmo após ter havido 
uma sentença que pedia que a 
municipalidade encampasse a 
ASLAVE - que sofre com o ônus de 
pesadas dívidas vencidas. 

 A FOLHA entrou em contato 
com o Ministério Público da co-
marca local - que promoveu a 
Ação Civil Pública que ajuizou a 
entidade localizada em Torres. 

Na quinta-feira, dia 23 de setem-
bro a promotoria local respon-
deu a indagação, que em linhas 
gerais dizia o seguinte: 

1 - Não há fundamentação na 
lei para que haja obrigatorieda-
de de a prefeitura de Torres (ou 
qualquer outro órgão público) 
assumir a gestão do Lar dos Ve-
lhinhos de Torres. Esta afirma-
ção é explicada pelo MP após 
serem narradas todas as idas e 
vindas jurídicas que em deter-
minado momento convocaram a 
prefeitura a assumir a entidade 
falimentar. A constatação (não 
obrigatoriedade de a prefeitura 
assumir) baseiase no fato de que 
a ASLAVE não é uma entidade 
pública - e nem teve em sua ad-
ministração ingerências públicas 
no decorrer de suas atividades 
na cidade. 

2 – O despacho do Promo-

tor Rodrigo Berger Sander, (2º 
Promotor de Justiça de Torres), 
também afirma que foi consta-
tado no decorrer do processo 
que existem vagas em outras ILPI 
para o alojamento dos hóspedes 

do Lar dos Velhinhos, caso este 
seja desativado por força maior 
de sua situação financeira. 

3- O documento da promoto-
ria também cita outra situação: a 
de que atualmente o Lar dos Ve-

lhinhos caminha sem ter direto-
ria responsável, pois o mandato 
dos diretores não foi renovado, 
nem houve outra nomeação. O 
que talvez seja a situação mais 
preocupante.

Futuro do Lar dos Velhinhos de 
Torres ainda é incerto

Entidade - que não tem fins lucrativos,  onde os diretores são voluntários e também  sem remuneração - está atualmente sem mando e pressionada por 
dívidas  de processos trabalhistas de  aproximadamente R$ 300 mil

Dívidas vencidas estariam em mais de R$ 300 mil
A FOLHA também buscou al-

gumas informações e descobriu 
o seguinte: 

 1 - que dívidas principalmen-
te de processos trabalhistas esta-
riam vencidas e que montariam 
em torno de R$ 300 mil; 

2 – que existem atualmente 
em torno de 20 idosos morando  
na ASLAVE; 

3 – Que existia (e ainda pode 

estar existindo) a ideia de vender 
o imóvel da entidade, localiza-
do no bairro Salinas (ou Usina). 
Neste caso, a entidade busca-
ria outro lugar para funcionar 
e teria que somente se manter 
equilibrada financeiramente 
para sobreviver, sem pressões de 
dívidas judiciais vencidas como 
atualmente; 

4 – que outras entidades de 

Torres podem assumir ou en-
campar a ASLAVE, desde que pa-
guem a dívida vencida; 

5 – que as entidades que exis-
tem em Torres para acolher e 
hospedar idosos são também 
privadas - mas não tem a obri-
gação de não ter fins lucrativo 
(como é o estatuto da Aslave); 

6 – que existem funcionários 
na entidade que estão trabalhan-

do (mesmo após outros terem sa-
ído do trabalho), mas que estão 
sem saber se irão receber seus 
salários, além de estarem rece-

bendo carga maior de serviço por 
conta da diminuição do quadro 
sem reposição (informação pas-
sada lá na sede da Aslave). 

Sem fins lucrativos e com diretoria sem remuneração
A Aslave é uma instituição sem 

fins lucrativos, sempre sobreviveu 
do pagamento de valores vincu-
lados a idosos (aposentadorias, 
mensalidades de parentes) além 
de receber sistematicamente do-
ações oriundas de atividades be-
nemerentes realizadas em Torres 
para completar os custos operacio-
nais da entidade. Entretanto, nem 

todos os idosos (ou suas famílias) 
conseguem a integralidade do va-
lor.

Sua diretoria é formada por 
cidadãos torrenses que formam 
chapas para assumirem a direção 
do Lar dos Velhinhos, tanto as de 
operação quanto as de captação 
de recursos. Esta diretoria não é 
remunerada, trabalha de forma 

voluntária e sem função definida. 
O Lar dos Velhinhos vem so-

frendo intervenções do Minis-
tério Público já há alguns anos, 
sendo que o MP tentou participar 
de nomeações diversas para que 
fossem tentadas alternativas de 
sanear a dívida da entidade... mas 
parece que as tentativas todas não 
surtiram efeito. 

Fachada da ASLAVE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 04/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimen-
to de materiais para reforma e melhorias no Ginásio da EMEF José Felipe Schaeffer. Data da abertura: 
19/10/2021. Horário e local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão 
ser obtidas no site www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de Licitações da Prefeitura 
e no setor de Engenharia no horário de expediente das 08:00h as 11:30h e das 13:30h as 17h.

Flávio Raupp Lipert
Prefeito Municipal de Três Cachoeiras
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Com informações de 
Prefeitura de Torres
________________________

TORRES - Na manhã de terça-
-feira (21 de setembro), a Prefeitu-
ra de Torres, por meio do Departa-
mento de Trânsito da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, promo-
veu na escola Zona Sul os ensina-
mento da Escolinha de Trânsito. O 
evento foi alusivo a Semana Nacio-
nal do Trânsito que é comemora-
da anualmente entre os dias 18 e 
25 de setembro. Os secretários de 
Obras e Serviços Públicos, Mauro 
Marcelo Dias de Jesus e da Educa-
ção, Sílvia Maria Teixeira Pereira, 

recepcionaram os alunos junto 
com o Tenente Nunes e Soldado 
Fabio de Melo, que ministraram o 
curso para os alunos.

A Escolinha de Trânsito, em par-
ceria com o Comando Rodoviário 
Estadual e o auxiliou no material 
didático da Polícia Rodoviária Fe-
deral, tem como propósito educar 
e conscientizar os usuários dessas 
vias para um trânsito mais seguro. 
O aprendizado desde a infância 
faz com que a criança cresça com 
consciência de suas atitudes e aju-
de a alterar o comportamento da 
família.

A Escolinha de Trânsito do 
CRBM, fundada no ano de 2000, é 

um espaço lúdico e educativo, es-
pecialmente projetado para crian-
ças e adolescentes, de 5 a 12 anos. 
O projeto busca transmitir àqueles 
que serão futuros motoristas, ci-
clistas e pedestres noções sobre 
segurança e responsabilidade no 
trânsito com normas de circulação 
e conduta.

Utilizando carrinhos infantis e 
bicicletas, os participantes trafe-
gam em um cenário dotado de 
placas de sinalização, faixas de 
pedestres, cruzamentos, semáfo-
ros, lombadas e outros elementos 
comuns nas ruas de uma cidade. 
Durante o circuito recebem orien-
tações e aprendem regras básicas 

de trânsito.
"O Departamento de Trânsito 

informa que o projeto de Escolinha 
de Trânsito será implantado breve-

mente em nosso município, para 
ser realizada de forma contínua 
durante todo o ano nas escolas", 
ressalta a Prefeitura de Torres.

Projeto transmitirá noções de segurança e responsabilidade 
no Trânsito em escolas municipais de Torres

Na tarde desta terça-feira 
(21/9), em Torres, na Escola 
Municipal de Educação Infantil 
STAN, a instrutora do PROERD 
(Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas e à Violên-
cia), soldado Silvia, realizou uma 
aula diferente com os alunos das 
turmas de Pré I e Pré II, falando 
sobre educação ambiental.

"A escola STAN fica próxima 
a Lagoa do Violão em Torres, 

e diariamente, os alunos per-
cebem a presença de lixos e 
outros materiais no local. Pen-
sando em levar um conteúdo 
de consciência ambiental aos 
alunos, a soldado Silvia, com o 
acompanhamento dos profes-
sores da escola, realizou com 
as crianças uma visita ao entor-
no da lagoa, podendo mostrar 
a cada um deles a importância 
de mantermos nosso meio am-

biente limpo e saudável", indica 
a comunicação da BM.

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (PROERD)
consiste num esforço cooperati-
vo estabelecido entre a Polícia 
Militar, a Escola e a Família. Tem 
por objetivo dotar jovens estu-
dantes de informações e habili-
dades necessárias para viver de 
maneira saudável, sem drogas e 
violência.

PROERD de Torres realiza aula em prol da preservação do meio ambiente

Realizado nesta terça (21) com alunos da Escola Zona Sul (foto), projeto 'Escolinha de Trânsito' deverá ser implantado brevemente em Torres, 
para ser realizado de forma contínua durante todo o ano nas escolas
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O Município de Torres tradicio-
nalmente celebra a Semana Muni-
cipal da Pessoa com Deficiência no 
dia 21 a 28 de agosto, data em que 
são realizadas ações de conscien-
tização nos espaços públicos, em 
especial nas escolas e nas institui-
ções de saúde, em nível nacional. 
O município ganhou, em julho des-
te ano, uma nova semana dedica-
da a dar visibilidade a este setor da 
sociedade.

A lei n 5.185, de 08 de julho de 
2021, de autoria do Vereador Rafa-
el da Silveira Elias, institui a Sema-
na Municipal da Pessoa com Defi-
ciência, a ser realizada anualmente 
de 21 a 28 de setembro.

O principal objetivo desta se-
mana é refletir e criar ações co-
letivas em prol da acessibilidade, 
qualidade de vida, inclusão social 
e educacional da Pessoa com De-
ficiência, para que todos tenham o 

mesmo direito de acesso e oportu-
nidades na sociedade em que vive-
mos. A partir desta lei, a Secretaria 
Municipal de Educação de Torres 
estende a toda a comunidade as 
reflexões e discussões necessárias 
sobre inclusão. Reflexões estas que 
tem sido pauta nas formações dos 
professores, nas reuniões pedagó-
gicas, nas assessorias e nas discus-
sões das políticas públicas no âm-
bito da educação.

SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
oportunidade para refletir sobre o tema

Cidadão com os mesmos direitos de autodeterminação
De acordo com a Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia – ONU – Organização das Nações 
Unidas/ 2006, “as pessoas com defi-
ciência são aquelas que têm impedi-
mentos de longo prazo de natureza 
física, intelectual (mental), ou sen-

sorial (visão e audição) os quais, em 
interação com diversas barreiras, po-
dem obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pesso-
as”.

É um cidadão com os mesmos 

direitos de autodeterminação e usu-
fruto das oportunidades disponíveis 
na sociedade. Deficiência não é si-
nônimo de doença e, portanto, uma 
pessoa não pode ter sua vida preju-
dicada em razão de sua deficiência. A 
pessoa com deficiência possui limita-

ção ou incapacidade para o desem-
penho de algumas atividades que se-
rão realizadas no tempo necessário 
e não no tempo que nós almejamos.

Aas pessoas com deficiência po-
dem apresentar uma ou mais defi-
ciências, percebida ao nascimento 

ou adquiridas ao longo da vida; A 
deficiência é um atributo do ser hu-
mano, como ser alto, baixo, gordo ou 
magro, sendo que as pessoas com 
deficiência fazem parte dessa diver-
sidade, com os mesmos direitos e 
deveres dos demais cidadãos.

Operação Sossego Integrada foi realizada 
no feriado prolongado de 20 de setembro

No último final de semana e 
feriado de 20 de setembro, os 
Agentes da Guarda Municipal de 
Torres e os Policiais Militares re-
alizaram mais uma Operação de 
Sossego Integrada.

O 2º Batalhão de Policiamen-
to em Áreas Turísticas – 2ºBPAT, 
equipes da Força Tática, junta-
mente com os Agentes da Guar-
da Municipal e Departamento de 
Trânsito, realizaram ações de pa-
trulhamento, abordagens, identi-
ficação de pessoas e veículos em 
toda a orla durante a madrugada 
do feriado prolongado.

Foram realizadas barreiras em 
pontos específicos da cidade, 
como Prainha, Morro do Farol 
e Molhes. Durante a operação, 
as equipes foram surpreendidas 

com um gesto muito bonito. O 
menino Gonçalo de 5 anos, em 
festa de aniversário da sua família 
que reside na Prainha, fez ques-
tão de levar doces e salgados aos 
agentes que estavam trabalhan-
do. A família elogiou a iniciativa 
das forças de segurança.

As ações operacionais são 
específicas e tem como objeti-
vo principal evitar a prática das 
contravenção de perturbação do 
trabalho e sossego alheio, per-

turbação da tranquilidade, e do 
crime de dano ao patrimônio pú-
blico, bem como manter a ordem 
pública aumentando a percepção 
de segurança, visando à preven-
ção da criminalidade.

A Operação Sossego Integra-
da é realizada desde 2020 com 
coordenação da Brigada Militar 
e Diretoria de Segurança Pública 
através da Secretaria de Adminis-
tração e Atendimento ao Cida-
dão.

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos   exigidos pelo Artigo 1.525,nºs I,III e IV  do Código Civil Brasileiro,

EDGAR BECK NUNES   E
MARIA EDUARDA SANTOS DO  CARMO

Ele solteiro, natural de Porto Alegre/R.S, residente e domiciliado em Torres. Ela soltei-
ra, natural de Torres/R.S, residente e domiciliada em  Torres/R.S.Se alguém souber de 

algum impedimento  oponha-se na forma da lei.

Torres ,25 de agosto de  2021.
Angélica Santos  Zamboni

Escrevente Autorizada

Quase 100 alunos público/alvo da Inclusão matriculados nas 17 escolas municipais 
Na Rede Municipal de En-

sino de Torres, contamos com 
96 alunos público/alvo da In-
clusão matriculados nas 17 es-

colas municipais, que recebem 
acessibilidade de conhecimen-
to, através das adaptações cur-
riculares e acessibilidade arqui-

tetônica, quando necessárias.
A maior reflexão que se faz 

nessa semana é a de que TO-
DAS as pessoas têm direito 

de ter uma cidade acessível, 
saúde de qualidade, educação 
e todos os DIREITOS preserva-
dos. São as Políticas Públicas e 

sua efetividade que garantem 
a participação plena da Pessoa 
com Deficiência em nossa so-
ciedade.

Prefeitura de Torres realiza atividades 
para a Semana Municipal do Idoso
A Prefeitura Municipal, por meio da 

diretoria de Gestão Social da secretaria 
de Assistência Social e Direitos Huma-
nos promove a Semana Municipal do 
Idoso, que nacionalmente é compreen-
dida na data que contempla o dia 1º de 
outubro, Dia Nacional do Idoso.

Em Torres as atividades serão alusi-
vas a data contemplando palestras de 
mobilização denominadas “Atitudes 
que Protegem”. Com a presença do 
Conselho Municipal do Idoso.

Confira o cronograma abaixo:

- Dia 28 de setembro - palestra 
“Saúde emocional: um olhar de pro-
teção” com a Psicóloga e Psicanalista 
Cláudia Simone de Oliveira Rocha.

No Salão Paroquial da Igreja Santa 
Luzia, às 14h, as vagas serão destina-
das aos grupos prioritários, devido aos 
protocolos de de enfrentamento ao 
Covid-19.

- Dia 29 de setembro -  uma visita da 
pasta aos meios de comunicação locais 
para falar sobre a pauta do Idoso com a 
mobilização “Atitudes que Protegem”.

As entrevistas serão com o Secretá-
rio de Assistência Social e Direitos Hu-
manos do município, Fábio da Rosa, às 
8h15 na Rádio Atlântico Sul e às 10h20 
entrevista na Rádio Maristela.

Dia 01 de outubro -  1º Encontro 
da Rede de Proteção à Pessoa Idosa 
“Um movimento de respeito e justiça 
social”, com as palestrantes Gabriela 
Pereira Colombo – Assistente Social 
especialista em Saúde Mental Coletiva 
e Vanessa Benedet de Almeida – Assis-
tente Social especialista em Direito de 
Família.

