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tabus. Tarefa difícil, contudo indispensável se 
queremos ser realmente libertos, o que não se 
confunde com fazer o que se bem entende. A 
liberdade consiste no conhecimento da neces-
sidade por si mesmo como animal social.

Falo sobre isso a propósito do  escândalo 
da PRESERVE SENIOR, de São Paulo, revelado 
por Morato na CPI do COVID,. A jovem advo-
gada de um grupo de médicos- inconformados 
com as exigências insólitas desta corporação 
-  declarou na CPI que deles escutou sobre 
o uso  compulsório do KIT COVID como  um 
“alinhamento ideológico” imperativo da em-
presa  com o Palácio do Planalto,  de maneira 
a manter  as pessoas na rua como forma de 
assegurar o funcionamento da economia..  A 
isso se dá o nome de cega  militância políti-
ca, que consiste no envolvimento de pessoas, 
grupos ou partidos submissos a uma corrente, 
dominante ou não, com vistas a implantar uma 
ideia, um Projeto, ou um Plano de Governo. 
Aparece com frequência em regimes autori-
tários, por falta de acesso a outras fontes que 
não a oficial. Nestes casos, as ideias se cristali-
zam, sem ar nem renovação, em seitas que po-

dem ser de inspiração política, religiosa ou até 
científica. Há, pois, que se ter muito cuidado 
em jamais fechar-se em si mesmo no cultivo 
de certezas absolutas. Mede-se a inteligência 
de alguém não pelo número de convicções 
arraigadas que tem, mas pelas dúvidas que se 
faz diuturnamente.  Sair à luz,  com abertura `a 
várias interpretações do mundo, conviver com 
pessoas de origens e pensamentos diferentes, 
escutar, e compreender, sobretudo, que a  há 
que se encarar o mundo  com certo humor. O 
grande Amós Oz, escritor israelense, dedicado 
ao entendimento do fanatismo dizia: - O faná-
tico perdeu o humor. Não há no mundo nem 
explicações definitivas, nem soluções fáceis. 
Daí porque um dos grandes intelectuais con-
temporâneos, Jurgen Habermas, insista tanto 
no conceito de “razão consensual”, única ma-
neira de se conviver com um mínimo de har-
monia nas sociedades democráticas. Respeitar 
tudo: religiões, ideologias políticas, aborda-
gens científicas. Ou isso, ou a barbárie totalitá-
ria em nome da qual “serial killers” se utilizam 
de Governos, Igrejas e Teorias  para matar em 
massa. Sempre com boas razões...

Visão de túnel é uma expressão muito co-
mum na aviação. Não sou piloto, mas gostaria 
de ter sido E como gosto de aviões, embora 
morra de medo cada vez que neles viaje, vejo 
muitos documentários e programas sobre o 
mundo aeronáutico. Um deles, MAY DAY - avi-
so de socorro -, mostra as investigações feitas 
por autoridades sobre os grandes acidentes, 
com o objetivo de evidenciar suas causas e, 
eventualmente, corrigir procedimentos téc-
nicos da indústria, do tráfego e humanos. 
Graças a isso, a segurança de voo melhorou 
muitíssimo nas últimas décadas. A velocidade 
de curso é praticamente a mesma há 60 anos, 
mas os acidentes são relativamente raros.. 
Pois bem, nestas investigações aparece, às ve-
zes, a tal visão de túnel como causa de aciden-
tes até fatais. Ela pode ocorrer na decolagem 
ou aterrissagem, quando um comandante 
simplesmente troca de pista ou mecanismo, 
normalmente porque preocupado com um 
grave desafio atmosférico, ou outro assunto.  
A contração num só ponto.. Mas pode-se le-
var este conceito para outras campos da vida 
e aí se revelam as seitas.

Platão, tratou do assunto quando descreveu 
o mito da caverna. Quando se vive num bura-
co mal iluminado onde as imagens se refletem 
distorcidas nas paredes esta é a “realidade”. 
Se ocorre, porém,  de um dos moradores sair 
e vê a luz do sol, este se ilumina com a per-

cepção de novas formas. O famoso Iluminis-
mo, sob o qual se construiu a Modernidade 
Ocidental, com seu par Razão e Liberdade,  
não é, senão, uma extensão desta escapade-
la. Agora, imaginem, se este ente que viu a luz 
volta para os seus e tenta dizer-lhes que estão 
errados? Vai pra fogueira...