No Salão Paroquial da Igreja Santa 
Luzia, às 14h, as vagas serão destina-
das aos grupos prioritários, devido aos 
protocolos de de enfrentamento ao 
Covid-19.
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Torres terminou o 33º  
Campeonato Brasileiro de 
Balonismo - realizado em 
Boituva (SP), na Região Me-
tropolitana de Sorocaba - 
com quatro pilotos entre os 
10 melhores colocados da 
competição nacional, lide-
rando assim o ranking por 
cidades. No total, 28 com-
petidores pontuaram no 33º 
Campeonato Brasileiro de 
Balonismo. A competição 
começou na última terça-fei-
ra (14) e encerrou no domin-
go (20), sendo que  teve as 
provas suspensas na quinta 
(16) e também na sexta (17) 

por conta dos ventos fortes.
O paulista Marcos Paulo 

da Silva (Paulinho) foi o gran-
de vencedor da competição, 
tornando-se bicampeão bra-
sileiro de balonismo (uma 
vez que Paulinho tinha sido 
o último campeão do even-
to).

 Os pilotos torrenses fica-
ram nas seguintes posições: 
6º – Laís Pinho, 7º – João Vi-
tor Justo, 9º – Giovani Pom-
permaier, 10º – Murilo Hof-
fmann, 21º – Reni Pinho.

*Com Blog do Balonismo 
e Jornal Cruzeiro do Sul

Quatro Pilotos torrenses ficam entre os 10 primeiros 
colocados no Campeonato Brasileiro de Balonismo

Realizado em Boituva (SP), evento teve o paulista Marcos Paulo da Silva (Paulinho) como grande vencedor

Brasileiro de Balonismo em Boituva (FOTO do Facebook do piloto Murilo Hoffmann)

A Prefeitura de Torres infor-
mou nesta terça-feira (23) que 
- em decorrência de denúncias 
realizadas pelos representantes 
da Associação de Alugadores de 
Cadeiras e Guarda Sóis de Torres 

e após diversas reuniões com 
o Ministério Público Estadual e 
Federal - está suspensa a concor-
rência pública nº 333/2021.

"Mesmo diante das inúmeras 
tentativas de um pequeno gru-

po em prejudicar o andamento 
e tirar legitimidade do processo, 
a Prefeitura entende e avaliará, 
tão logo divulgará as novas datas, 
utilizando os seus meios de co-
municação oficiais. Ao longo do 
ano de 2021 o Município, através 
da Secretaria de Trabalho, Indús-
tria e Comércio vem realizando 
diversos editais de fomento e in-
centivo a atividades econômicas 
com curto período de duração", 
informa a Prefeitura de Torres.

Conforme foi repassado ao 
jornal A FOLHA pela secretaria 
da Associação de Alugadores de 
Cadeiras e Guarda Sóis de Torres 
(ALCAG-TORRES) - após ajuiza-
mento de ação civil pública pela 
ALCAG-TORRES, tendo como réu 
o Município de Torres -  na data 

de 21 de setembro o Ministério 
Público Federal solicitou 48 horas 
"para que o município se expli-
casse de alguns erros editalicios 
e na data de 22 de setembro o 
juiz federal solicitou urgência nos 
esclarecimentos a prefeitura mu-
nicipal, dando de prazo 24 horas 
ao município de Torres - que afi-
nal acatou a decisão da Ação Civil 
Pública e suspendeu o edital. 

Erros da licitação alegados 
pelo juiz federal 

No despacho do Juiz Federal 
Oscar Valente Cardoso referente 
a Ação Civil Pública,  dentre ou-
tras informações, afirma-se que:

1 -  o procedimento de licitação 

deveria ter sido feito em conces-
são de uso e não permissão de 
uso, o que implicaria em trâmite 
e discussão específica na Câmara 
Municipal de Vereadores;

2- que o Município descum-
priu deveres assumidos com a 
SPU no Termo de Adesão de Ges-
tão de Praia – TAGP; 

3 - que  há inconstitucionalida-
de ao ser exigido o pagamento de 
valor correspondente a uma anu-
alidade no prazo de 10 dias após 
a assinatura do contrato, sob 
pena de perda do direito a con-
tratação e que tal cláusula fere o 
princípio da isonomia, na medida 
em que impõe condição financei-
ra específica para que determi-
nada pessoa possa concorrer ao 
certame.

Prefeitura de Torres suspende polêmica concorrência 
pública dos quiosques à beira-mar

Nesta quinta-feira, 23 de se-
tembro, foi realizada mais uma 
entrega do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos – PAA na Mo-
dalidade Doação Simultânea. 
A entrega ocorreu nas depen-
dências do Centro de Referência 
e Assistência Social – CRAS na 
secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, recepcio-
nados pelo Secretário Fábio da 
Rosa, que gere a Pasta e através 
do Centro de Referência sele-
ciona as famílias contempladas. 
Beneficiou 115 famílias assistidas 

pela unidade. A distribuição de 
alimentos está seguindo os pro-
tocolos de segurança sanitária 
recomendados pelos órgãos de 
saúde, evitando qualquer tipo de 
aglomeração no local.

Esta já é a quarta entrega uti-
lizando este novo recurso dis-
ponibilizado. A “cesta verde” 
entregue era composta por alfa-
ce, aipim, banana, batata-doce, 
couve folha, repolho, pimentão, 
tempero verde, ovos caipiras e 
tomate.

O recurso é repassado através 

do Ministério da Cidadania para a 
Secretaria Estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural – SEAPDR. Este Programa 
possui duas finalidades básicas: 
promover o acesso à alimentação 
e incentivar a agricultura familiar. 
A secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Pesca entra em contato 
com os agricultores familiares e 
informa sobre a chamada pública 
de acesso ao Programa. O Centro 
de Referência da Assistência So-
cial é quem seleciona as famílias 
carentes.

Programa de Aquisição de Alimentos realizada mais 
uma entrega em Torres
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 Está tramitando na Câmara de 
Torres uma Indicação, de autoria 
do Vereador Silvano Borja (PDT) 
que sugere ao poder Executivo 
que seja feito um estudo para a 
colocação de Placas Solares Foto-
voltaicas nas Escolas Municipais.

A justificativa do vereador au-
tor do pedido é de que a medida 
traria economia nos gastos de 
energia das escolas, valor este 
que poderia ser realocado para 
ser aproveitado em outras de-
mandas da Administração Mu-
nicipal voltada para a Educação. 
Silvano diz que a atitude poderia 
em alguns casos gerar excedente 
de energia, que poderia ser utili-
zado em outros locais da munici-
palidade.  

Na mesma justificativa da Indi-
cação, o vereador Silvano lembra 
que neste caso a Administração 
estaria exercendo um dos prin-
cípios da Administração Pública: 
a eficiência, ao buscar o melhor 
resultado pelo menor custo pos-
sível.  

Minha opinião sobre isto é 
que o vereador tem razão em 
todos seus argumentos. Eu co-
locaria mais um: o exemplo de 
posturas de aproveitamento de 

energia não utilizada, exemplo 
este dado através de orgulho das 
crianças em estudarem em esco-
la com este sistema de energia 
renovável, e exemplo dado por 
um órgão público - a prefeitura 
- que corrobora para provar que 
sua função é de atender a socie-
dade com o mínimo de gastos e 
de  exploração ambiental e com 
o máximo de aproveitamento dos 
recursos disponíveis, neste caso a 
energia solar. 

Utilizar Álcool como combustí-
vel nos veículos públicos poderia 
também ser uma atitude pública 
moderna e adequada para os no-
vos tempos. Estaríamos colabo-
rando para a Saúde dos torrenses 
e visitantes pela baixa toxidade da 
queima do etanol e, ainda, para o 
mundo, diminuindo a emissão de 
carbono que dizem fazer buracos 
na camada de ozônio. Mas só a 
causa de saúde para os pulmões 
já me serviria...

  ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS: ECONOMIA E EXEMPLO PROGRESSISTA

Faz muitas legislaturas que se 
fala, de tempos em tempos, na falta 
de investimento público nas praias 
do sul de Torres. Motivos são vários 
- como os loteamentos irregulares, 
as invasões, imóveis sem registro no 
cartório e etc. Mas entra governo e 
sai governo e o assunto recorre. 

O vereador Rogerinho, talvez em 
seu primeiro mandato, na legislatu-

ra 2005/2008, já sugeria na Câmara 
que houvesse uma nova metodolo-
gia dentro das prefeituras, na qual 
os impostos pagos em um bairro 
seriam investidos naquele mes-
mo bairro. Acho que isto não pode 
funcionar se for feito de forma ge-
neralizada, pois têm custos que são 
difíceis de serem divididos entre 
bairros. Mas o Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano – IPTU e as praias do 
sul poderiam receber um teste. 

Por dois anos, a prefeitura pe-
garia os 100% de recursos do IPTU 
das praias do sul e colocaria em 
melhorias urbanas, incluindo par-

te do recolhimento de lixo. Neste 
caso pode-se deduzir que os outros 
serviços da municipalidade seriam 
entregues ao pessoal de lá por con-
ta de repasses do governo federal 
(Fundo de Educação e Fundo de 
Saúde) e de parte de impostos esta-
duais, como parte do ICMS e parte 
do IPVA, dentre outros. Os impostos 
pagos pelos moradores e veranis-
tas da praia do sul (o IPTU) seriam 
investidos em obras vistas de suas 
janelas, como sonha qualquer con-
tribuinte. 

Com certeza, haveriam de ter 
decisões sobre uso de verbas para 

complemento (contrapartida) de 
possíveis emendas parlamentares 
para arruamento, para esgotamen-
to, para praças e etc. Mas os valo-
res deveriam ser postos somente lá, 
onde eles foram gerados, mesmo se 
for com parte de custos como con-
trapartida.  

 Uma das várias  vantagem disto é 
os vizinhos cobrarem de seus pares 
de praias a adimplência de impostos 
com a justificativa de estarem preci-
sando do dinheiro para a realização 
das obras. A coisa funcionaria como 
um condomínio de um edifício... 
Uma ideia...

DINHEIRO COLOCADO ONDE É CAPTADO?

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

NOVA RODOVIÁRIA DE TORRE NA ESTRADA DO MAR?
Após anunciar que ocuparia um 

ponto na Avenida Castelo Branco, 
o novo concessionário da Estação 
Rodoviária de Torres indicou  para 
o vereador de Torres Igor Beretta 
(que está marcando em cima as 
negociações, por conta de achar a 
questão de alto interesse público) 
que estaria negociado um novo 
local para que seja instalada a Es-
tação Rodoviária de Torres, agora 
na Estrada do Mar - isto após a 
decisão final de o ponto sair  de-
finitivamente do prédio onde fun-
cionou por décadas, na Avenida 
José Bonifácio, por conta da de-
sistência dos antigos concessioná-
rios de operar a concessão, o que 
propiciou a colocação do imóvel à 
venda. 

Em sua página no Facebook, o 
vereador Igor anunciou em pri-

meira mão a novidade no final da 
tarde de quarta-feira, dia 22 de 
setembro.  Ele também diz que, 
embora ainda falte a autorização 
formal do Daer (Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagens 
do RS) e da prefeitura de Torres, 
em princípio não haveria motivos 
para a negativa da autarquia gaú-
cha nem da prefeitura.

Igor sinalizou também que a ro-
doviária deverá operar a partir do 
início do mês de outubro no novo 
local, mesmo antes de receber to-
das as reformas a serem empre-
endidas pelo novo concessionário, 
Artur Leal, também concessionário 
da Estação de Osório. O lugar de-
verá funcionar para recebimento 
e envio de passageiros, mesmo 
que em estado precário,  enquan-
to  estiver em obras de adaptação.  

Mas a sinalização, então, é que o 
serviço não será interrompido ao 
público por nenhum período, o ris-
co que preocupava os torrenses e 

o trade de turismo local. 
As informações ainda não são 

definitivas. Há também sugestões 
para outros pontos que teriam 

sido sugeridas para o novo con-
cessionário que venceu a licitação.  
Mas minha aposta é que deva ficar 
no local da Churrascaria Mirim. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Local  da Churrascaria Mirim (foto) pode ser a alternativa
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 17/09 
e 23/09, uma notícia alentadora: 
pela quarta semana consecutiva, 
nenhum novo óbito pela doença 
ocorreu na cidade. A última mor-
te pelo coronavírus em Torres 
ocorreu no dia 13 de agosto - ou 
seja: nesta quinta-feira, comple-
taram-se 41 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 18 nesta quinta (23/09) 
- sendo que no dia 16/09 eram 
10. 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 (23 de se-
tembro), o Boletim Epidemioló-
gico de Torres registrava, contan-
do desde o início da pandemia, 
6.105 casos confirmados, com 
5.975 recuperados, nove pacien-

tes em isolamento domiciliar e 
113 óbitos. "Nenhum paciente 
de Torres está internado com Co-
vid-19 no Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes. Está registrada 
a internação de um paciente de 
outro município na UTI. De Tor-
res, temos um paciente que está 
internado fora do município", ", 
indica a comunicação da Prefei-
tura de Torres, ressaltando ainda 
que havia, até quinta (23) 36 ca-
sos suspeitos aguardando resul-
tados de exames em isolamento 
domiciliar.

Desta forma, além dos últimos 
dias não terem o registro de ne-
nhum óbito, temos computados 
um total de 19 novos casos por 
Covid-19 na semana entre 17 e 
23 de setembro em Torres  - o 
que representa aumento em 
comparação com a semana an-
terior (entre 10/09 e 16/09), 
quando apenas 10 novos casos 
do coronavírus haviam sido com-
putados. 

Arroio do Sal e Três 
Cachoeiras

Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quarta-feira (22/09) o mu-
nicípio estava com 1460 casos 
confirmados para Covid-19 (sem 
nenhum paciente internado), 
sendo 1427 recuperados e 4 sus-
peitos (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras esta-
va com 27 óbitos relacionados ao 
coronavírus desde o princípio da 
pandemia (nenhum novo óbito 
em relação a semana passada).

Já Arroio do Sal  divulgou nes-
ta terça (21/09) novo balanço 
referente a Covid-19 no municí-
pio. A cidade estava com 1239 
casos confirmados para Covid-19 
(sem nenhum paciente interna-
do), sendo 1195 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. 
Conforme o Boletim, o Município 
estava (até terça, 21) há 56 dias 
sem óbito e há 26 dias sem inter-
nação hospitalar em decorrência 
da Covid-19

Torres completa 41 dias sem registro de óbitos por Covid-19 
Nesta semana, 19 novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 18 casos ativos para Covid-19 na quinta (23).  Arroio do Sal 

e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença por mais uma semana

Na manhã desta quinta-feira 
(23 de setembro) saiu mais um 
boletim informativo sobre a situ-
ação epidemiológica relacionada 
ao novo coronavírus nos 15 mu-
nicípios que compõem a Associa-
ção dos Municípios do Extremo 
Sul Catarinense (AMESC). O nú-
mero de casos da região passou 
para 31226-31377 com um total 
de 656 mortes pela Covid-19 des-
de o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 
o dia 17 de setembro) foram 
registrados 151 novos casos de 
Covid-19 no extremo-sul ca-
tarinense (número maior que 
os 127 registrados na semana 
anterior, mas expressivamente 
menor  que os  1470 novos ca-
sos registrados entre 19/03 e 
25/03, por exemplo - ápice da 
pandemia). Em 7 dias foi regis-

trado apenas 1 novo óbito na 
região (número que é menor do 
que na semana anterior, quan-
do foram computados 3 óbitos 
pelo coronavírus na região da 
AMESC). Além disso até esta 
quinta (23/09), a região estava 
com 120 casos ativos registra-
dos - número maior do que o 
boletim da quinta-feira passada 
(16 de setembro), quando havia 
102 casos ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres 

Conforme dados da AMESC con-
solidados na manhã desta quinta-
-feira (23/09), Araranguá é dispara-
do o município da região com maior 
número de casos - tendo chegado 
aos 10924 confirmados e 250 mor-
tes relacionadas ao novo Corona-
vírus na cidade (sendo que nos úl-
timos 7 dias foram registrados 39 

novos casos e nenhum óbito pela 
doença na cidade).  Em seguida vêm 
Sombrio, com 3820 registros de Co-
vid-19 no total e 81 óbitos no total 
(20 novos casos e nenhum óbito nos 
últimos 7 dias). Passo de Torres, até 
quarta-feira (22/09) totalizava 1448 
casos positivos do novo Coronaví-
rus, com 27 óbitos desde o princípio 
da pandemia (9 novos casos de Co-
vid-19 e nenhum óbito registrado no 
Passo nos últimos 7 dias).

Extremo sul de SC registrou apenas um óbito e 151 
novos casos por Covid-19 na última semana

Nesta quinta (23) 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, re-
sidentes em Torres, têm a sua disposi-
ção, a terceira dose da vacina contra 
a Covid-19 nesta segunda-feira, 27 de 
setembro, no drive thru do Parque do 
Balonismo das 17h às 20h e no Pos-
to Volante (Rua Joaquim Porto, 801) 
mesmo horário, das 17h às 20h. A 
imunização será realizada sem agen-
damento.