Mais tarde, já no século XVII, o grande Lord 
Bacon voltou ao assunto, em busca da verda-
de, junto com outro, Baruch  Spinoza, e mos-
trou como somos vítimas do que denominou 
“os ídolos da razão”: Pensamos de acordo 
com o que aprendemos na tribo, na época, 
na cultura. Karl Marx e K. Manheim seguiram 
esta trilha e nos falam em “ideologia”. Na en-
trada do século XX, o poeta Oscar Wilde le-
vou estas reflexões às últimas consequências: 
“Nascemos escravos!” Advertiu , porém, que 
poderíamos, por um grande esforço de des-
prendimento, morrer livres das “ideologias”, 
entendidas como sistema  fechado de ideias. 
Apontou aí para  o projeto de autonomia (au-
to-nomos) humana: Regular-se a partir da ca-
pacidade reflexiva sobre o que é melhor para 
si como um animal social, eticamente consti-
tuído e capaz de conduzir-se por si mesmo: 
“Duco non ducor”, lema dos paulistas. Con-
duza, não seja conduzido. Para tanto, temos 
que sair à luz, conviver a aceitar o outro,  os 
outros, compreender-lhes em sua origem e 
valores. Diversificar experiências. Quebrar 

OPINIÃO 

VISÃO DE TÚNEL: A vereda sombria  do sectarismo

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



A FOLHA 3Sexta-Feira, 1 de Outubro de 2021



4 A FOLHAsexta-Feira, 1 de OutubrO de 2021 POLÍTICA

Por Redação A FOLHA
___________________

Na Sessão da Câmara Municipal 
de Torres, realizada na segunda-feira, 
dia 27 de setembro, em seu espaço de 
tribuna, o presidente da Casa Legisla-
tiva, vereador Gibraltar Vidal, o Gimi 
(PP) questionou frontalmente todo o 
processo de troca de ponto da Rodo-
viária de Torres e sua nova concessão. 
O processo licitatório já está em fase 
adiantada, após finalização do certa-
me,  onde os antigos concessionários 
sequer participaram e outro empre-
endedor venceu a licitação, sendo que 

está projetando colocar o terminal 
em outro local. Isso por conta da fal-
ta de interesse dos donos do imóvel 
onde funcionou a Estação Rodoviária 
por décadas (no centro da cidade, ao 
lado do supermercado Nacional) que 
não mostraram interesse em manter 
o imóvel alugado para o novo conces-
sionário. 

Gimi questionou tudo. Disse ter 
lido o Edital e estranhado que muitas 
coisas que constariam nas regras do 
certame não teriam sido cumpridas 
pelo novo concessionário, como a 
necessidade de vários equipamentos 
obrigatórios dentro da Estação Rodo-

viária a ser operada.  O vereador tam-
bém questionou o fato do município 
de Torres ter ficado sabendo da mu-
dança somente agora,  em setembro 
deste ano; questionou os locais que 
estão sendo sondados para a localiza-
ção da nova Estação, os quais para ele 
não são os ideais, pois acha que deve-
ria ser colocada na entrada da cidade  
(na Vila São João) ou no prédio onde 
funcionou a revenda Fiat (na entrada 
da cidade pela BR 101). Mas disse que, 
principalmente, em  sua avaliação, 
a prefeitura de Torres teria que  ter 
dado aval técnico (Pelo Plano Viário) 
e institucional (quanto a prestação de 

serviços públicos para os moradores e 
turistas), ainda com aval da Câmara, 

antes da decisão final de uma nova lo-
calização, o que não aconteceu. 

Presidente da Câmara questiona formalmente 
licitação da Rodoviária de Torres

Vereador Gimi (foto) vai fazer diagnóstico legal do certame e deve noticiar o Ministério Público para que haja enquadramento 
das ações ás demandas do município de Torres

O presidente da Câmara de Torres, 
vereador encerrou seu pronuncia-
mento na sessão afirmando que:

1 - vai pedir um posicionamen-
to formal da Comissão de Justiça da 
Casa Legislativa;

2 – vai pedir para a assessoria jurí-
dica da Casa Legislativa que emita um 
diagnóstico legal sobre o andamento 
da licitação da Rodoviária, em rela-
ção aos direitos e deveres das partes; 

3 – Irá noticiar o Ministério Públi-

co Estadual sobre os acontecimentos 
decorrentes da licitação feita pelo 
Departamento Autônomo de Estra-
das e Rodagens do RS (Daer) e os fa-
tos atuais. 

Para o vereador,  a autarquia 

(Daer) estaria demonstrando que 
está “forçando o sistema para que 
haja logo a decisão de quem e onde 
irá funcionar a Rodoviária de Torres, 
sem observar os impactos da licita-
ção”, principalmente os que se refe-

rem à cidadania no município de Tor-
res.  Para o presidente da Câmara, o 
enquadramento das ações perante as 
demandas locais deve ser feita, inclu-
sive se for necessária a realização de 
um novo edital. 

 Questionamento legal e notificação ao Ministério Público 

Na manhã do último sába-
do, 25 de setembro, o prefeito 
de Torres, Carlos Souza, par-
ticipou do primeiro encontro 
presencial promovido pela 
Associação dos Municípios do 
Litoral Norte – AMLINORTE, no 
hotel do Acqua Lokos em Ca-
pão da Canoa.

O presidente da Amlinorte 
Gestão 2021, Flori Werb, pre-

feito de Itati, promoveu o en-
contro e entre diversos assun-
tos que foram debatidos, os 
prefeitos puderam pela primei-
ra vez desde o início da pande-
mia, estarem juntos e trocar 
experiências das suas gestões. 
O objetivo foi a troca mútua 
de aprendizados e iniciou-se a 
pauta sobre a regionalização 
do turismo no Litoral Norte.

Amlinorte promove 
o primeiro encontro 
presencial de 2021

Os desafios do Pronto 
Atendimento Central de 
Torres pautaram reunião na 
última terça-feira (28) dos 

integrantes da Comissão de 
Saúde da Câmara de Verea-
dores - a qual ocorreu jun-
tamente com o secretário 

municipal de Saúde, Cláu-
dio Paranhos.

Os titulares do colegia-
do, vereadores Igor Beretta 

(MDB), Silvano Borja (PDT) 
e Carla Daitx (Progressis-
tas), solicitaram celeridade 
na resposta às demandas 

da comunidade, que reivin-
dica a disponibilização de 
um pediatra para atuação 
no P.A.

Pediatra demandada para o Pronto Atendimento central de Torres 

Na tarde desta terça-feira, 28 
de setembro, o prefeito Carlos 
Souza cumpriu diversas agendas 
em Brasília na busca de recursos 
para o município, para realiza-
ção de obras e melhorias locais. 
No Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento foi re-

cebido pelo Chefe da Assessoria, 
Edimilson Alves.

Entre diversas pautas foram 
debatidos os assuntos como a 
aquisição de patrulha mecaniza-
da para a cidade, onde se aguar-
da a abertura de nova licitação, 
entre outros

Prefeito de Torres cumpre 

agenda em Brasília
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Em nota emitida em seu site 
oficial, a Prefeitura de Torres, 
por meio da secretaria de Tra-
balho, Indústria e Comércio, 
informou que “publicou na 
terça-feira, 28 de setembro, 
uma errata da concorrência 
nº 333/2021 que fala sobre a 
permissão de uso de espaço 

público para fins de exploração, 
a título oneroso, por pessoa fí-
sica, de 44 pontos comerciais, 
quiosques, localizados na faixa 
de praia”. A concorrência em 
destaque - e que recebeu a er-
rata - é relativa a situação dos 
quiosques de beira de praia de 
Torres. Se trata da mesma con-

corrência que havia sido sus-
pensa pela prefeitura na sema-
na passada, após haver debates 
entre quiosqueiros e o Ministé-
rio Público Federal, com apon-
tamentos jurídicos que fizeram 
com que houvesse a suspensão 
da concorrência (situação que 
agora foi modificada) 

Prefeitura retira suspensão e mantêm edital de concorrência 
pública para quiosques na faixa de areia em Torres

Decisão veio após a mesma prefeitura (na semana passada) comunicar que havia suspendido a concorrência

Modificações que constam na errata são relativas a datas e períodos
 Resumidamente, a errata 

muda o edital com o seguinte 
paragrafo:

 “O uso de espaço público 
para exploração onerosa será 
pelo período de 04 (quatro) 
anos contratuais, sendo a per-
missão de uso concedida anual-
mente pelo período de 03 (três) 
meses, compreendido entre 15 
de dezembro e 15 de março, ini-
ciando no presente ano. O pra-

zo de permissão de uso poderá 
ser prorrogado por até mais 03 
(três) meses, de acordo com a 
licença ambiental e em obedi-
ência ao Termo de Adesão de 
Gestão de Praia, estabelecido 
pela portaria SPU nº 113/2017.”

A mesma nota da prefeitura 
adianta, então, que os interessa-
dos (os que querem e queriam 
participar do certame que foi re-
avivado após ter sido suspenso) 

deverão considerar esta errata, 
mantendo-se os demais disposi-
tivos do Edital.  

A nota encerra lembrando 
que a entrega dos envelopes 
ocorrerá de quinta-feira, dia 29 
de setembro, a sexta-feira, 01 de 
outubro de 2021. E que a reu-
nião de abertura dos envelopes 
será realizada na segunda-feira, 
dia 4 de outubro, às 14h, na Sala 
de Abertura de Licitações, pela 

Comissão Permanente de Lici-
tação.

Diante das ações necessárias 
de prevenção e combate ao 
Covid-19, o novo Coronavírus, 
a sessão será realizada sem a 
presença dos proponentes, mas 
será transmitida via internet no 
link https://www.youtube.com/

prefeituradetorres-rs, para que 
todos os interessados possam 
acompanhar. Cópias do Edi-
tal poderão ser obtidas no site 
www.torres.rs.gov.br. INFOR-
MAÇÕES: no horário das 13hs 
às 18hs, através do endereço 
eletrônico gerlicitacao@torres.
rs.gov.br.

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
    Câmara Municipal de Torres 
    COMISSÃO DE SAÚDE

_________________________________________________________________________ 
Av. do Riacho, 1423 – CEP: 95.560-000 - Torres/RS - Fone: 51 3664-2319  Fax: 51 3664-1055 

Home Page: www.camaratorres.rs.gov.br   email: camara@camaratorres.rs.gov.br

EDITAL Nº 030/2021 
(Audiência Pública) 

  

A Presidência da Câmara Municipal de Torres e o Presidente da Comissão de Saúde, no 
uso de suas atribuições, faz saber que no dia 08 de OUTUBRO de 2021, às 15h, será realizada, no Plenário 
da Câmara Municipal, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do PROJETO DE LEI 45/2021 QUE 
“DISPÕE SOBRE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE TORRES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Executivo Municipal.