Serão contemplados os idosos que 
concluíram o esquema das duas doses 
há seis meses, período de intervalo 
para o reforço, definido pelo Ministé-
rio da Saúde. A aplicação de reforço 

utilizará a vacina da Pfizer, indepen-
dente 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.

As pessoas imunocomprometidas 
com 18 anos ou mais poderão se va-
cinar - tendo recebido a segunda dose 
com um intervalo de 28 dias. É o caso 
de indivíduos transplantados de órgão 
sólido ou de medula óssea; pessoas 
vivendo com HIV; doenças inflama-
tórias, imunomediadas em atividade 
e em uso de dose de prednisona ou 

equivalentes > 10 mg/dia; demais 
indivíduos em uso de imunossupres-
sores ou com imunodeficiências pri-
márias; pacientes oncológicos que 
realizaram tratamento quimioterápi-
co ou radioterápico nos últimos seis 
meses; neoplasias ematológicas.

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, todo idoso precisa 
apresentar documento de identidade 
e carteirinha com o registro das duas 
doses anteriores feitas em Torres. Na 
terça (21) e quarta (22), a Secretaria 
começou a vacinação com a terceira 
dose em idosos moradores de ILPIs. 

Segunda dose da Pfizer para 
quem tomou a primeira dose 
até 14 de julho

Tambem na segunda-feira (27 de 
setembro), tem vacinação da segunda 
dose contra a Covid-19 com a Pfizer 
para quem tomou a primeira dose até 
o dia 14 de julho. A vacinação ocorre-
rá no drive thru, do Parque do Balonis-
mo das 17h às 20h e no Posto Volante 
(Rua Joaquim Porto, 801) no mesmo 
horário, das 17h às 20h. A vacinação 
em ambos locais ocorrerá enquanto 
durarem os estoques. Toda esta ação 

será sem agendamentos, tanto no dri-
ve, como no Volante.

Para receber a D2 (segunda dose), 
a pessoa deverá levar a carteira de 
vacinação com o registro da primei-
ra dose e documento com foto con-
tendo CPF. A Secretaria Municipal 
de Saúde salienta que receberão a 
D2 apenas os que fizeram a D1 em 
Torres. A Prefeitura lembra também 
para levarem um quilo de alimento 
não perecível para a Campanha da 
Vacinação Solidária. A doação não é 
obrigatória.

Na segunda, tem aplicação da dose de reforço em idosos com 
mais de 70 anos sem comorbidades em Torres

CORONAVIRUS
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Neste sábado, o pianista tor-
rense e doutor em música Luís 

Fernando Rayo vai fazer um Recital 
de piano beneficente. Na ocasião, 

estarão sendo aceitas doações de 
dinheiro e alimentos em prol do 
Lar dos Velhinhos de Torres (AS-
LAVE), que se encontra em uma 
situação muito difícil, precisando 
de doações.

O recital será no Sábado, dia 25 
de setembro, às 20 horas, na Igreja 
Luterana Cristo Rei em Torres (Av. 
Independência, 1035 – Praia da 
Cal). Haverá transmissão ao vivo 
pelo Facebook e Instagram do mú-
sico. “Vocês poderão doar pelo 
PIX – todo o valor arreadado será 
destinado para a ASLAVE. Muito 
obrigado e compareçam, ao vivo 

ou online!! Porém, ao vivo haverá 
um limite de público por causa da 

Covid”, convida o próprio Luís Fer-
nando Rayo.

TORRES

LEI DA ESCUTA PROTEGIDA: Promovido debate que amplia 
proteção a crianças e adolescentes em Torres

FONTE: Prefeitura de Torres

Cerca de 100 pessoas assisti-
ram na tarde desta última sexta-
-feira (17 de setembro), o painel 
sobre a Lei da Escuta Protegida e 
Especializada para crianças e ado-
lescentes. O debate ocorreu nas 
dependências do De Rose Palace 
Hotel contando com a participa-
ção da autora da lei, a deputa-
da federal Maria do Rosário (Lei 

13.431/2017) e do advogado e 
promotor público aposentado, Jú-
lio Almeida.

A maior parte dos participantes 
era de representantes de Conse-
lhos Tutelares, integrantes da rede 
de proteção, lideranças do movi-
mento social, gestores públicos e 
vereadores. Entre os presentes, a 
secretária municipal de Educação, 
Sílvia Teixeira Pereira, represen-
tando o prefeito Carlos Souza; a 

servidora Suzana Machado, re-
presentando o secretário de Assis-
tência Social e Direitos Humanos, 
Fábio da Rosa; a diretora do CRM 
Pricila Selau, Zete Silveira; e a ve-
readora Carla Daitx.

Relatar a violência sofrida na in-
fância e na adolescência pode ser 
tão brutal quanto o próprio ato. 
Nos serviços de proteção, muitas 
vezes crianças e adolescentes pas-
sam por longos e repetidos aten-
dimentos, sendo revitimizadas ao 
recontar os fatos.

No sétimo artigo da Lei 
13.431/2017 é tratado o proce-
dimento de entrevista sobre si-
tuação de violência com criança 
ou adolescente perante órgão da 
rede de proteção. A legislação visa 
possibilitar que os depoimentos 
sejam realizados com o apoio de 
uma equipe técnica capacitada, 
com todo o cuidado possível, evi-
tando-se ao máximo o contato 
com o agressor e a reiteração do 
depoimento.

No evento, a Lei da Escuta Pro-
tegida criada para ampliar esta 
proteção, foi distribuída aos par-
ticipantes do painel, de forma a 
apoiar a rede de proteção na sua 
missão. Como encaminhamento 
de fortalecer a atuação dos con-
selheiros e de todos envolvidos na 
causa, outros encontros deverão 

ser promovidos pelo Conselho Tu-
telar de Torres. Na oportunidade, 
as integrantes do Conselho agra-
deceram a participação da cantora 
Adriana Sperandir e do tecladista 
Bento Ramos, na execução do 
Hino Rio-Grandense, e o apoio do 
servidor Sandro Greg nesta inicia-
tiva.

Pianista torrense realiza recital em prol do Lar dos Velhinhos

Promovido pelo Conselho Tutelar de Torres, evento contou com a presença de cerca de 100 pessoas -  incluindo a participação da 
autora da lei, a deputada federal Maria do Rosário (Lei 13.431/2017) e do advogado e promotor público aposentado, Júlio Almeida.

SAPT apresenta novidades para amantes do beach tennis

A “febre” do beach tennis ganha 
cada vez mais praticantes. Para aten-
der melhor a sócios e convidados, a 
SAPT sempre inclui novidades em seu 
planejamento. As últimas envolvem 
equipamentos para melhorias no de-
sempenho em jogos e aulas, e ainda 
um modelo de torneio diferente en-
tre os frequentadores do clube. Para 
outubro, também vai ser iniciada obra 
de reforma das quadras de tênis.

O feriadão de 20 de setembro ser-
viu para apresentar as novas atrações 
aos beach tenistas. Primeiro, uma 
partida transmitida pelo Instagram 
da SAPT com os professores João e 
Arthur Linhares inaugurou suportes 

e tripés para filmagem dos jogos e 
treinos nas quadras cobertas. A ideia 
é oferecer aos praticantes uma for-
ma de se aprimorar na modalidade. 
A novidade foi doada pelos associa-
dos Charlene e Diego, proprietários 
da banca Dcell, no camelódromo de 
Torres. A partir de agora, está dispo-
nível para que todos possam utilizar 
seus celulares para gravar, filmar ou 
transmitir.

Outra novidade é um Desafio de 
beach tennis, que vai movimentar os 
amantes do esporte. Dentro do for-
mato Rei da Quadra, já adotado no 
vôlei de praia e no futevôlei, um tor-
neio semanal vai ser promovido pelo 

clube, geralmente às segundas-feiras. 
Serão montadas chaves com seis atle-
tas do mesmo nível técnico. Duplas 
serão sorteadas para as disputas e, ao 
final, os dois primeiros colocados na 
chave subirão para jogar na categoria 
acima e os dois com menor pontua-
ção entram na chave imediatamente 
abaixo. Interessados podem se inscre-
ver através do Whats (51) 3664-1221.

“As iniciativas têm a mesma mis-
são: integrar mais ainda as pessoas 
e proporcionar experiências diferen-
tes na SAPT. Pretendemos deixar os 
frequentadores cada vez melhores 
no beach tennis e estimulados a vi-
rem para nossas dependências. To-

dos estão convidados. Os testes 
das novidades foram positivos. 
Estamos felizes em estreá-las”, 
ressalta Márcio Amaro, presi-
dente do clube. O planejamen-
to para as próximas semanas 
está voltado para a reforma das 
quadras de tênis externas, com 
piso duro. A previsão é de que as 
obras sejam iniciadas em outubro. Em 
breve, será anunciado o cronograma 
e como os serviços serão afetados.

O clube também mantém promo-
ções para aumentar a conexão com 
Torres e região. Segue valendo a regra 
de mensalidade grátis se indicar ami-
go para virar associado. Quem tiver 

interessados, pode enviar os nomes 
à secretaria. Para grupos de futebol, 
três tipos de pacotes são oferecidos 
numa das melhores quadras de gra-
ma sintética do litoral. Mais informa-
ções podem ser obtidas em contato 
com a secretaria por mensagem ou 
enviando e-mail para sapt@sapt.
com.br.

Início de obras em quadras de tênis também já tem data prevista
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ULBRA e você

ê

PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS
A questão ambiental tem sido uma preocupação crescente nos últimos anos, pois, 

possuí consequências danosas para os solos, os mananciais, o ar e para aqueles que 
lá vivem. 

- Poluição das águas e dos solos: o descarte do lixo urbano em áreas inapro-
priadas, como nas próprias ruas ou nos cursos d’água que atravessam a cidades a 
abrangência dos serviços de coleta, que não atendem igualmente todas as áreas de 
Torres, o depósito de transbordo em locais impróprios; assim como o descarte de 
dejetos industriais e do esgoto podem impactar a qualidade das águas que circulam 
pelo espaço urbano (na superfície e de forma subterrânea) e poluir também os solos.

- Poluição do ar: a poluição do ar é gerada pelas emissões de gases e mal cheiro 
de animais em decomposição levados no meio de entulhos para o depósito e pela 
queima de materiais diversos depositados, causando problemas aos moradores vizi-
nhos que convivem com os odores e tem suas casas invadidas pela fuligem.

- Impermeabilização do solo: em Torres a urbanização vem ampliando a cober-
tura asfáltica, o que faz com que a água das chuvas não consiga penetrar nos solos 
e seguir o seu curso natural. A quantidade insuficiente de bocas de lobo para a 
drenagem da água ou o seu bloqueio devido ao acúmulo de lixo, em conjunto com 
a impermeabilização dos solos e a mudança no curso das águas, intensificam as 
enchentes e as inundações e dão origem a alagamentos pela cidade.

- Ilhas de calor: Já é percebido o aumento da temperatura em áreas onde há gran-
de concentração de estruturas que absorvem calor, como o concreto e o asfalto, o 
que faz com que elas sejam mais quentes do que regiões circunvizinhas.

- Poluição visual e sonora: quem entra na cidade se depara com grande quan-
tidade de estímulos visuais, como o excesso de propagandas, cartazes, banners, 
outdoors, e ainda temos os sonoros causado pelos autofalantes de carros de som, 
muitos operando sem licença, barulhos e ruídos incessantes.

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

A VÓZ DOS BAIRROS - Descarte do lixo em locais inapropriados - feito pela população é um dos causa-
dores dos problemas ambientais urbano. A grande aglomeração urbana, acumula a 
maior quantidade de problemas associados principalmente à expansão desordenada 
do tecido urbano e ao fenômeno que chamamos de macrocefalia urbana. O cresci-
mento da cidade aliado à falta de estrutura e planejamento fez com que áreas devo-
lutas do Parque da Guarita, periferia do Parque da Itapeva, beira rio e áreas parti-
culares sem licenciamentos fossem utilizadas para a construção de residências.  Em 
muitos destes pontos urbanos, uma parcela significativa da população não possui 
acesso a serviços diários de coleta de lixo, energia elétrica, redes de esgoto e água 
potável, o que leva ao descarte do lixo e de dejetos em terrenos baldios, próximo 
ou no curso de arroios e nas ruas, causando poluição da água e do solo. Além disso, 
essa população se encontra exposta a uma diversidade de doenças causadas pela 
falta de saneamento adequado. A poluição se torna num dos principais problemas 
da cidade. 

ENGENHO VELHO – Moradores e visitantes pedem que seja feito serviços de 
recapeamento em toda extensão da Av. Castelo Branco; calçamento e melhorias 
nas pavimentações das ruas na localidade Salinas, continuidade da pavimentação 
asfáltica na Estrada geral da Salinas, que em muitos casos (devido à demora na con-
clusão dos serviços) já é necessários trabalhos de recuperação das partes que foram 
concluídas e ainda não recebidas pela prefeitura; 

A Associação Lar dos Velhinhos – ASLAVE, que abriga idosos carentes de Torres 
e Região, continua precisando de apoio e ajuda da comunidade;  limpeza e revisão 
das placas de trânsito e sinalizações na Estrada do Mar ao longo do trecho do Muni-
cípio; instalação de redutores de velocidades na Estrada da Salina; reforma, limpeza 
geral e pintura do prédio que abriga a  Escola Municipal Mampituba.

SÃO JORGE - Moradores do São Jorge solicitam patrolamento e ensaibramento 
da Rua Santo Antônio; pedem mais segurança e proteção do bem público, com a 
colocação de vigilantes no Posto de Saúde; abertura de rua ligando o loteamento 
Mirim com o Bairro São Jorge; conserto de buraco na Rua Antônio Magnus esquina 
com a Av. Castelo Branco; O Vereador Igor Beretta solicita ao Poder Executivo pro-
vidências para proteção de resquícios da Mata atlântica no bairro.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Caroline Westphalen

A semana passada não teve texto porque eu estava no olho do fu-
racão de uma mudança. Mudanças são sempre caóticas. Demora uns 
dias pra gente entender que precisa exercitar a paciência e dar tempo 
pra que as coisas se ajeitem. Isso serve pra qualquer tipo de mudan-
ça. Até mesmo uma mudança interna gera um caos absurdo, mas ele 
é necessário… já dizia Nietzsche “É preciso o caos dentro de si para 
dar luz à estrela.” ou algo assim. Mudar dá trabalho mas no fim tudo 
fica bem. Mudanças acontecem porque é assim que as leis do universo 
funcionam. A gente pode até mencionar a Geometria Sagrada porque 
ela é o fundamento de toda a criação do universo e suas dimensões. 
Vivemos na terceira dimensão numa constante não linear, justamente 
porque a evolução precisa dos altos e baixos pra acontecer. Quando 
a gente teima com a Geometria Sagrada, o resultado não é favorável, 
principalmente, porque ele é uma resposta de um movimento que foi 
forçado por nós. Tudo que vai contra o fluxo da vida não é saudável. A 
gente precisa urgentemente aprender a “go with the flow”, que seria 
algo parecido com desencanar de remar contra a maré e ir com o fluxo 
dos acontecimentos. Quando a gente percebe os sinais, capta a men-
sagem e entende que precisa seguir por um outro caminho, uma outra 
carreira ou até mesmo um outro relacionamento, tudo começa a fazer 
mais sentido e a gente consegue viver melhor. Enfim, se você ainda 
não mudou… seja de casa, emprego, relacionamento, curso, cidade ou 
até mesmo de país, tudo bem se você estiver de boas com a sua vida. 
Caso contrário a hora é agora! Respira fundo, alimenta sua coragem 
e vai! Se der medo vai com medo mesmo! Aí vai uma dica pra quem 
quer morar em São Paulo capital: Não é barato! É a cidade perfeita 
pra quem precisa dar uma bombada no currículo, curte programas 
culturais, gosta de comer de tudo a qualquer hora e precisa passar 
por um processo de aprendizado sobre o que seria ter uma rotina do 
cão. Sim! A maioria dos paulistanos enfrenta uma rotina em nível hard 
na Terra da Garoa, mas não vamos falar sobre a paulicéia desvairada 
hoje. Já que a gente falou em rotina, quero sugerir a série “Forever”. 
Ela fala justamente sobre a dificuldade que a gente tem de desapegar 
de uma rotina enfadonha quando ela já não nos serve mais. “Forever” 
é uma série pra quem gosta de enredos lentos, simples e ligeiramente 
filosóficos que sinaliza o peso sufocante que é a obrigação de ser feliz 
pra sempre em nossos relacionamentos. Comecei a assistir porque 
tem as incríveis atrizes Maya Rudolph e Catherine Keener e quando 
me dei conta já tinha visto quase todos os episódios da primeira tem-
porada. A protagonista é casada, trabalha numa empresa duvidosa, o 
marido é dentista e eles fazem todos os dias exatamente as mesmas 
coisas. Ela não aguenta mais aquela rotina entediante, mas não sabe 
como dizer pro marido que está de saco cheio daquela vida. Agora vai 
rolar um spoiler! Sorry! Ele vira estrelinha. Depois de um tempo ela 
também. Eles passam a conviver “lá no céu” num lugar tipo “Nosso 
Lar” a mesmice que viviam quando estavam vivos. Vale a pena assistir 
essa série porque ela faz a gente pensar sobre nosso medo de sair de 
uma coisa que não está mais fazendo a gente feliz pra dar espaço pra 
algo que precisa começar a fazer parte da nossa jornada. Nada é pra 
sempre diante da nossa existência e a gente precisa ajudar o universo 
a nos dar cada vez mais, finalizando ciclos e começando outros. Se a 
gente não fizer isso, o fluxo das histórias que estão escritas pra serem 
vivenciadas por nós fica estagnado e a gente adoece. Boa semana e 
até a próxima! ;)

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

FILOSOFANDO SEM FILTRO

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Município de Torres

Secretaria de Administração e Atendimento ao Cidadão

Extrato das leis do município de Torres (RS) expedidas no período 
de 1o de abril de 2021 a 30 de junho de 2021.

LEI No 5.160, DE 22 DE ABRIL DE 2021. Institui o Programa Municipal 
de Agroindústria Familiar.

LEI No 5.161, DE 04 DE MAIO DE 2021. Projeto vetado pelo Prefeito 
Municipal e mantido pela Câmara Municipal, que se transformou na Lei 
no 5.161, de 04 de maio de 2021, que declara de utilidade pública a 
Associação Amor-Exigente de Torres. (Autoria: Ver. Gibraltar Pedro Ci-
priano Vidal)

LEI No 5.162, DE 04 DE MAIO DE 2021. Projeto vetado pelo Prefeito 
Municipal e mantido pela Câmara Municipal, que se transformou na Lei 
no 5.162, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre a inserção de boleto 
bancário voluntário nos carnês de IPTU no município de Torres, e dá 
outras providências. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)

LEI No 5.163, DE 04 DE MAIO DE 2021. Projeto vetado pelo Prefei-
to Municipal e mantido pela Câmara Municipal, que se transformou na 
Lei no 5.163, de 04 de maio de 2021, que institui a obrigatoriedade da 
realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de 
creches e escolas municipais da rede direta e indireta, e as particulares 
conveniadas no Município. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)

LEI No 5.164, DE 04 DE MAIO DE 2021. Projeto vetado pelo Prefeito 
Municipal e mantido pela Câmara Municipal, que se transformou na Lei 
no 5.164, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de caminhões basculantes usarem lonas e a rega das vias públicas sem 
pavimentação no âmbito do Município de Torres. (Autoria: Ver. Rogério 
Evaldt Jacob)

LEI No 5.165, DE 07 DE MAIO DE 2021. Acrescenta dispositivos à Lei 
no 3.374, de 14 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o Sistema de 
Transporte e Circulação no âmbito do Município de Torres e revoga a 
Lei no 2.952, de 15 de dezembro de 1995, que proíbe a exploração de 
linha de transporte coletivo por veículos com mais de 10 (dez) anos de 
fabricação, neste Município. 

LEI No 5.166, DE 14 DE MAIO DE 2021. Reconhece a prática de ati-
vidade física como essencial a Saúde. (Autoria: Ver. Rafael da Silveira 
Elias, Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja e Ver. Cláudio da Silva de Frei-
tas)

LEI No 5.167, DE 14 DE MAIO DE 2021. Autoriza a adesão a con-
sórcios para aquisição de vacinas ao enfrentamento da pandemia CO-
VID-19.

LEI No 5.168, DE 14 DE MAIO DE 2021. Determina ao Município de 
Torres a adotar as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA) no que diz respeito ao licenciamento ambiental. (Autoria: 
Mesa Diretora)

LEI No 5.169, DE 19 DE MAIO DE 2021. Institui, no âmbito do Municí-
pio de Torres, a Câmara de Conciliação de Precatórios, prevista no art. 
97, § 8o, inciso III do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) da Constituição Federal, e dá outras providências.

LEI No 5.170, DE 19 DE MAIO DE 2021. Dispõe sobre a concessão de 
benefícios para pagamentos de dívidas tributárias e não tributárias em 
atraso e dá outras providências.

LEI No 5.171, DE 27 DE MAIO DE 2021. Autoriza contratações para 
atuarem na Secretaria de Saúde. 

LEI No 5.172, DE 27 DE MAIO DE 2021. Autoriza contratações para 
atuarem na Secretaria de Saúde. 

LEI No 5.173, DE 10 DE JUNHO DE 2021. Autoriza contratações para 
atuarem na Secretaria de Educação.

LEI No 5.174, DE 10 DE JUNHO DE 2021. Autoriza contratação para 
atuar na Secretaria de Educação. 

LEI No 5.175, DE 10 DE JUNHO DE 2021. Autoriza o Poder Legislativo 
a contratar, por tempo determinado, em caráter excepcional, servidor 
público municipal. (Autoria: Mesa Diretora)

LEI No 5.176, DE 17 DE JUNHO DE 2021. Reestrutura o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACS FUNDEB, e dá outras providências.

Nota: O inteiro teor das leis municipais está disponível na Prefeitura 
de Torres. 
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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 Cipria-
no Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da 
Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João 
Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câ-
mara Municipal de Vereadores realizou sua 30a Sessão 
Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª 
Legislatura, às 16h, no dia 21 de setembro de 2021. 
Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), Ver. 
Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), 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).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Ofício nº 252, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 149/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 254, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 164/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 255, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 159/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 257, de 08 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 153/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 161, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 161/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 265, de 10 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 150/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 268, de 13 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 146/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 269, de 13 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 152/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 270, de 13 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 155/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 273, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 171/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 274, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 168/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 275, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 145/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 276, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 174/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 277, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 142/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 279, de 15 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 167/2021, do Ver. Moisés Trisch.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão

Projeto de Lei nº 50/2021, do Poder Executivo, que alte-
ra o Anexo I e III do Plano Plurianual do Município de 
Torres para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras provi-
dências.
Projeto de Lei nº 51/2021, do Poder Executivo, que au-
toriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Espe-
cial na vigente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 52/2021, do Poder Executivo, que au-

toriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Espe-
cial na vigente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 53/2021, do Poder Executivo, que ins-
titui o Regime de Previdência Complementar no âmbito 
do Município de Torres para os servidores públicos mu-
nicipais, fixa o limite máximo para a concessão de apo-
sentadorias e pensões pelo regime de previdência de que 
trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão 
a plano de benefícios de previdência complementar e dá 
outras providências.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS

Nº 177/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações aos empresários 
Eraclides e Evaldo Lumertz Maggi, que tomaram a fren-
te do empreendimento Vesta Shopping.
Nº 178/2021, da Mesa Diretora, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulação a balonista Laís 
Pinho, pela classificação no Campeonato Brasileiro de 
Balonismo.
Nº 179/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos 
familiares do senhor Paulo César Silva dos Reis, conhe-
cido como Paulinho Timbó da Flora dos Reis São Jerô-
nimo, por seu falecimento.

INDICAÇÕES

Nº 237/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica ao Gerente da Corsan de Torres, senhor Tiago 
Borges Silva, providências quanto a instalação de rede 
de esgoto cloacal nas ruas do Bairro São Francisco, que 
não foram contempladas com a obra que está em anda-
mento no Bairro São Francisco, nesta Cidade.
Nº 238/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica à empresa de ônibus Torrescar providências 
quanto à pontualidade nos horários das linhas de ônibus 
e a limpeza dos mesmos que circulam em nosso Muni-
cípio.
Nº 239/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
indica ao Poder Executivo a instalação de placa de si-
nalização de uma lombada existente na Av. do Riacho 
em direção ao entroncamento com a Rua Vinte e Um de 
Maio, Bairro Stan, nesse Município.
Nº 240/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica ao Poder Executivo uma readequação da li-
nha do perímetro urbano, para inclusão da área remanes-
cente do Loteamento Jardim Monte Carlo, nesta Cidade.
Nº 241/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
indica ao Poder Executivo a revitalização da Rua Tan-
credo Neves com a Av. do Limoeiro, Bairro Centenário, 
nesse Município.
Nº 242/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que in-
dica ao Poder Executivo que seja realizado um estudo de 
viabilidade para que seja implantado pontos de descarte 
de máscaras de proteção no Município de Torres.
Nº 243/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica 
ao Poder Executivo que seja disponibilizado um veículo 
para uso no CAPS.
Nº 244/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder 
Executivo a realização de estudo técnico para implanta-
ção de quebra-molas ou lombofaixas na Rua Amazonas, 
nesta Cidade.
Nº 245/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder 
Executivo a realização de projeto de revitalização da 
Praça Central da Vila São João, junto a Av. José Amân-
cio da Rosa, Rua Mampituba e Rua Calino Venâncio de 
Matos, nesta Cidade.
Nº 246/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder 
Executivo a implantação de passeio público (calçada) 
com previsão para estacionamento de ônibus escolar e 
veículos, em frente ao terreno da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Mampituba.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 176/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo informações quanto à 
certidão de denominação das ruas “D”, “J” e “C” no Lo-
teamento Jardim Monte Carlo, nesta Cidade.
Nº 177/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca da situação funcional 
de servidora lotada na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo.
Nº 178/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca dos pedidos de provi-
dências números 97, 378 e 497/2021. 
Nº 179/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca dos serviços presta-
dos, a média de investimentos com as Ações de Políticas 
de Proteção a Mulher e os valores recebidos de outros 
Entes Públicos nos anos de 2019 à 2021.
Nº 180/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações acerca dos descartes de 
podas de árvores, madeiras de construção e móveis e 
outros materiais junto ao centro de recebimento (Lixão 
Municipal), localizado no Bairro Faxinal, nesta Cidade.
Nº 181/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca da licença operacio-
nal de prestação de serviço vigente para as atividades 
desenvolvidas no terreno de transbordo de reciclável 
próximo à Ulbra Torres, nesta Cidade.
Nº 182/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca dos encaminhamen-
tos dados ao relatório da Comissão Especial do Canil 
Municipal.
Nº 183/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca do processo movido 
contra a administração municipal, que tem por objeto 
melhorias no Canil de Torres e que resultou na interdi-
ção do local, informando valor da multa e razões para 
descumprimento do TAC. 
Nº 184/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações acerca da Licença Ambien-
tal de prestação de serviço vigente para as atividades 
desenvolvidas na Central de Triagem e Transbordo de 
Resíduos da Coleta Seletiva (Recivida). 
Nº 185/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a regularidade dos clubes 
de futebol amador com assento no Conselho Municipal 
de Esportes, conforme consta na cópia da ata apresenta-
da pela Municipalidade no Ofício nº 186/2021, em res-
posta ao Pedido de Informações nº 108/2021.
Nº 186/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a agenda do Médico da 
Unidade Básica de Saúde do Bairro São Jorge, para os 
meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 
2021, com cópia da mesma.
Nº 187/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a relação de servidores 
da ativa que foram readaptados, com a função anterior 
e o padrão que era, nova função e se teve alteração de 
padrão.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 572/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
colocação de luminárias completas (braços e lâmpadas) 
na Rua M esquina com a Rua Jaguari, na Praia Estrela 
do Mar, em direção a Praia Real, neste Município.
Nº 573/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
colocação de luminárias completas (braços e lâmpadas) 
na Travessa Belvedere, próximo ao campo do América, 
no entroncamento do Cemitério Municipal do Campo 
Bonito, neste Município. 
Nº 574/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
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colocação de iluminação pública (poste e luminária) na 
Rua Osvaldo Aranha, próximo ao nº 759, Bairro Itape-
va, nesta Cidade.
Nº 575/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
sinalização horizontal e vertical da Estrada dos Cunhas 
ao encontro com a Av. Flores da Cunha, Bairro Itapeva, 
nesta Cidade.
Nº 576/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
à pavimentação da Rua Leonardo Truda, com PVS ou 
asfalto, desde a Rua Coronel Pacheco até a Rua José 
Osório Cabral, Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 577/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu-
ra, que solicita ao Poder Executivo providências quan-
to à implantação de duas lombofaixas ou quebra-molas 
na Rua Amazonas, no nº 140 ou próximo a este núme-
ro, neste Município.
Nº 578/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu-
ra, que solicita ao Poder Executivo providências quan-
to à limpeza e colocação da tampa da boca de lobo na 
Rua Luiz Bauer, esquina com a Av. do Riacho, neste 
Município.
Nº 579/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à água que fica 
empoçada entre as lombofaixas instaladas na Av. do 
Riacho, próximo ao CAPS Renascer, e entre as rótulas 
feitas pelo Supermercado Bistek, nesta Cidade.
Nº 580/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto ao estudo técnico 
para implantar quebra-molas na Rua Santa Rita, Bairro 
Faxinal, nesta Cidade.
Nº 581/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto ao patrolamento de 
via de acesso aos campos de futebol do Valtenor, Vila 
São João, nesse Município.
Nº 582/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à realização de lim-
peza do valo paralelo a Rua Adolfo Francisco Bauer 
(atrás do Móveis Ramos), cujo acesso é pela Travessa 
Faxinal, nesta Cidade.
Nº 583/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao conserto de infiltra-
ção em rede de esgoto pluvial junto ao passei público, 
na Rua Dona Amélia esquina com a Rua Mampituba, 
nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Fez a leitura do Edital de 
Convocação do PSB, aos eleitores e filiados do parti-
do, para o congresso municipal que ocorre em 30 de 
setembro. 