Poderão inscrever-se para participar dos debates públicos, as entidades governamentais, 
classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas e com domicílio no município 
de Torres, e que seus estatutos possuam fins sociais, educativos, culturais, comerciais, industriais, 
filantrópicos, além de qualquer cidadão desvinculado de entidades integradas da sociedade civil, desde que 
comprove sua habilitação ao exercício da cidadania e residência neste município. 

As inscrições estão abertas até o dia 07 de outubro de 2021, às 18h, junto à Comissão 
de Saúde, na Câmara Municipal de Torres, na Av. do Riacho, 1423 ou pelo e-mail: 
igorberetta@camaratorres.rs.gov.br

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal              Ver. Igor dos Santos Beretta
 Presidente Câmara                          Presidente da Comissão de Saúde 

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
    Câmara Municipal de Torres 
    COMISSÃO DE SAÚDE

_________________________________________________________________________ 
Av. do Riacho, 1423 – CEP: 95.560-000 - Torres/RS - Fone: 51 3664-2319  Fax: 51 3664-1055 

Home Page: www.camaratorres.rs.gov.br   email: camara@camaratorres.rs.gov.br

EDITAL Nº 031/2021 
(Audiência Pública) 

  

A Presidência da Câmara Municipal de Torres e o Presidente da Comissão de Saúde, no 
uso de suas atribuições, faz saber que no dia 08 de  OUTUBRO de 2021, às 13h 30m, será realizada, no 
Plenário da Câmara Municipal, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do 2º Relatório 
Quadrimestral de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Torres.

Poderão inscrever-se para participar dos debates públicos, as entidades governamentais, 
classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas e com domicílio no município 
de Torres, e que seus estatutos possuam fins sociais, educativos, culturais, comerciais, industriais, 
filantrópicos, além de qualquer cidadão desvinculado de entidades integradas da sociedade civil, desde que 
comprove sua habilitação ao exercício da cidadania e residência neste município. 

As inscrições estão abertas até o dia 07 de outubro de 2021, às 18h, junto à Comissão 
de Saúde, na Câmara Municipal de Torres, na Av. do Riacho, 1423 ou pelo e-mail: 
igorberetta@camaratorres.rs.gov.br

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal              Ver. Igor dos Santos Beretta
 Presidente Câmara                          Presidente da Comissão de Saúde 

Debates se mantêm?
A licitação dos quiosques de 

faixa de areia nasceu e parece que 
se mantará polêmica. Desde a de-
cisão de fazer um novo edital, os 
atuais proprietários de quiosques 
(alguns já trabalhando há 30 anos 
nos mesmos pontos na praia) fi-

zeram movimentos na Câmara de 
Vereadores e na sede da Prefeitu-
ra, alegando em geral não serem 
justas as possíveis perdas de pon-
tos por concessionários atuais: Eles 
queriam obter mais tempo de pos-
se de seus pontos. Mas a prefeitu-

ra de Torres alega que se trata de 
uma lei, que ela deve ser obedeci-
da e seus prazos cumpridos, e que 
a municipalidade não tem poder 
de legislar sobre a matéria, pois a 
área de faixa de areia é de compe-
tência da União. 

Os quiosqueiros também recla-
mam que não possuem capital su-
ficiente para dar lances no edital. 
Alegam que o certame vai propiciar 
que empresas e pessoas capitaliza-
das  possam se adaptar a licitação 
para acabar se tornado donos de 

uma espécie de rede de quiosques 
(Ressaltando que licitação seme-
lhante em Xangri-lá resultou em 56 
pontos de quiosques concentrados 
com uma mesma empresa). Mas 
a licitação deverá ocorrer. Não se 
sabe se haverá judicialização. 

Juiz alegou erros no certame que deve seguir adiante
Na quinta-feira passada, o des-

pacho do Juiz Federal Oscar Valen-
te Cardoso, que pedia que a prefei-
tura se manifestasse sobre o tema 
em 48 horas, sugeria alguns even-
tuais erros no edital que estava em 
andamento.  

Na prática, a prefeitura fez um 

edital, recebeu resistência dos 
atuais concessionários, suspen-
deu o edital após conversar com o 
MPF, e agora resolveu voltar atrás 
e retirou a suspensão do edital, 
mantendo o certame licitatório an-
terior, com emendas que foram co-
locadas no texto do certame como 

erratas.  

1 - o procedimento de licitação 
deveria ter sido feito em concessão 
de uso e não permissão de uso, o 
que implicaria em trâmite e discus-
são específica na Câmara Munici-
pal de Vereadores;

2- que o Município descumpriu 
deveres assumidos com a Secreta-
ria do Patrimônio da União (SPU) 
no Termo de Adesão de Gestão de 
Praia (TAGP); 

3 - que há inconstitucionalida-
de ao ser exigido o pagamento de 
valor correspondente a uma anua-

lidade no prazo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito a contratação 
e que tal cláusula fere o princípio 
da isonomia, na medida em que 
impõe condição financeira especí-
fica para que determinada pessoa 
possa concorrer ao certame.  
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O prefeito de Torres, Carlos 
Souza recebeu no último dia 23 
de setembro, em seu gabinete, 
os membros que compõe o Con-
selho Municipal do Plano Diretor. 