Ver. Igor Beretta: Fez breve leitura sobre a conven-
ção do MDB, ocorrida em 14 de setembro em Porto 
Alegre, para Associação de Prefeitos e Vices. Depois 
de citados os nomes dos eleitos, relatou a nominata da 
associação de vereadores. Ao final do espaço de líder, 
leu a Carta à Base do MDB no Rio Grande do Sul mo-
tivando os filiados para as eleições que se aproximam.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Disse que o Executivo 
foi comunicado sobre o encerramento das atividades 
da rodoviária somente quinze dias antes do prazo final 
da licitação vigente. Apontou também que o município 
está acompanhando a escolha do novo local para que 
não gere transtornos  à população. Foi enfático ao dizer 
que a escolha do novo local deveria ser feita pela em-
presa concorrente antes do processo licitatório, o que 
não ocorreu.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:

Ver. Igor Beretta: Disse que o Chefe do Executivo já 
sabia sobre a licitação da nova rodoviária. Disse que 
está entrando com projeto de lei homenageando o se-
nhor Ágios Andrade Dutra, como referência às tradi-
ções gaúchas. Parabenizou ao servidor John Lenon que 
estava se aposentando. Agradeceu à Corsan pela exten-

são de rede na Vila São João e à Secretaria de Obras pela 
manutenção dos buracos. Comunicou que a Torrescar 
colocou mais uma linha na Vila São João, pedindo que 
a empresa restabeleça o atendimento à população. Pe-
diu que o Executivo implante videomonitoramento nas 
unidades do município, bem como guardas nos postos 
de atendimento. Enalteceu a inauguração do Shopping 
Vesta que está gerando empregos e arrecadação para o 
município. Sugeriu uma legislação que busque a ado-
ção de cães do canil municipal com contrapartida de 
isenção de impostos para quem os adote.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Informou que esteve 
na assembleia geral que marcou a fundação do Clube 
de Mães da Praia Santa Helena. Fez um breve rela-
to sobre a entidade, ações e a sua importância. Dis-
se ter participado de um debate sobre a lei de escuta 
protegida, promovido pelo Conselho Tutelar de Torres, 
para debater sobre questões de violência na infância 
e adolescência. Informou que o Conselho Tutelar de 
Torres realizará muitos outros encontros com a mesma 
temática. Elogiou as instalações do Shopping Vesta, 
premiado no Canadá, pelo seu projeto arquitetônico, 
parabenizando aos idealizados do empreendimento. 
Encaminhou ofício à UCS, pedindo que o ônibus da 
medicina veterinária da entidade possa realizar castra-
ções de animais em Torres.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Congratulou 
os gaúchos pela Semana Farroupilha, citando alguns 
fatos daquela batalha e seus heróis. Parabenizou os 
aniversariantes da semana, entre eles, a Dunja, servi-
dora da Casa, e o Vereador Rogério Jacob. Elogiou o 
atendimento feito pela médica Tamila Lima, no posto 
de atendimento do município, no final de semana. Re-
latou o conserto que fez em alguns buracos no entor-
no da Praça Pinheiro Machado, e a ajuda recebida por 
um morador local. Usou da experiência vivida no final 
de semana para dizer que é necessário que munícipes, 
Executivo e Legislativo, precisam se unir para o bem 
comum da população. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou 
aos idealizadores do Shopping Vesta, que trará empre-
gos e incrementará a arrecadação do município, citan-
do a presença de algumas autoridades na inauguração 
do empreendimento. Parabenizou ao senhor John Le-
non, amigo e servidor do município, que se aposen-
tava naquele dia. Elogiou a atuação da Secretaria de 
Obras, Corsan e Executivo pela demanda atendida na 
Rua Antônio Brunelli. Relatou que as linhas de ôni-
bus da Torrescar na Vila São João estão se normali-
zando. Mostrou-se motivado pelo ritmo da vacinação 
no município, e pelas pessoas que estão se curando da 
COVID. Elogiou o bom trabalho realizado pelos vere-
adores da Casa, elogiando, em especial, a atuação do 
Presidente da Câmara, Gibraltar Vidal.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Falou sobre sua reunião 
com os Secretários de Obras e de Meio Ambiente, na 
semana anterior, para tratar de demandas na Praia Gaú-
cha. Colocou-se à disposição dos munícipes para as 
mais diversas necessidades. Disse que a Comissão de 
Infraestrutura da Câmara se reuniu com representantes 
da Torrescar. Na reunião, a empresa se comprometeu 
em regularizar as linhas de ônibus no município. Falou 
sobre sua indicação ao Executivo para a cedência de 
uma viatura ao CAPES para transferência de pacientes 
em tratamento e visitação domiciliar.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou so-
bre a palestra do doutor Júlio Almeida sobre os bas-
tidores da violência contra crianças e adolescentes. 
Citou as entidades envolvidas na causa que trata da es-
cuta protegida, especializada em ouvir as pessoas en-
volvidas em casos de violência. Falou sobre a Guerra 
dos Farrapos e os atos heroicos daqueles personagens 
da história. Disse que, quanto a proposta de isenção 
de IPTU na adoção de cães do canil municipal, pode-
-se gerar mais transtornos do que benefícios. Elogiou a 

inauguração do Shopping Vesta que trará mais empre-
gos ao município.

Ver. Moisés Trisch: Fez menção aos senhor “Gigio”, 
membro do PT, tido como referencial político no mu-
nicípio. Elogiou a atitude de um vereador da Casa, que 
no passado fez oposição à ex-prefeita na implantação 
de um shopping no município e, ao ver o empreendi-
mento do Vesta, reconhece que ela estava certa. Falou 
sobre o dia da árvore, em especial ao Pau-brasil. Disse 
que tem o hábito de comemorar as tradições gaúchas, 
citando inúmeros itens do folclore gaúcho, mas criti-
cou fatos ignorados na Guerra dos Farrapos como, por 
exemplo, a morte de muitos negros na Batalha dos Po-
rongos. Reconhece que o Rio Grande do Sul tem muito 
em comemorar, como a atuação de Getúlio Vargas e 
Leonel Brizola.

TRIBUNA: 

Tiago Borges da Silva, Gestor da Corsan Torres: 
Apresentou uma série de atuações da CORSAN no 
município, bem como contratos e programas com vi-
gência até 2035. Dentro dos números citados, constam 
27.000 economias com abastecimento de água e 16.000 
com coleta e tratamento de esgoto, números considera-
dos como satisfatórios em relação ao País. Falou sobre 
a implementação da Bacia 08, que abrange os Bairros 
São Francisco, Curtume e Igra Sul, com estimativa de 
entrega em maio de 2022. Respondendo a perguntas, 
esclareceu que a demora no fechamento dos buracos, 
deve-se às terceirizadas, mas reconhece que cabe à em-
presa cobrar das prestadoras maior eficiência. Quanto 
ao longo período sem fornecimento de água há duas 
semanas,  disse que o caso decorreu do mal funciona-
mento de dois registros do sistema. Para o prazo de fi-
nalização e fechamento dos buracos nas manutenções, 
informou que a média é de quinze dias. Com referência 
ao contrato com o Município, disse que o mesmo tem 
25 anos de vigência e, em caso de privatização, o pra-
zo deveria ser ampliado. Com relação à contratação da 
empresa responsável pelo fechamento dos buracos, de-
correntes de obras e consertos, informou que são con-
tratos fechados por término e entrega de serviço, e não 
de forma fragmentada. 

ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei nº 41/2021, do Poder Executivo, que dis-
põe sobre as Sanções Administrativas aplicáveis pelo 
descumprimento das normas sanitárias e dá outras pro-
vidências no Município de Torres/RS. APROVADO

Projeto de Lei nº 46/2021, do Poder Executivo, que al-
tera e acrescenta dispositivos da Lei nº 4.597, de 06 de 
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Estrutura Orga-
nizacional, o Funcionamento e a Gestão dos Serviços 
Municipais, e dá outras providências. APROVADO

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

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes au-
ditivos e visuais, a nova plataforma permite à po-
pulação ficar por dentro dos principais assuntos do 
Legislativo:

Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.

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

ê
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A castração é um cuidado importante para cães e gatos de ambos os sexos. Essa 
cirurgia previne problemas graves de saúde, como infecção uterina e câncer de mama 
nas fêmeas e tumores nos testículos e próstata nos machos.

Os efeitos comportamentais da castração também podem melhorar a qualidade de 
vida dos pets e dos seus tutores. Nesse sentido, os animais castrados costumam ficar 
mais calmos e menos agressivos. As fugas de casa diminuem, assim como o hábito de 
urinar pelos cantos para demarcar território. Além disso, a castração é a medida mais 
importante para o controle populacional de cães e gatos.

No entanto, é preciso lembrar: esse é um procedimento invasivo. Portanto, ela deve 
ser realizada com muito cuidado, em ambiente hospitalar e por profissionais experi-
entes. 

No geral, todos os cães e gatos saudáveis, de ambos os sexos, podem ser castrados. 
A idade recomendada, no entanto, pode variar. 

Por isso, a avaliação do médico veterinário é fundamental.
Antes da castração, também é importante que os pets estejam vacinados. Assim, há 

redução nos riscos de contaminação por outras doenças em ambiente hospitalar.
invasivo. 
E, como em qualquer tratamento, existem riscos. Portanto, para minimizá-los, é im-

prescindível a avaliação clínica e exames de sangue prévios. 
Além disso, dependendo da avaliação, o médico veterinário pode solicitar exames 

adicionais, como ultrassonografia abdominal, radiografia de tórax e avaliação cardi-
ológica. 

Nos machos, a castração é feita a partir da retirada dos testículos. Já nas fêmeas o 
procedimento é mais invasivo, sendo necessário acessar a cavidade abdominal para 
realizar a castração. 

Existem diferentes técnicas para a realização dos procedimentos, tanto em fêmeas 
quanto em machos. Assim, quem decide qual técnica utilizar é o cirurgião, sempre 
levando em consideração a sua preferência e também as particularidades de cada pa-
ciente.

IMPORTANTE: A cirurgia de castração deve ser realizada em AMBIENTE HOSPITALAR, 
com profissionais qualificados e os equipamentos necessários. Os cuidados com a hi-
giene devem ser os mesmos pro pet quanto para os seres humanos, para evitar riscos 
biológicos.

Também é importante que o tutor conheça e converse com o médico anestesiologis-
ta responsável pelo procedimento. É preciso que o animal não esteja apenas sedado 
ou contido quimicamente. É fundamental que ele não sinta dor.

Após a cirurgia, os tutores devem ser orientados a vestir o pet com  roupas especiais 
de compressão ou colar elizabetano. Assim, o cão ou gato não consegue lamber ou 
arrancar os pontos.

Geralmente, o animal retorna à vida normal já no segundo dia após a castração. Os 
tutores devem tomar cuidado para que os pets evitem esforços.    

Em alguns casos, os pets podem sentir incômodos,sonolência e falta de apetite. Es-
tes sintomas poderão ser relatados e avaliados nas consultas de retorno dias após o 
procedimento. Medicações adicionais poderão ser prescritas pelo Médico Veterinário 
responsável para garantir o conforto do animal.

Caso os sintomas persistam ou sejam mais intensos do que os esperado, informe o 
médico cirurgião responsável.

Conheça a ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que cuida de an-
imais 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. Nossos cal-
endários estão à venda.

Cuidados na castração

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

Conforme já previsto pelo mercado, a taxa básica de 
juros (Selic) foi elevada em 1,00 ponto percentual após 
agenda de setembro do Comitê de Política Monetária 
(Copom), chegando a 6,25 % ao ano. Os números re-
fletem o ciclo consecutivo de elevação da Selic e indi-
cam que o cenário econômico tem pressionado o Banco 
Central a fazer uso da política monetária de forma mais 
rigorosa.

Antes dessa sequência de elevação de juros, tínhamos um cenário de Selic 
em mínimas históricas, o que fez com que os investidores buscassem por al-
ternativas de diversificação, correndo mais riscos em troca de expectativas de 
maior retorno. Agora, o panorama traz questionamentos, como a necessidade 
de uma mudança na forma de investir e as oportunidades contempladas neste 
novo cenário.  Porém, antes disso, é importante analisar o propósito deste in-
vestimento.

Inicialmente, existem objetivos e necessidades por trás de cada investimen-
to, desde a educação dos filhos, até a viagem dos sonhos, um intercâmbio no 
exterior, a compra da casa própria, de praia ou mesmo a perspectiva de uma 
aposentadoria tranquila...

Para cada objetivo existe um prazo que devemos estipular, e esse prazo tem 
influência importante nas escolhas para investir. Além disso, o tempo dedicado 
a cuidar dos investimentos é outro fator relevante, assim como a consciência do 
nível de risco em cada tipo de investimento.  Ter essas percepções alinhadas é 
imprescindível antes de qualquer decisão que envolva investimentos, e para isso 
a análise do perfil de investidor deve ser considerada em todas as situações.

Na prática, em um cenário de juros mais altos melhoram a rentabilidade de 
opções como a poupança e o Título Público Tesouro Selic, uma vez que esses 
têm sua rentabilidade diretamente ligada à Selic. Os investimentos que acom-
panham o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), principal referência de 
rentabilidade das aplicações de renda fixa, também seguem os movimentos da 
Selic, então ficam mais atrativos com a taxa de juros em patamar mais elevado. 
Os títulos de renda fixa pós-fixados em CDI, modalidade de investimento con-
servadora, passa a ter maiores ganhos, a exemplo CDBs, RDC, LCA e LCI. 

Além da emissão pública e bancária, temos os títulos de renda fixa privados 
de emissão por empresas (debêntures, por exemplo) que têm sido bastante 
procurados e representam uma oportunidade de investimento. Essa alternativa 
é bastante encontrada em estratégias de fundos de investimento, que mesclam 
ativos de diferentes emissores (público, bancário e privado), com diferentes 
taxas e vencimentos, em busca de retorno aos seus cotistas.

Estas alternativas são as que ganham mais força no contexto atual de juros, 
e tendem a se beneficiar ainda mais com a perspectiva de continuidade no ciclo 
de alta.  

Já os investimentos prefixados podem ser uma opção atrativa para quem de-
seja ter a previsibilidade em relação ao retorno. Esses produtos possuem a taxa 
pactuada no momento da aplicação, contudo, é importante ficar atento, pois 
novas altas de juros podem resultar uma taxa acima da contratada.

No cenário de juros baixos que tivemos no passado, a diversificação foi o 
grande aliado dos investidores e deve continuar a ser considerada, visto que 
estamos atravessando um momento de inflação elevada, onde o ganho real 
acaba sendo impactado. Se o investidor tem um prazo de investimento mais 
longo, pode ser um momento oportuno para comprar alguns ativos diante do 
preço mais baixo, assim como capturar ganhos de mercado através de fundos 
com gestão ativa, por exemplo.

Alternativas como fundos multimercado são interessantes na composição da 
carteira de investimentos, pois investem em diferentes ativos, sem compromisso 
de concentração em nenhum e buscam em sua estratégia capturar oportunida-
des a fim de gerar retorno atrativo.

Em relação a bolsa, as incertezas refletem na dinâmica do mercado e na vo-
latilidade. Acrescido a isso, de forma simplista, também podemos dizer que o 
preço das ações se altera de acordo com a dinâmica dos juros. Por isso, caso 
tenha um horizonte de investimento longo e uma tolerância a risco, este mo-
mento pode ser oportuno para investir em empresas com negócios perenes, boa 
governança e com bons preços, que resultem em bons dividendos. Uma boa 
opção para investir em renda variável são os fundos de ações, uma alternativa 
mais simples e que conta com a expertise de um gestor profissional que fará 
seleção dos ativos.

Por fim, porém não menos importante, antes de investir, considere produtos 
e serviços de instituições sólidas e seguras, com amplo portfólio de opções e 
que proporcionem um relacionamento próximo para apoiar suas decisões com 
aconselhamento de especialistas.

Por Lenise Nunes
Analista de Investimentos do Sicredi

Banco Central eleva a Selic: como 
ficam os investimentos?
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ÁRIES - Semana de Lua Cheia em Peixes, 
que potencializa a sua despreocupação em 
relação a muitas coisas. A semana tende a 
ser intensa, mas você pode estar bem mais 
pacífico e tranquilo. Podem acontecer ‘mi-

lagres’ na sua consciência que simplesmente trazem respos-
tas ou novas atitudes perante as situações. Isso reforçará 
sua capacidade de se relacionar bem com todos.

TOURO - us sonhos ou projetos podem co-
meçar a ganhar forma. A semana traz muito 
trabalho e necessidade de manter o foco e 
a atenção no que é essencial. Se for assi-
nar contratos ou tomar decisões importantes, 
vale a pena tomar todos os cuidados para 

não ser lesado em nenhuma questão. Semana de momentos 
de diversão com amigos.

GÊMEOS -Semana intensa, cheia de novida-
des, mas é preciso abandonar os medos de se 
aventurar e também é importante abandonar o 
controle e deixar fluir. Você pode receber mui-
tos convites ou ajudas nas suas tarefas diárias. 

A saúde precisa ser resguardada. Tome cuidado com excessos. 
É importante manter o equilíbrio e saber se controlar frente aos 
desejos que nem sempre contribuem para o seu crescimento.

CÂNCER - Semana de muitos aprendizados e boas 
aventuras. Possivelmente, sua energia se expan-
dirá e você terá vontade de fazer coisas diferentes, 
como passeios ou viagens. Os estudos também 
estão favorecidos. O Sol, que está entrando em 
Libra, traz harmonia e bons diálogos para a sua 

família. Sua alma pode estar mais romântica, mas, ao mesmo tempo, 
bem racional, querendo discutir e debater sobre tudo.

LEÃO - A semana traz necessidade de finalizar 
algumas situações antes de se comprometer com 
outros. Vem novidade por aí, por isso tome cuidado 
com a falta de organização, que pode te tirar 
completamente o foco das coisas que precisam ser 
feitas. A semana favorece o diálogo. Sua mente 

pode estar profunda e suas palavras podem ter um impacto grande sobre 
os outros. Podem acontecer mudanças na sua rotina doméstica ou o 
surgimento da necessidade de mudar alguma coisa na sua rotina.

VIRGEM - A Lua em Peixes favorece parcerias, har-
monia e leveza, mas nem tudo será relaxamento e 
descanso. Marte em Libra traz muitas tarefas a serem 
resolvidas. Vale a pena ter foco e estratégia para não 
perder a concentração nem a paciência. Tome cuidado 
com a ansiedade de querer que tudo aconteça no seu 

tempo. A rotina está intensa e vale a pena espairecer um pouco, fazer pausas 
ou se exercitar para melhorar sua saúde mental e física.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Seu comprometimento com seus 
projetos e compromissos está grande, e 
isso acaba trazendo mais convívio entre 
você e seus amigos ou colegas de trabalho. 
A semana pede leveza e fluidez, mas sem 

perder de vez a fé e a perseverança. É um misto e muitas 
novidades podem surgir no horizonte, caso você mantenha 
a confiança.