O objetivo foi a apresentação da 
revisão do antigo Plano Diretor da 
cidade de Torres, proposta pela 
Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo. Na oportunidade es-

tiveram presentes os secretários 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
Júlio Agápio, do Turismo, Fernan-
do Nery e do Planejamento e Par-
ticipação Cidadã, Matheus Junges.

O Plano Diretor é datado de 
1995 e desde então não teve ne-
nhuma revisão por parte do poder 
público (sendo que, conforme a 
lei federal do Estatuto da Cidade, 
o Plano Diretor deveria ser atuali-
zado a cada 10 anos, pelo menos). 
"A revisão do Plano é uma prio-
ridade da atual gestão e a referi-
da revisão foi feita pela Pasta do 
Meio Ambiente com empenho da 
equipe técnica para sua atualiza-
ção tanto nos aspectos ambientais 
quanto urbanísticos e coordena-
ção do secretário municipal", res-
salta a comunicação da Prefeitura 
de Torres.

"Com a atualização,  o Plano se 
faz correções de incompatibilida-

des e falhas históricas, como a não 
permissão de instalação de pei-
xarias em Torres. Não havia zona 
onde peixarias pudessem se insta-
lar na cidade", afirma a Prefeitura 
de Torres, destacando que outras 
atualizações são a ampliação de 
possibilidade de atividades produ-
tivas e a criação de corredores de 
interesse de fluxo para produtores 
rurais.

Para o secretário Júlio Agápio, 
“não é um plano engessado. Tra-
tar a evolução da cidade é algo 
que pode e deve ser atualizado 
a qualquer momento. Torres de 
2019 é totalmente diferente da 
Torres de 2021, por exemplo, gra-
ças a uma pandemia”.

Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo apresenta sua 
revisão do Plano Diretor de Torres

O plano agora passará por análise do Conselho Municipal do Plano Diretor, que poderá propor novas sugestões e indicações. Em seguida, vai 
para apreciação da Câmara de Vereadores, onde poderá também ser modificado em alguns aspectos 

Plano passará por análise do Conselho do Plano Diretor
O plano agora passará por 

análise do Conselho Municipal 
do Plano Diretor, que poderá 
propor novas sugestões e indica-
ções. Em seguida, vai para apre-
ciação da Câmara de Vereadores, 

onde poderá também ser modi-
ficado em algum aspecto pelos 
legisladores municipais.

Para o prefeito Carlos Souza, 
a revisão do antigo Plano Dire-
tor marca a história recente de 

Torres, uma cidade pujante que 
se nega a estagnar no tempo. 
“Somos avante e vamos fazer da 
nossa Torres um local próspero e 
abundante em oportunidades”, 
destaca o prefeito.
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A Associação Torrense de Hande-
bol (ATHB) e  a Ulbra Torres firmaram 
recentemente um convênio para um 
novo projeto, que garante às equipes 
Júnior e Adulto do projeto Somos To-
dos Hand Torres apoio profissional e 
descontos no ensino universitário.

A equipe diretiva da ATHB desta-
ca o incentivo à formação integral 
dos atletas. Sendo assim, a ATHB 
busca engajar-se em tudo que possa 
trazer benefícios para os esportistas. 
Como esta parceria com uma grande 
instituição da região, a Ulbra Torres, 
os juntos, buscam o melhor preparo 
dos atletas e proporcionam o avan-

ço nos estudos acadêmicos deles.
A partir do convênio firmado, as 

atletas do naipe feminino do Júnior 
e Adulto, por meio de um processo 
de seleção para participação no Pro-
jeto, ganharão uma bolsa atleta de 
50% de desconto. Além disso, qual-
quer associado na ATHB, sendo pais, 
atletas, conhecidos ou afins serão 
beneficiados com 20% de descontos 
nos cursos de graduação e pós-gra-
duação da Ulbra Torres.

Segundo o presidente da ATHB, 
Diego Petrich, a iniciativa mostra a 
força da Associação e de seus proje-
tos.    “O dia de hoje nos dá muito 

orgulho. Estamos aqui, dando esse 
importante passo ao assinar esse 
convênio que não quer apenas a for-
mação de atletas, e sim um melhor 
futuro para todos eles”, destaca Die-
go. Além disso, a ATHB contará com 
o apoio dos cursos da Ulbra Torres de 
Fisioterapia, Educação Física e Odon-
tologia para todos os integrantes dos 
projetos de base da Associação.

O ato de assinatura do convênio 
contou com a presença pela ATHB 
do presidente Diego Petrich e do 
diretor técnico Luan Cardoso, pela 
Ulbra Torres, o diretor Douglas Mes-
quita.

Ulbra Torres realiza convênio que incentiva o esporte e 
o ensino junto a Associação Torrense de Handebol 

Equipe torrense de Handebol retomam atividades 
Após período de pausa nos trei-

nos, o projeto Somos Todos Hand 
Torres 2021 - vinculada a Associação 

Torrense de Handebol (ATHB) -  volta 
a movimentar seus treinos. Na úl-
tima semana os atletas das quatro 

categorias: cadete feminino, juvenil 
feminino, cadete masculino e juve-
nil masculino retornam às quadras 
após meses, buscando o preparo fí-
sico e tático para participar também 
de competições como, por exemplo, 
o Campeonato Gaúcho de Handebol 
2021.