CAPRICÓRNIO -Sua cabeça, 
nesta semana, pode estar nas 
nuvens. Dificilmente suas con-
versas serão superficiais, porque 
você pode estar bem sonhador 

ou profundo, até mesmo intuitivo e criativo. Vale 
a pena dar vazão a esse lado mais sonhador e 
romântico, realizando alguma atividade artística, 
espiritual ou criativa.

AQUÁRIO - A semana pode 
trazer lucros, mas também 
gastos. Mais popularidade 
pode ser aguardada. Existe 
uma energia de expansão 

na sua semana, mas é importante se abrir 
para novas possibilidades e saber agarrar 
as oportunidades que aparecerão de re-
pente.

PEIXES - Aguarde uma sema-
na com mais popularidade, mas 
também mais cansativa. Sua 
energia está alta, mas você pode 
acabar se sobrecarregando. É 
ideal não se descuidar da saúde 

nem abusar de novidades na sua rotina. Pas-
seios e boas conversas, inclusive com amigos, 
podem acontecer, trazendo alegria e contenta-
mento. Boas ideias no horizonte.

ESCORPIÃO - A Lua em Peixes favorece o amor, 
a criatividade e a realização da sua vontade pes-
soal. Pode ser uma semana de permitir que as 
coisas fluam sem tanto controle ou planejamento 
prévio. Ainda que planeje, espere por situações 
inesperadas e que fogem do seu controle. Apren-

da a relaxar e a se divertir em cada situação da sua semana: essa 
é a maior dica dos céus para você.

SAGITÁRIO - Podem existir preocupa-
ções com a família nesta semana ou 
obras na residência, que buscam melho-
ria e mais conforto. A semana é agitada 
e traz muitas notícias ou muito diálogo 

para resolver problemas. É preciso paciência e argu-
mentação, além de cuidado com a impaciência e a di-
ficuldade de ouvir o outro.

VARIEDADES

(semana entre 21/09 e 28/09)
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Quase 113 quilos de drogas foram apreendidos na 
Operação Hoplitas no Litoral

Ações preventivas e repressivas 
vêm consolidando a Operação Ho-
plitas realizada nos finais de sema-
na pela Brigada Militar desde a me-
tade de junho, buscando, cada vez 
mais, reduzir índices de crimina-
lidade. No Litoral Norte, o efetivo 
do 8º Batalhão de Polícia Militar e 
do 2º Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas é reforçado com 
guarnições formadas por policiais 
militares da área administrativa do 
Comando Regional de Policiamen-

to do Litoral (CRPO Litoral).
Da sexta-feira (17/9) ao domin-

go (19) na área de cobertura do 
CRPO Litoral, a Operação Hoplitas 
resultou na apreensão de quase 
113 quilos de drogas (maconha, 
cocaína, crack) e quatro armas,  15 
prisões em flagrante,  903 pessoas 
abordadas,  597 veículos fiscaliza-
dos e 17 termos circunstanciados 
assinados.

Entre o total de entorpecentes 
apreendidos, 112 quilos de maco-

nha, embalados no formato de 184 
tijolos, foram encontrados em Osó-
rio, no distrito de Passinhos e no 
bairro Porto Lacustre, sendo presos 
dois indivíduos nessas ações.

A Brigada Militar manterá fisca-
lizações concentradas nos finais de 
semana, reforçando o policiamen-
to ostensivo de rotina.

TEXTO: Jornalista Jussara Pelis-
soli (servidora civil) - FOTOS: Divul-
gação BM

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

homem COM ANTECEDENTES 
PRESO por tráfico em Torres
Na sexta-feira (17/9), no bairro Getúlio 

Vargas em Torres, a Brigada Militar (BM) 
prendeu um homem por tráfico de drogas. 
Após informações de que dois indivíduos es-
tariam realizando a venda de drogas no local, 
uma equipe da Força Tática do 2° BPAT, du-
rante patrulhamento tático, abordou um dos 
homens que estaria envolvido na denúncia. 

"Os PMs identificaram um indivíduo de 27 
anos, com passagens policiais por furto, viola-
ção de domicílio, perturbação do sossego, en-
tre outros crimes. Com ele foram localizadas 
quatro porções de maconha, uma balança de 

precisão, três celulares e R$ 372", destaca a 
comunicação da BM. 

BM PRENDE HOMEM COM 
COCAÍNA PARA TRÁFICO EM TORRES

Na tarde de quinta-feira (23/9), em 
Torres, no bairro São Francisco, a Brigada 
Militar prendeu um homem por tráfico de 
drogas.

Diante de informações sobre a venda de 
drogas, uma equipe da Força Tática do 2º 
BPAT, durante patrulhamento tático, reali-
zou a abordagem de um homem suspeito. 
Os policiais militares identificaram um indi-
víduo de 23 anos, e durante revista pessoal 
foram encontradas com ele duas porções 
grandes de cocaína, 20 porções menores 
da mesma droga e R$ 1.027.
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Assembleia Legislativa do RS propõe ações para 
minimizar impactos sociais da pandemia

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Gabriel 
Souza (MDB), apresentou 
na tarde de quarta-feira (22) 
duas propostas para minimi-
zar os impactos da pandemia 
na condição social dos gaú-
chos. As ações voltadas para a 
primeira infância e ensino su-

perior consideram os resulta-
dos de pesquisa encomenda-
da pela Casa e realizada pelo 
Instituto Pesquisas de Opinião 
(IPO), que revelou o agrava-
mento da desigualdade social 
no RS. Participaram do evento 
presencial a cientista social e 
política, diretora do IPO, Elis 

Radmann, o secretário esta-
dual de Justiça e Sistemas Pe-
nal e Socioeducativo, Mauro 
Hauschild, e o presidente do 
Conselho de Administração da 
Parceiros Voluntários e conse-
lheiro do Conselho de Desbu-
rocratização e Empreendedo-
rismo (CEDE), Daniel Santoro.

Primeira infância e ensino superior são alvos de propostas do Legislativo gaúcho

0,5% da Receita do Estado para o ensino está 
na Constituição Estadual

As iniciativas buscam viabi-
lizar mais recursos e melhorias 
para estes setores, explicou o 
presidente Gabriel, por meio 
da destinação de 0,5% da re-
ceita do Estado para o ensino 
superior, em cumprimento à 
Constituição Estadual. Também 

propôs a criação de um projeto 
de lei que aumente gradual e 
progressivamente a partilha da 
arrecadação do ICMS com os 
municípios, conforme ranking 
dos melhores indicadores na 
primeira infância.

No caso da educação, a pes-

quisa mostrou que na pandemia 
15,6% dos estudantes ficaram 
afastados dos cursos, cancelan-
do ou trancando suas matrícu-
las. “Em 2020 o Estado aplicou 
0,29% da sua receita própria 
líquida em ensino superior. Es-
tamos propondo que os outros 

R$ 70 milhões que faltam para 
alcançar o percentual estipula-
do em lei sejam aplicados pro-
gressivamente”. O parlamentar 
complementou que se o valor 
for destinado integralmente o 
número de alunos impactados 

passará a ser de 20 mil, segun-
do estimativa do Consórcio das 
Universidades Comunitárias 
Gaúchas (Comung). Uma reu-
nião entre reitores, ALRS e Casa 
Civil já foi realizada para apre-
sentação desta proposta.

Três irmãos agricultores que recusaram vacina contra a Covid-19 
morrem em intervalo de 8 dias em cidade vizinha a Torres

Três irmãos agricultores mor-
reram por Covid-19 em um in-
tervalo de oito dias em São João 
do Sul, no Sul catarinense. Eles 
não estavam imunizados contra 
a doença, segundo a prefeitura 
da cidade. Uma mulher de 53 
anos, que era a mais velha, e 

um homem de 48, o mais novo 
do trio, morreram no dia 13 de 
setembro. Nesta terça-feira (21), 
a outra irmã, uma mulher de 51 
anos faleceu. Os três foram se-
pultados no cemitério do muni-
cípio.

Segundo a secretária de saú-

de de São João do Sul, Rejane 
Elíbio de Borba, Valdir, Deneci 
e Denilde Carboni Pedro, de 48, 
51 e 53 anos foram procurados 
pelas equipes de saúde diversas 
vezes para serem imunizados 
contra a doença. "Em função 
disso eles foram contaminados. 

Os três acabaram internados 
e os sintomas não pararam de 
evoluir. Eles foram levados para 
a UTI e depois intubados. Dois 
deles morreram no mesmo dia", 
contou a secretária de saúde.

A última vítima ficou hospita-
lizada por 21 dias. Ela teve pro-

blemas renais e chegou a ser 
submetida a traqueostomia. Na 
cidade, 17 pessoas morreram 
por complicações da doença até 
esta quarta-feira (22). Os dados 
são da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES).

FONTE: g1 SC e NSC

Recursos para cidades que participam do PIM ( Primeira Infância Melhor)
Para a primeira infância,  a me-

dida consiste em uma legislação 
que vincule o ICMS aos índices 
da faixa etária, incentivando as-
sim a melhoria na performance 

dos municípios, e incluindo um 
novo critério no Primeira Infân-
cia Melhor (PIM). Trata-se do 
Critério Especial da Primeira In-
fância (Cepi). “A previsão é que 

ele seja implementado ao longo 
de dez anos até alcançar 25% do 
índice de participação dos muni-
cípios”, disse o presidente da AL. 
Também será baseado no atendi-

mento das creches e pré-escolas 
e na cobertura de programas de 
visitação domiciliares, bem como 
o pré-natal, entre outras ações. 
Neste contexto, o Executivo pode 

definir as diretrizes do cálculo 
e deverá treinar os municípios 
quanto à nova metodologia. Mais 
de 200 cidades gaúchas partici-
pam do PIM atualmente.

Sobre o estudo
O levantamento é a terceiro pro-

movido pelo Parlamento gaúcho jun-
to aos gaúchos este ano e integra a 
programação do projeto “O RS PÓS-
-PANDEMIA”. Realizado em agosto, 
o debate realizado pela Assembleia 
reuniu especialistas, que responde-
ram ao questionamento: "Como en-
frentar a desigualdade social agrava-
da pela pandemia?". 

A pesquisa teve dois principais 
objetivos: compreender a percepção 
dos gaúchos sobre as desigualdades 
sociais vivenciadas no RS e verificar a 
necessidade de leis que possam sub-
sidiar políticas públicas de combate à 
desigualdade social. O ciclo de deba-
tes já promoveu também discussões 
sobre economia, educação e saúde.

Principais aprendizados do estu-
do:

IMPACTO FINANCEIRO - A pande-
mia impactou 76,8% dos gaúchos, 
principalmente na questão financei-
ra. Mais de ⅔ dos gaúchos tiveram 
algum impacto na renda familiar 
causado pelas medidas restritivas. 
Entre os trabalhadores informais e 
autônomos esse percentual chega a 
83,0%. Quanto menor a renda fami-
liar, maior o percentual de impacto, 
sendo que na renda de até 2 salários 
mínimos;

PERDA DE RENDA - Em 45% das 
famílias a renda diminuiu pela meta-
de ou menos da metade. Destacam-
-se nessa situação os que possuem 
menor escolaridade e renda fami-
liar. Quanto menor a renda familiar, 
maior o percentual de impacto, sen-
do que na renda de até dois salários 

mínimos 77,1% das famílias sofreram 
impacto em sua renda. Entre os que 
possuem ensino fundamental esse 
percentual chega a 72,7%.%;

MAIOR POBREZA - Os gaúchos se 
percebem “mais pobres” durante a 
pandemia. Antes da pandemia 53,5% 
se percebia como pobre ou classe 
baixa. Durante a pandemia esse indi-
cador passou para 70,6%;

ECONOMIA - Mais da metade 
dos gaúchos tem expectativa positi-
va com a economia, 53,8% confiam 
que a economia do RS vai melhorar 
e 59,0% que a situação financeira da 
sua família também irá melhorar;

AUXÍLIO - Pouco mais de ¼ pre-
cisou de apoio durante a pandemia 
para comprar alimentos. Desses, 
15,5% contaram com a ajuda da fa-
mília e amigos. Além disso, ¼ dos 

gaúchos declararam receber auxílio 
de algum programa social. O prin-
cipal é o auxílio emergencial. E há 
15,4% que são vulneráveis tempo-
rários não oficiais, que passaram por 
necessidade e não foram atendidos 
pelo Estado;

PRIMEIRA INFÂNCIA – Os gaúchos 
são favoráveis a investimentos desti-
nados para a primeira infância, sendo 
que 89,3% acreditam que o Governo 
do Estado deveria se preocupar em 
auxiliar financeiramente as famílias 
necessitadas que tem crianças de 
zero a seis anos. E 85,7 % avaliam que 
o Governo deve priorizar investimen-
tos para a primeira infância, a fim de 
combater a desigualdade social;

ENSINO SUPERIOR - Em 15,6% dos 
lares gaúchos que possuem estudan-
tes em ensino superior foi necessário 

cancelar ou trancar a matrícula du-
rante a pandemia. E 96,4% avaliam 
que Governo do RS deve investir em 
bolsas de estudo para os alunos que 
estão com dificuldades de custear o 
seu curso superior;

LEGISLAÇÃO - 88,3% dos entrevis-
tados acreditam que a Assembleia 
Legislativa deveria fazer alguma lei 
para diminuir a desigualdade social 
do Estado. A metade não sabe citar 
a lei, mas 15,8% citam leis relacio-
nadas à educação e à qualificação 
profissional. Outros 15,6% citam le-
gislação que dê conta da assistência 
social, inclusão e diversidade;

PERCEPÇÃO SOBRE DESIGUALDA-
DE - 60,3% dos gaúchos acreditam 
que o novo coronavírus afeta mais a 
vida dos pobres do que dos ricos. No 
Brasil, esse índice é menor, 52,0%.
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 TORRES - Em alusão ao Dia da Árvo-
re, 21 de setembro, e início da Prima-
vera, dia 22 de setembro, a secretaria 
Municipal de Turismo promoveu uma 
ação de plantio de mudas de árvores no 
Parque da Guarita.

O trabalho foi efetuado pela equipe 
operacional do parque, sob coordena-
ção de Jalmir Ferreira e com as orien-
tações do biólogo da Pasta, Rivaldo Rai-
mundo da Silva.

Foram plantadas 31 mudas de árvo-
res nativas distribuídas em 6 espécies: 
Aroeira (Schinus terebinthifolius); Ara-
çazeiro (Psidium cattleianum); Cabreúva 
(Myrocarpus frondosus); Ingazeiro (Inga 
marginata e Inga sessilis); e Pitangueira 
(Eugenia uniflora).

As mudas, fornecidas pela secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo, foram 
plantadas em uma clareira existente 
entre o acesso central do parque e a ci-
clovia, objetivando ampliar a cobertura 
vegetal naquele ponto, e foram usadas 
espécies predominantemente frutífe-
ras, como forma de atração à avifauna 
local. No local foram colocados ainda 
cavaletes de sinalização para evitar que 
o público transite.

O secretário Fernando Nery destaca 
a importância destas ações na gestão do 
parque e pede apoio aos usuários para 
que colaborem na preservação da flora 
do parque.

FONTE - Prefeitura de Torres

TORRES

Entrega dos kits de prevenção do COVID-19 aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino

TORRES - Nesta quarta-feira, 22 
de setembro, uma ação conjunta 
da secretaria de Educação e da 
Saúde realizaram na Escola Muni-
cipal Fundamental Mampituba a 
entrega aos alunos os kits de pre-
venção ao COVID-19. Trata-se de 
um kit contendo álcool em gel, sa-
bonete líquido, 02 máscaras de te-
cido, squeeze (garrafinha de água) 
e uma nécessaire transparente.

Os alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental foram recep-
cionados pela secretária da Educa-
ção, Sílvia Maria Teixeira Pereira, 
pelo secretário da Saúde, Claudio 

Paranhos, além da equipe diretiva 
da escola, professores e funcioná-
rios que realizaram o ato de entre-
ga dos kits.