As categorias passam a treinar de 
forma a recuperar a longa pausa nas 
atividades. Os atletas recebem uma 
atenção diferenciada de seus pro-
fessores por meio de treinamentos 
multidisciplinares voltados, princi-
palmente, para a prevenção de le-
sões, com alongamentos, exercícios 
para os braços e pernas, desafios 
com salto, flexão, tiros de corrida, 

deslocamento frontal e lateral, tra-
balho de tração e elevação de joe-
lhos e arremesso de bola.

De acordo com os coordenadores 
do Projeto, além de toda a estrutu-
ra para os treinamentos e a atuação 
de profissionais especializados, os 
atletas do Somos Todos Hand Torres 
2021 contam com o transporte para 
o deslocamento até o local de trei-
nos.

O Projeto Somos Todos Hand Tor-
res 2021 ocorre de 03 de setembro 
a 03 de março de 2022, com o pa-
trocínio da Alpha Química, a qual 
patrocina a participação dos atle-
tas no Campeonato Gaúcho 2021. 
Além disso, o Projeto é financiado 

pelo Governo do Rio Grande do Sul, 
por meio da Secretaria do Esporte 
e Lazer - Pró-Esporte RS LIE, Lei nº 
13.924/2012, através do ICMS que 
os contribuintes pagam no Estado.

O Programa Pró-Esporte RS, vin-
culado à secretaria do Esporte e La-
zer (SEL), visa promover a aplicação 
de seus recursos financeiros em pro-
jetos de fomento às práticas despor-
tivas e paradesportivas, formais e 
não formais, e ao desenvolvimento 
do esporte em suas diversas áreas 
de manifestação e modalidades, na 
forma de benefício fiscal.

*Com Assessoria ATHB (Texto: 
Jornalista Melissa Maciel)

Estão tramitando na Câmara de 
Torres e devem ser votadas na ses-
são desta segunda-feira (dia 4 de 
outubro), duas Indicações de verea-
dores torrenses que sugerem ações 
práticas e formais da prefeitura, 
para que sejam disponibilizados na 
cidade equipamentos para a prática 
de esportes em geral. 

A Indicação de autoria do vere-
ador Cláudio Freitas (PSB), sugere 
que o Poder Executivo faça a Inscri-

ção oficial no projeto Pró Esporte/
RS, projeto este que viabiliza recur-
sos para implantação de projeto 
esportivo com campo de futebol e 
pista atlética. Cláudio Freitas inclu-
sive sugere também o local a ser 
instalado o projeto: atrás da Secre-
taria de Obras, no Parque do Ba-
lonismo, onde seriam construídos 
um campo de futebol e uma pista 
atlética de oito raias ao redor do 
campo.

 Na justificativa da Indicação, 
Cláudio Freitas defende que se trata 
de uma oportunidade única de tra-
zer ao município uma infraestrutura 
desportiva ímpar, que “iria contem-
plar os torrenses com um campo de 
futebol municipal e uma pista atlé-
tica para todos”. Para Cláudio, essa 
também seria “uma forma de a mu-
nicipalidade trabalhar ao mesmo 
tempo questões sociais, culturais e 
esportivas”.

Ginásio da Ulbra 
transferido para a pre-
feitura 

 Já o vereador Igor 
Bereta (MDB) for-
malizou a Indicação 
261/2021, que pede 
ao mesmo Poder Exe-
cutivo que seja forma-
lizado um Projeto de 
Lei, em acordo com 
a ULBRA Torres, para 
que seja feita a muni-
cipalização do ginásio 
de esportes daquela 
Universidade - confor-

me o vereador, construído no final 
dos anos 90 conforme  objeto da 
Lei Municipal nº 3.227/98, que au-
torizou a cedência de área de terra 
à Universidade.

Na justificativa da Indicação, Be-
retta diz “estar preocupado com as 
condições que se encontra o Giná-
sio da Ulbra”, principalmente quan-
do esta preocupação se coloca ao 
lado do fato de o município de Tor-
res não possuir um ginásio público. 

A seguir o vereador justifica mais 
a sua ideia, informando, ainda, que 
a situação fiscal da Ulbra junto ao 
município projeta dívidas de ISSQN 
e IPTU num montante tal que pode-

riam ser permutadas no processo 
de municipalização do ginásio - cla-
ro que sempre em negociação junto 
à reitoria da entidade de Ensino.

 Na mesma Indicação, o vereador 
dá outras ideias para que constem 
num eventual acordo entre Ulbra 
Torres e Prefeitura de Torres, che-
gando a sugerir até que, caso haja 
interesse do Centro Múltiplo de 
Eventos da Ulbra (anexo ao Ginásio) 
ser alvo de aquisição pela Muni-
cipalidade, dentro da proposta de 
contrato, poderiam as secretárias 
municipais de Turismo, Educação, 
dentre outras, também desenvol-
ver atividades no complexo.