A ação faz parte do Programa 
Saúde na Escola – PSE, política 
intersetorial da Saúde e da Educa-
ção, instituído em 2007 pelo De-
creto Presidencial nº 6.286, onde 
as políticas de saúde e educação 
voltadas às crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos da educação 
pública brasileira se unem para 
promover saúde e educação inte-
gral.

Conforme nota do Governo fe-

deral, a articulação entre Escola e 
Atenção Primária à Saúde é a base 
do Programa Saúde na Escola. O 
PSE é uma estratégia de integra-
ção da saúde e educação para o 
desenvolvimento da cidadania e 
da qualificação das políticas públi-
cas brasileiras.

Os kits foram adquiridos atra-
vés desta parceria e serão distri-
buídos entre os alunos da Rede 
Municipal de Ensino, a partir dos 
quatro anos ou Pré I. No total, cer-
ca de 3.500 mil kits serão entre-
gues em entre as escolas. (FONTE 
- Prefeitura de Torres)

Memorial de Surf de Torres ganha prancha autografada de Campeão Mundial de Surf
Uma prancha usada pelo 

campeão mundial de surf, 
Adriano 'Mineirinho' de Souza, 
foi doada e autografada para 
ficar exposta no Memorial do 
Surf de Torres. A prancha foi 
doada em mãos ao presidente 
da Associação Torrense de Surf 
(AST), Giuliano Homem. Junto 
dela ficará também a história 
do “capitão nascimento”, como 
é também conhecido Adriano 
de Souza - campeão mundial de 
surf em 2015 .   "Agradecimento 

especial ao Klaus Kaiser (locutor 
oficial da WSL) por intermediar 
a doação desta prancha, para 
que ela pudesse ser exposta em 
nossa cidade, que respira surf!", 
agradeceu Giuliano.

Memorial deve ser reaberto 
até o verão

Em função da pandemia do 
COVID 19 o Memorial do Surf 
de Torres -  espaço que resgata a 
história do surf torrense, gaúcho 

(e mundial) localizado no histó-
rico chalé junto aos Molhes (em 
frenta a SAPT) - encontra-se atu-
almente fechado. Entretanto, 
com o aumento da vacinação e 
contínua diminuição da taxa de 
contaminação, a previsão é que 
o espaço deva ser reaberto até a 
temporada de verão.  "Quando 
chegar pra curtir o calor e a Praia 
dos Molhes, da uma passadinha 
no Memorial do Surf pra confe-
rir", já antecipa o convite o pre-
sidente da AST.

Prefeitura realiza plantio de árvores no Parque da Guarita

A Secretaria da Igualdade, Cida-
dania, Direitos Humanos e Assis-
tência Social (SICDHAS) em parceria 
com o Fundo para Reconstituição de 
Bens Lesados (FRBL), do Ministério 
Público, distribuiu 58 cestas básicas 
à população indígena de Torres den-
tro da ação Segurança Alimentar: 
Um Direito de Cidadania em Tempos 
de Pandemia.

A entrega ocorreu na aldeia de 

Nhu-Porã, na localidade de Campo 
Bonito, em Torres. “Essa é uma ação 
muito importante em parceria com 
o FRBL, pois beneficiamos pessoas 
em vulnerabilidade social no Estado 
e auxiliamos parte das necessidades 
mais básicas das famílias afetadas 
pela pandemia, como é o caso dos 
indígenas”, frisou a secretária Regina 
Becker Fortunati.

A ação é oriunda do repasse de 

R$ 1,5 milhão via proposta emergen-
cial e convênio com o FRBL, possibili-
tando a aquisição de mais de 10 mil 
cestas básicas a serem destinadas 
a diversas entidades que atendem 
famílias em situação de vulnerabili-
dade em todo o Estado, entre eles 
a população indígena, PcD, LGBTs 
e povos de matriz africana. A ATPA, 
que cuida dos animais da aldeia, es-
teve presente ao ato.

58 cestas básicas entregues à população indígena de Torres
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PAUTA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA

 - Em discussão e votação as Atas 29/2021 de 16/08/2021 e 31/2021 de 06/09/2021.
 - Leitura das correspondências

PROG MAZINHO – Disse ter gostado de uma reunião feita na Câmara com servidores sobre 
PL que modifica direitos dos mesmos. Sobre prestação de contas da secretária de Turismo, disse 
estar satisfeito com tantas cestas básicas que foram arrecadadas na Festa do Pescador on line.  Mas 
disse que a secretaria de Turismo pode mudar de lugar para um espaço à beira mar, o que para ele é 
mais adequado, mas questiona o valor do aluguel. Pediu informações sobre a diferença de valores 
entre o aluguel que está sendo interrompido e o outro em um hotel à Beira Mar. Disse fazer isto 
por conta da falta de recursos para colocação de saibro, por exemplo, o que preocupa. Referiu-se 
também à falta de conservação do prédio do CRAS, quando a empresa responsável reforma já 
pediu falência e não vai refazer o serviço, como outro exemplo de demandas que estão faltando, 
sugerindo que a prefeitura aja rapidamente. 
REP MATEUS – Também gostou da reunião feita com servidores, lembrando que a Câmara 
fará a sua parte, independentemente dos desejos do poder executivo. Sobre o lucro da Festa do Pes-
cador, sugeriu que os valores sejam repassados para o departamento de Obras para que o mesmo 
consiga colocar saibro em vias e fazer reformas importantes. Disse saber que muita gente não se 
preocupa com a Saúde Animal, se referindo ao prefeito atual como uma delas. Que a cidade tem 
tão somente pequenos convênios com ONGs e que deveria respeitar lei que está em evidência. 
Também se referiu a Casa do Acolhimento que não estaria recebendo o atendimento demandado 
pelos cidadãos que a buscam, conforme ele também previsto em lei. Respondeu a uma postura 
da prefeitura sobre um pedido feito por ele que informou que estaria no portal. Disse achar que a 
prefeitura está o “tirando para gurí”.   
MDB DIEGO – Pediu desculpa por não ter o tempo devido para atender os servidores presen-
tes. Mas disse que as reinvindicações são mais do que importantes, dividindo em o futuro deles e a 
situação dos servidores contratados sem concurso. Disse ser favorável ao concurso porque se não 
os atuais não irão receber aposentadoria. Disse achar que não tem como suspender um concurso 
que estava previsto. Mas que pensa muito bem sobre as posturas porque já sentiu na pele o fato de 
ser retirado de uma função igual. Portanto que observará vários aspectos que ele colocará em che-
que na lei que modifica direito e deveres de servidores que está tramitando na Câmara. E lembrou 
que defende e sempre defenderá a função do funcionalismo concursado, independente de cargo.
MDB GIOVANI – O Presidente da Câmara também falou sobre os cuidados que a Casa terá 
em apreciar o conteúdo do PL que está tramitando. Que deverá ser avaliada a situação dos que 
estão diretamente envolvidos e outros. Disse saber o quanto a prefeitura depende de servidores 
concursados assim como depende dos outros. E que os dois sistemas acabam trabalhando jutos 
para o serviço do município. Elogiou a secretária de Turismo on line sobre os resultados da Festa 
do Pescador on line por ter mais uma vez se reinventado ao conseguir valores positivos em cestas 
básicas, mesmo sem ter a realização da festa presencial. E que estes alimentos vão para suprir 
necessidade de cidadãos que efetivamente estão precisando em Arroio do Sal. Sobre Saúde Ani-
mal, pediu que vereadores colocassem mais recursos de emendas nesta conta para que a prefeitura 
consiga atender mais as demandas da pasta. Gostou do movimento de pessoas no feriado do final 
de semana, sinalizando que as vendas do comércio devam ter aumentado no período, o que é boom 
para todos. Disse que tem coisas a mais a serem feitas, mas que as coisas boas também devem ser 
comemoradas publicamente pelos vereadores. 
PDT EDEMILSO – Parabenizou as pessoas que mantêm a cultura das tradições gaúchas no 
Estado e na cidade, para ele uma tarefa difícil, mas necessária. Sobre empresas que trabalham e 
param as obras, disse ser um problema antigo e presente em todas as administrações. Que as em-
presas vencem os certames, mas depois não terminam o que foi contratado, deixando a prefeitura 
com o problema em sua mão. Mas sugeriu que o governo Bolão notifique as empresas o mais rá-
pido possível, para que as obras sejam retomadas, assim como sugeriu que as firmas que quebram 
contrato não possam mais participar de licitações dentro do município. Sobre PL dos servidores, 
lembrou que a matéria vai ficar mais quinze dias na Câmara e que os vereadores deverão avaliar 
bem a situação. Mas adiantou que sua posição é contrária a apresentada pela prefeitura e que 
vai sugerir que emendas apresentadas pela categoria sejam colocadas no PL. Acha que o melhor 
contrato de trabalho é o concurso. Dizendo que a diminuição de pessoas concursadas trabalhando 
poderá inviabilizar o pagamento de aposentadorias, obrigando que a prefeitura consequentemente 
aumente a sua participação no sistema, o que onera o caixa da municipalidade. 
MDB CARLOS – Elogiou a participação dos servidores na questão da matéria do PL que está 
tramitando. Acha que o que está se buscando é que as pessoas não concursadas tenham direito a 

férias e outros benefícios. E que também quer que concursos sejam feitos para que sejam supridas 
demandas definitivas da municipalidade, a função do servidor concursado.
Anunciou ida a Capital para tratar sobre recursos para a compra do carro para bombeiros voluntários 
por falta de cumprimento burocrático. E que acha que a solução local para isso passa pela contra-
tação de pessoas na prefeitura que saibam como fazer o fornecimento de documentação necessária 
para conseguir os recursos que estão parados, se referindo a outras situações similares que também 
dependem de recursos. Acha que a visita à capital vai solucionar definitivamente estas pendências. 
Sugeriu que seja criada uma estrutura básica de obras dentro da municipalidade para que sejam 
feitas intervenções básicas de infraestrutura para receber o crescente número de veranistas. E que 
vai continuar cobrando do prefeito para que implemente este tipo de projeto dentro de seu governo. 

Em apreciação o projeto de lei 87/2021, do Poder Legislativo, que Institui o Programa Farmácia 
Solidária no Município de Arroio do Sal – TRAMITANDO.
Em primeira discussão 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 – APROVADO.
Em primeira discussão o projeto de lei 86/2021, do Poder Executivo, que Altera a redação das es-
pecificações do cargo de Supervisor de Informática, do Anexo II, da Lei 2.428, de 20 de março de 
2017 – TRAMITANDO.
Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 82/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre as dire-
trizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. – TRAMITANDO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
PROG MAZINHO – Disse que os projetos de lei devem ser votados após diálogo, se não se 
acaba tendo de vetar matérias que ficam ruins para o poder legislativo. Sobre a secretaria de Obras, 
lembrou que estamos passando por período de muita chuva, o que aumenta sobremaneira os pro-
blemas urbanos, concordando que o secretário não tenha como fazer tudo. Por isso sugeriu mais 
recursos no orçamento da Secretaria de Obras, para que o contribuinte que paga imposto caro tenha 
retornos básicos, como pelo menos poder sair de casa sem ter de pisar em poças para se locomover. 
Pediu que pelo menos tivesse recursos para colocar saibro em vias, mesmo sabendo que o certo 
seria a pavimentação. E criticou a falta de prioridade no orçamento das obras, quando se compram 
carros novos e outras prioridades ao invés de colocar recursos na pasta mais importante, a de obras. 
Referiu-se às emendas propositivas, emendas estas que cobra ainda as escolhida por seu gabinete 
do ano anterior, quando já está tendo de escolher as próximas. Mas disse serem importantes estes 
recursos oriundos dos gabinetes dos vereadores. 
MDB CARLOS - Abriu mão do espaço
PDT EDEMILSO - Comentou sobre a LDO, colocando o tema da falta de recursos no depar-
tamento de obras reclamado anteriormente. Disse que as despesas do gabinete do prefeito são do 
mesmo valor do que a da secretaria de obras. E sugeriu que os vereadores emendem na LDO estas 
questões, colocando mais recursos onde acham mais importantes, mesmo que as emendas sejam 
vetadas. Criticou asfalto colocado em cima do calçamento, o que com o tempo para ele vai dar 
problema, com o surgimento de buracos e alagamentos. Também criticou o depósito de galhos nas 
ruas, o que fica feito para o município. E lembrou que se tivesse mais dinheiro para a secretaria de 
Obras estas coisas poderiam ser minimizadas. Disse que o trabalho do vereador é fiscalizar e cobrar 
da prefeitura que sejam feitas tarefas pendentes na cidade. Sugeriu que diminuição ou pelo menos 
congelamento nos valores do IPTU, que estaria muito caro. 
REP MATEUS – Lembrou que antigamente se fazia capinas a mão. E que nunca houve falta 
de capina na cidade, falta esta que está ocorrendo na atual gestão. Disse achar que prefeito está 
errado em achar que a administração pública seja similar a administração de uma empresa privada. 
Reclamou de falta de vagas nas creches. Disse que qualquer pesquisa feita na rua sugeriria que 
o orçamento para comprar carro novo de prefeito fosse transferido para a compra de saibro, que 
para ele é um material importante em qualquer administração pública. Acha que existe recurso no 
orçamento, mas que a secretaria de Obras (do PP) está sendo colocada de lado e sem recursos. E 
que, portanto, o vereador Mazinho que reclama isto está correto. Sobre colocar emendas na lei de 
orçamento, disse achar que a atual legislatura goza de um quadro de vereadores mais qualificado, 
portanto que a Câmara deveria aproveitar e dar mais respaldo aos cidadãos com esta capacidade 
adicional.  

REGIÃO 

Época de plantio aumenta demanda da 
Secretaria de Agricultura em Três Cachoeiras

A demanda atendida pela 
Administração Municipal de 
Três Cachoeiras, por meio 
da Secretaria de Agricultura, 
aumentou expressivamen-
te em virtude do período 
de plantio, que iniciou em 
agosto e segue até final de 
outubro.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura, Eliseu 
Santos (Tigrinho), iniciou-se 
o plantio de milho em pro-
priedades nas comunidades 
de Lajeadinho, Morro Azul 
e Raposa. Além disso, está 
sendo preparado o solo em 
outras plantações. “Pedimos 

um pouco de paciência aos 
nossos agricultores que pre-
cisam de reformas nas estra-
das. Os dias consecutivos de 

chuva têm dificultado os tra-
balhos. Mas estamos fazen-
do o possível para atender a 
todos”, disse o secretário.  

Conferência Municipal de Saúde será promovida 
em Três Cachoeiras na próxima semana

A Secretaria Municipal 
de Saúde, juntamente com 
o Conselho Municipal de 
Saúde, promoverá na pró-
xima terça-feira, dia 28 de 
setembro, a 6ª Conferên-
cia Municipal de Saúde de 
Três Cachoeiras.

O evento, cujo tema 
será “Consolidar o mo-
delo da saúde”, ocorrerá 
das 13h30 às 17h30, no 
Centro de Convivência do 
Idoso Luiz Nolasco de Sou-
za. Devido a pandemia da 
COVID-19, a iniciativa será 

somente para alguns con-
vidados presenciais. No 
entanto, o evento pode-
rá ser acompanhado por 
meio de uma transmissão 
ao vivo no facebook da 
Prefeitura Municipal de 
Três Cachoeiras. 

ESFs de Três Cachoeiras iniciam grupos de saúde mental
A Secretaria de Saúde 

de Três Cachoeiras iniciou 
na segunda quinzena de 
setembro, grupos de psico-
terapia nas unidades de saú-
de, buscando cuidar da saú-
de mental dos munícipes.

Estão sendo realizados 
dois grupos. Um no ESF 1 
para a população da comu-
nidade do Chimarrão, que 
ocorre todas às terças-fei-
ras, das 14h às 15h, no Salão 
Comunitário.

E o outro é no ESF 3 e 4, 
que é realizado nas quar-
tas-feiras, das 15h às 16h, 
na Casa de Movimento de 
Mulheres, voltado especial-
mente para o público femi-
nino.
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Nos dias 15 e 16 de setembro, no 
salão “Voz da Experiência” em Arroio 
do Sal, ocorreu uma capacitação pro-
movida pelo Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes 
(Comdica) em parceria com a Secreta-
ria da Cidadania, Trabalho de Desen-
volvimento de Arroio do Sal.