Duas relevantes indicações de vereadores buscam 
fomentar praticas desportivas em Torres

Projeto para construção de Campo Oficial com pista atlética e Contrato com a Ulbra para cedência de Ginásio da Universidade 
em Torres para o Município são as ideias
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Em entrevista na rádio Mariste-
la, o diretor do Daer, Lauro Hage-
mann, informou a situação atual 
e o horizonte para a operação da 
Estação Rodoviária de Torres - após 
o encerramento formal das ativi-
dades e da concessão dos antigos 
proprietários do espaço em Torres 
nesta quinta (30). Será colocada à 
disposição a possibilidade de em-
barque e desembarque em para-
das de ônibus de linha municipal 
espalhados pelas vias principais da 
cidade onde passam as linhas in-
termunicipais que entram e saem 
de Torres. Esta operação provisória 
já aconteceu em outras cidades do 
RS enquanto há interrupções de 
operações centralizadas - situação 
que a cidade de Torres está agora 

sujeita. 
Um ponto será definido como 

referência de final de linha dos 
ônibus em Torres, e será anun-
ciado pela prefeitura em breve, 
sendo que o Daer já oficiou a mu-
nicipalidade para tanto (de prefe-
rência próximo ao ponto onde fun-
cionou a antiga Rodoviária).  E as 
empresas principais de transporte 
de passageiros entre municípios 
que operam em Torres (Unesul e 
São Marcos) devem disponibilizar 
funcionários que fiquem no local 
(fim de linha) para vender passa-
gens. Mas os bilhetes podem tam-
bém ser pagos dentro dos ônibus, 
como em embarques em estradas 
acontecem, além de alternativas 
já existentes atualmente.... isso 

tudo, é claro, apenas provisoria-
mente.

Nova Estação deverá mesmo 
ser na antiga churrascaria Mirim 

Conforme informou o mesmo 
diretor do Daer (e confirmou o ve-
reador Igor Beretta em sua página 
do Facebook), conversas adianta-
das com o novo concessionário 
cada vez mais indicam que a nova 
Rodoviária de Torres deverá ficar 
instalada no terreno e no prédio 
onde funcionou a Churrascaria 
Mirim, na Estrada do Mar. O Daer 
(gestor do trânsito na via Estada do 
Mar) anuncia que fará as interven-
ções necessárias na estrada para 
que seja viabilizada a implantação 

do terminar com o novo concessio-
nário. Todos acham que os outros 
pontos ventilados não são tão bem 
preparados como o da Mirim. 

Mas falta a aprovação final do 
próprio Daer e da Prefeitura de 
Torres, para que as obras de im-
plantação iniciem e a operação 

passe a ser centralizada no prédio 
novo, mesmo que no início seja de 
forma precária (como informada 
na semana passada aqui mesmo 
pelo jornal A FOLHA). 

* Com informações de Rádio 
Maristela e Vereador Igor Beretta

Embarques e desembarques de ônibus intermunicipais 
poderão ser feitos em “paradas” nas vias de Torres

 Antigo concessionário encerrou suas operações formalmente nesta quinta-feira (30/9) e novo concessionário ainda não possui 
licença para poder operar no novo local

Prédio onde funcionou a Churrascaria Mirim deve ser mesmo o ponto 
do novo terminal rodoviário de Torres  - mas não imediatamente

Neste mês de setembro, foram 
realizadas as últimas entregas do 
Programa de Aquisição de Alimentos 
– PAA na modalidade doação simul-
tânea, devido a finalização da pro-
posta deste ano. A entrega ocorreu 
nas dependências do Centro de Re-
ferência e Assistência Social – CRAS 
e beneficiou famílias assistidas pela 

unidade. A distribuição de alimentos 
seguiu os protocolos de segurança 
sanitária recomendados pelos ór-
gãos de saúde, evitando qualquer 
tipo de aglomeração no local.

"As entregas do período de maio 
a setembro, ocorreram a partir do 
recurso de R$ 70.000,00, que foi 
disponibilizado no final de abril 

deste ano. Com esta nova etapa, 
foi possível cadastrar novos agricul-
tores e novos produtos. Com a últi-
ma entrega e prestação de contas, 
houve a sobra de recurso no valor 
de R$ 11.062,51, decorrente da 
falta de alguns produtos colocados 
no planejamento. A falta de produ-
tos foi consequência das condições 
climáticas que tivemos durante os 
últimos meses, que foram o frio e 
grandes volumes de chuva, o que 
acarretou na perda de produtos no 
campo", .

591 cestas entregues de 
maio a setembro

Foram 591 cestas entregues no 
período de maio a setembro, nas 

quais as famílias foram beneficiadas 
com produtos de qualidade, como 
ovos de galinha caipira, banana pra-
ta, tomate, maracujá, morango, mel 
de abelha, rabanete, couve mantei-
ga, alface, repolho, tempero verde, 
batata doce, raiz de aipim, pão, cuca 
e bolacha colonial, entre outros. No 
mês de setembro, foram adquiridos 
4.621,50 kg de alimentos, gerando 
uma renda de R$ 21.371,23 aos 
agricultores familiares do municí-
pio.