A capacitação foi voltada para o 
Conselho Tutelar e os demais atores 

do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e Adolescentes do Município 
(Educação, Saúde, Assistência Social, 
Segurança, entre outros). De acordo 
com a presidente do Comdica, Patrí-
cia Weissheimer, “a capacitação foi 
extremamente produtiva, com o in-
tuito de uma atuação ainda mais qua-
lificada dos profissionais, buscando o 
fortalecimento da Rede de Proteção e 

articulação dos serviços, de maneira 
descontraída e leve, foram dois dias 
intensos com grandes aprendizados”, 
conta Patrícia. 

O Comdica é um órgão encarregado 
do estudo e da busca de soluções para 
os problemas relativos às Crianças e 
Adolescentes e também, deliberativo, 
formulador e normalizador de políti-
cas públicas para esse seguimento. 

Comdica de Arroio do Sal realiza capacitação para 
Conselho Tutelar e outros atores do sistema 

A Administração Municipal, por 
meio da Secretaria de Obras, realizou 
nos últimos dias uma série de melho-
rias nas estradas de Três Cachoeiras.  
No Alto Rio do Terra, mais de 4km de 
estrada receberam britagem, realiza-

da com recurso próprio da Prefeitura. 
Já na Chapada dos Mesquitas, a bri-
tagem foi feita em cerca de 4km por 
meio do Consórcio de Infraestrutura 
Rural e Urbana (CIDIRUR). 

A Secretaria de Obras executou 

também a pavimentação da rua Gui-
lherme Bock, onde parte dela foi 
colocado PVS e outra parte refeita a 
colocação da pedra irregular.  Nesta 
semana, diversas ruas da sede estão 
sendo patroladas.

Estradas de Três Cachoeiras 
recebem melhorias

PASSO DE TORRES  - Deputada Fe-
deral Geovania de Sá (PSDB) esteve 
em Passo de Torres no último sábado 
(18 de setembro), para participar do 
ato da entrega de 2,3km de ciclovia, 
juntamente com a Pavimentação de 
quatro ruas no Bairro Alto Feliz. Re-
cebida pelo Prefeito do Passo, Valmir 
Rodrigues, secretários municipais  e 
vereadores, a Deputada aproveitou 

a oportunidade para anuniar nova 
emenda parlamentar - no valor de 
R$200 mil - para a aquisição de uma 
Ambulância no Passo de Torres.

"Reforço meu agradecimento a De-
putada Federal Geovania de Sá, que 
é uma parceira do desenvolvimento 
de Passo de Torres. Os recursos des-
tinados a Secretaria de Saúde serão 
utilizados para a aquisição de mais 

uma Ambulância, dando mais supor-
te ao nosso sistema de saúde e mais 
comodidade à população”, destacou 
o Prefeito Valmir Rodrigues. Geova-
nia de Sá também cumpriu agenda 
na inauguração do novo templo da 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
de Passo de Torres, juntamente com 
o Prefeito Valmir Rodrigues e o Vere-
ador Ricieri.

Emendas de deputada garantem entrega de 2,3km de 
ciclovia e pavimentação de ruas no Bairro Alto Feliz

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), acompanhado do 
secretário de Meio Ambiente, Agrope-
cuária e Pesca, Luiz Carlos Schmitt, re-
cebeu na tarde da última quinta-feira, 
16 de setembro, a visita do novo Co-
mandante do Pelotão de Torres do 1º 
Batalhão Ambiental da Brigada Militar 

(BABM), Tenente Guaraci.
A visita cortesia teve como objetivo 

a apresentação oficial do novo coman-
dante, a aproximação institucional e o 
alinhamento das ações que podem ser 
realizadas conjuntamente entre Patram 
e o município. De acordo com o prefei-
to Bolão, a Patram é uma reconhecida 

força de atuação junto à secretaria de 
Meio Ambiente, Agropecuária e Pesca, 
não só na fiscalização, mas fundamen-
talmente na preservação ambiental.

A Patram de Torres, além de Arroio 
do Sal, atua em Mampituba, Três Ca-
choeiras, Três Forquilhas, Dom Pedro 
Alcântara, Morrinho do Sul e Torres.

Prefeito de Arroio do Sal recebe visita do novo 
comandante da Patrulha Ambiental na região
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Com o objetivo de dar transpa-
rência ao projeto de instalação do 
Porto Meridional em Arroio do Sal, 
na manhã da última sexta-feira (17 
de setembro), na sede do Minis-
tério Público do Rio Grande do Sul 
(MPRS), em Porto Alegre, foi reali-
zada uma reunião incentivada pelo 
senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), 
o qual tem sido um grande apoiador 
da iniciativa, mobilizando todos os 
esforços possíveis para a concretiza-
ção de um porto marítimo no Litoral 
Norte gaúcho. A reunião contou com 
a participação, pelo Ministério Públi-
co do Rio Grande do Sul (MPRS), do 
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mar-

celo Lemos Dornelles, e do Promotor 
de Justiça, Dr. Daniel Martini. Já pelo 
Ministério Público Federal (MPF), os 
Procuradores da República, Dr. André 
Casagrande Raupp e o Dr. Claudio 
Terri do Amaral.

Na oportunidade, o presidente 
da DTA – Engenharia Portuária & 
Ambiental, o engenheiro civil João 
Acácio Gomes de Oliveira Neto, res-
ponsável pela elaboração do Proje-
to, apresentou com detalhamento 
toda a infraestrutura necessária e 
informou já estar encaminhando as 
licenças ambientais. "Participando 
da ocasião, o prefeito do município 
de Arroio do Sal, Affonso Flávio An-

gst (Bolão), destaca a importância do 
encontro que visou além de apresen-
tar o projeto da DTA aos membros do 
MPRS, do MPF e ao Município. Ele 
também buscou sanar dúvidas e bus-
car juntos o melhor planejamento 
ambiental e urbanístico para Arroio 
do Sal bem receber o empreendi-
mento que desenvolverá o município 
e região", ressalta a comunicação de 
Arroio do Sal.

Além dos integrantes do MPRS e 
MPF, estavam presentes ainda repre-
sentando a DTA, Clovis Fernando do 
Nascimento, Adilson Oliveira da Silva 
e Antônio Roso, acompanhados dos 
engenheiros civis, Fernando Carrion 

e Édson Brum. Do município de Ar-
roio do Sal estavam também a procu-
radora geral do Município, Michelle 
Braga Luz, o vice-prefeito, José Dio-
go Martins Pereira, e o secretário de 

Planejamento, Indústria e Comércio, 
Ranieri Antônio Pereira Braga.

*Com informações de Melissa 
Maciel (ASCOM/ PMAS)

Projeto do Porto Meridional de Arroio do Sal é 
apresentado na sede do Ministério Público do RS

Na tarde desta quarta-feira, 22 de 
setembro, a Secretaria de Turismo, Es-
porte, Juventude e da Cultura divulgou 
a lista com os 21 classificados para o 1º 
Canta Arroio do Sal, festival de música 
autoral, que ocorre no dia 09 de ou-
tubro, com apresentação presencial, 
porém sem público, e transmissão ao 
vivo através do Facebook e do canal 
no Youtube da Prefeitura. O prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso Flávio An-
gst (Bolão), aposta na iniciativa como 
mais um atrativo do Município, espe-

cialmente como uma retomada no 
planejamento de iniciativas culturais 
após a superação da pandemia. 

De acordo com a secretária da 
pasta, Aline Valim, todos os composi-
tores selecionados irão receber prê-
mios pela participação e disputam 
em três categorias os grandes prê-
mios da noite: Estudantil, R$1.000,00; 
Geral, R$2.000,00 e, Arroio do Sal, 
R$3.000,00. Na quarta-feira, 29 de 
setembro, a Secretaria de Turismo, 
Esporte, Juventude e da Cultura irá 

realizar às 10h o sorteio da ordem de 
apresentação. O Sorteio será transmi-
tido ao vivo através das redes sociais 
da Prefeitura de Arroio do Sal. 

O 1º Canta Arroio do Sal é uma re-
alização da Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de Turismo, Espor-
te, Juventude e da Cultura, com re-
cursos provenientes da Lei Aldir Blanc 
a luz da Lei Federal Nº 14.017/2020, 
dos Decretos Federais Nº 10.464/2020 
e 10.489 e do Decreto Municipal 
104/2020.

Divulgados os classificados do 1º Canta Arroio do Sal

Nova entrega de alimentos foi 
realizada na quarta-feira, 15 de 
setembro, em Arroio do Sal. Todo 
mês, as famílias acompanhadas 
pela Secretaria da Cidadania, 
Trabalho e Desenvolvimento So-
cial, por meio do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
recebem cestas de alimentos 
frescos e saudáveis.

A entrega conta ainda com o 
auxílio de grupos voluntários. 

Na oportunidade, o grupo do 
Terço dos Homens da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes au-
xiliou na entrega das cestas às 
famílias.

As cestas são compostas por 
frutas, verduras e peixes oriun-
dos de produtores e pescadores 
artesanais do Município e da re-
gião, fortalecendo a agricultura 
familiar, pescadores artesanais e 
a economia regional, além de in-

centivar o consumo de produtos 
saudáveis.

O Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) é uma realiza-
ção da Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal, por meio da Se-
cretaria da Cidadania, Trabalho 
e Desenvolvimento Social, em 
parceria com a EMATER/RS – As-
car e diversas entidades sociais e 
religiosas de Arroio do Sal. (Com 
Melissa Maciel/ ASCOM PMAS)

120 famílias beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos 
recebem alimentos de hortifruti e peixe em Arroio do Sal

Incentivada pelo senador Luis Carlos Heinze, reunião teve presença do MPRS, MPF,  Administração Municipal de Arroio do Sal e DTA – 
Engenharia Portuária & Ambiental

Modalidade Estudantil
Música: De você sim - Letra: Davi 

da Silva Schaly - Música: Oscar Emí-
lio Schaly

 Música: Te adorar -  Letra: Thaly-
ta Silva - Música: Thalyta Silva

 Música: Canto das Lagoas - Letra: 
Júlia de Farias e Clóvis Oliveira - Mú-
sica: Clóvis Oliveira

Modalidade Geral
Música: Cabeça Erguida - Letra: 

Priscila Rosa da Silva - Música: Oscar 
Emílio Schaly

 Música: A salvo do tempo - Letra: 

Tuani Leal Quintian e Jonatas Gon-
çalves - Música: Jonatas Gonçalves

 Música: Não largo a tradição - Le-
tra: José Adão Ajard - Música: José 
Adão Ajard

 Música: Saudade de Muvuca - 
Letra: Rael Oliver e Vagner Maluma 
- Música: Rael Oliver

 Música: Game Over - Letra: Elton 
Luiz Brito Duarte - Música: Elton Luiz 
Brito Duarte

Música: Cadente - Letra: Elton 
Duarte - Música: Jordana Becker 
Dias

Música: Palavras de Carinho - Le-

tra: Glauber Duarte - Música: Glau-
ber Duarte

Música: Que me alegra o coração 
- Letra: Rosane da Silva e Ruana Mi-
nusso - Música: Zeca Matte

Música: Por ter a alma onde quei-
ra - Letra: Zeca Matte - Música: Zeca 
Matte

Música: Bilhete - Letra: Wesley 
Machado - Música: Wesley Machado

Modalidade Tema Arroio do Sal
Música: O Futuro Cais - Letra: 

Tuani Leal Schaly e Jonatas da Silva 
Gonçalves - Música: Jonatas Gonçal-

ves
Música: Marisqueiro Sambeira - 

Letra: Rael Oliver e Vagner Maluma 
- Música: Rael Oliver

Música: Arroio do Sal – Um canto 
de amor - Letra: Elton Duarte - Mú-
sica: Elton Duarte

Música: Beleza Natural - Letra: 
Andrei Almeida - Música: Lucas Fer-
nandes

Música: Do lava roupa ao portuá-

rio - Letra: Margarete de Mello Mat-
te - Música: Zeca Matte

Música: Arroio e Sal - Letra: Rua-
na Minusso e Zeca Matte - Música: 
Zeca Matte

Música: Taperas e Quimeras - Le-
tra: Clóvis Oliveira - Música: Laura 
Dewes de Oliveira

Música: Invernias - Letra: Gabriel 
Dewes de Oliveira e Clóvis Oliveira - 
Música: Clóvis Oliveira

SELECIONADOS - 1º CANTA ARROIO DO SAL
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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 



A FOLHA 27Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021

SOLUÇÕES EM UM MASTERPLAN 

Como não dá para empurrar os 
arranha-céus, vamos alargar a faixa de 
areia. 

Essa foi a solução encontrada pela 
prefeitura da cidade de Balneário Cambo-
riú. Repleto de polêmicas, o alargamento 
da faixa de praia está em plena execu-
ção, tendo sido concluído mais de um 
quilômetro de extensão, aumentando de 
20 para 70 metros a largura da faixa de 
areia.  

Esta é uma etapa que faz parte de 
um plano de desenvolvimento da cidade 
projetado para os próximos 30 anos: 
MasterplanBC.  

Diferentemente daqui, lá eles têm 
um plano de desenvolvimento a longo 
prazo, com etapas de curtíssimo, curto e 
médio prazos. 

De olho no futuro, a administração 
municipal de Balneário Camboriú, assi-
nou um contrato com o renomado escritó-
rio de arquitetura Jaime Lerner Arquitetos 
Associados de Curitiba PR para execu-
ção do projeto de crescimento da cidade 
para os próximos anos. 

Em linhas gerais um Masterplan é 
um traçado de diretrizes que estabelecem 

intervenções e orientações globais para 
ocupação futura em vários aspectos, 
econômicos, sociais, culturais, urbanísti-
cos, arquitetônicos e paisagísticos. De-
senvolver, planejar e reorganizar áreas 
em grande escala integrando-as às já 
existentes criando frentes de expansão. 

Não vi, nem ouvi nada parecido 
com isso por aqui. Se existe, está muito 
bem escondido. 

Voltando para o Balneário Cambo-
riú. O investimento contratado para ela-
boração do Masterplan foi de R$ 1,3 mi-
lhão, e a execução já começou com o 
alargamento da faixa de areia. Porém o 
plano é bem mais amplo e trata o alarga-
mento como parte de um objetivo maior 
que é  a criação do Parque da Orla Cen-
tral. Neste parque estão incluídos a Im-
plantação de quiosques; pistas de cami-
nhada, patins, scooter e ciclovia; troca do 
mobiliário urbano, arborização e paisagis-
mo, criação de áreas de lazer e integra-
ção social. 

Ainda destaco, entre as várias eta-
pas do Masterplan, a parte que trata da 
Nova Orla do Rio Camboriú no Bairro da 
Barra. Lá está programado um desenvol-

vimento conjugando à preservação do 
patrimônio natural e cultural; a qualifica-
ção e apoio à cadeia produtiva da pesca 
artesanal; a revitalização urbana, vila 
pesqueira, novos ranchos, mercado mu-
nicipal, lojas de artesanato, restaurantes, 
incentivo à permanência e movimento fa-
miliar na economia local; preservação do 
rio e manguezais, que também é berçário 
da vida marinha; novos calçadões; requa-
lificação de áreas já ocupadas.  

Há bem mais ações dentro do 
Masterplan proposto, mas nesta pequena 
amostra já dá para perceber que, embora 
cheio de polêmicas, o caminho para o fu-
turo de Balneário Camboriú está traçado. 
Certamente muito do que está proposto 
está diretamente ligado aos erros do pas-
sado, da falta de planejamento, da falta 
de cuidado com a natureza e da falta de 
cuidado com o patrimônio e a cultura lo-
cal. Neste caso, o Masterplan, é também 
uma correção de rumo. 

Aqui na cidade de Torres vemos 
algumas boas ações como a revitalização 
do Parque do Balonismo, do Morro do 
Farol, dos molhes do Mampituba, as pas-
sarelas da praia Grande, porém todas 
dissociadas de um plano maior, de um 
Masterplan. O que quero dizer é que elas 
não estão ligadas a um objetivo maior. 
Dissociadas elas tem um fim em si mes-
mas. 

Acho que já passou da hora de 
Torres fazer o seu Masterplan e definiti-
vamente ligar estas poucas ações a algo 
maior. Ligá-las ao futuro da cidade junta-
mente com outras ações relacionadas a 
aspectos econômicos, sociais, culturais, 
urbanísticos, arquitetônicos e paisagísti-
cos. E neste grande pacote, projetar a 
cidade  para os próximos 30 anos, pelo 
menos. 

 
Fontes:https://www.desc.com.br/artigo/3111/saiba-tudo-
sobre-o-masterplanbc-o-mais-novo-projeto-de-
balneario-camboriu,alargamento.jpg
(abreolhonoticias.com.br)  
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