Destaca-se a grande importân-
cia deste Programa ao município, 
pois em um momento delicado, de 
enfrentamento da pandemia do 
Covid-19, esses alimentos foram 
fundamentais na mesa das famílias 
e também levou renda aos agricul-

tores familiares, atingindo os princi-
pais objetivos do PAA: promover o 
acesso à alimentação e incentivar a 
agricultura familiar.

Com isso, será encaminhado 
novo ofício sinalizando a intenção 
do município em continuar no Pro-
grama e maior aporte de recurso. O 
recurso é repassado através do Mi-
nistério da Cidadania para a secreta-
ria Estadual da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural – SEAPDR. 
A secretaria municipal de Desen-
volvimento Rural e Pesca entra em 
contato com os agricultores fami-
liares e informa sobre a chamada 
pública de acesso ao Programa. O 
Centro de Referência da Assistência 
Social é quem seleciona as famílias 
em situação de vulnerabilidade.

Última entrega do Programa de Aquisição de 
Alimentos na temporada é realizada em Torres

Na tarde desta quarta-feira, 29 de 
setembro, o secretário de Turismo 
de Torres, Fernando Nery, esteve em 
São Paulo (representando o prefeito 
Carlos Souza ) para uma agenda com 
a empresa Azul Linhas Aéreas. O ob-
jetivo do encontro foi viabilizar a vol-
ta dos voos comerciais no aeroporto 
de Torres, durante o ano inteiro.

O secretário destacou que o aero-
porto de Torres atende toda a região 
e vem de encontro com a política de 
turismo que está sendo desenvolvi-
da que é a regionalização, através da 
criação e a comercialização de novos 
produtos não só em Torres mas em 
toda região.

Na pauta da reunião, Nery expla-
nou os produtos que estão sendo 
lançados em Torres e região, o que 
despertou interesse da empresa 
Azul, visto que a empresa busca por 
novos produtos para operar também 
com a Azul Viagens. Desta reunião 
ficou combinado um próximo encon-
tro na próxima semana, on-line, para 
evoluir as tratativas.

Para o secretário, “é fundamen-
tal para o turista que ele tenha um 
acesso facilitado aos destinos, pois a 
experiência já começa no transporte, 
no meio de locomoção que se utiliza 
para a viagem, e tenho certeza que 
esta é uma pauta positiva que trará 

bons resultados para a nossa cida-
de. Vejo com bons olhos o turismo 
regionalizado que vem acontecendo 
e que vai mudar completamente a 
perspectiva do que a gente conhecia 
como turismo na região”.

O interesse de voltar a operar 
voos comerciais no aeroporto aten-
de a demanda do Litoral Norte e 
também do berço da serra, aonde 
haverá a concessão dos parques na-
cionais e vai exigir muito da nossa 
infraestrutura de apoio.

Estavam presentes na reunião 
também o secretário Estadual de 
Turismo, Ronaldo Santini, o prefeito 
de Dom Pedrito e Presidente da As-

sudoeste, Mário Augusto de Freire 
Gonçalves, a prefeita de Santana do 
Livramento, Ana Luiza Moura Tarou-
co, o prefeito de Marcelino Ramos, 
Vannei Mafissoni e o empresário do 

ramo calçadista gaúcho, Roberto Ar-
genta.

*Com informações de Prefeitura 
de Torres

Reunião debate possibilidades do aeroporto de 
Torres ficar em funcionamento o ano todo
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 Na primeira edição do Jornal 
A FOLHA, que circulou em junho 
de 2006, a matéria principal de 
capa já trazia a afirmação do en-
tão secretário que coordenara a 
pasta do Planejamento à época, 
que a prefeitura entregaria para 
a Câmara a proposta oficial de 
revisão do PDU em três meses, 
ou seja, ainda no ano de 2006. Já 
havia um ano de atraso, por isso 

a pressa. Mas não ocorreu. 
A FOLHA está com 15 anos de 

fundação e parece que pode co-
brir, finalmente, a aprovação da 
revisão do Plano Diretor Urbano 
de Torres, neste ano de 2021. 
Será?

Mas a minha tese é a de que a 
sociedade produtiva e as prefei-
turas que passaram não estavam 
animadas em modificar as regras 

do jogo do Plano Diretor Urba-
no. Parece-me que as tentativas 
ocorreram somente para cumprir 
uma lei federal, promovida pelo 
Estatuto das Cidades, ou seja, 
uma burocracia socialista esta-
tal. E que neste caso (como na 
maioria de todos os casos) a so-
ciedade tem razão em atrasar ao 
máximo a modificação, mesmo 
que de certa forma esteja talvez 

transgredindo as normas do Esta-
tuto. Explico:

Desde o ano de 2005, a cida-
de de Torres vem apresentando 
recordes em cima de recordes 
em área construída, principal-
mente de edifícios. E construídas 
à luz do Plano Diretor atual, que 
já tem 26 anos. E são edifícios 
bonitos, que enfeitam a cidade, 
que geram mais moradias de ve-

raneio e local para torrenses e 
turistas, que geram empregos e 
giro de dinheiro na cidade, além 
de gerar mais impostos para a 
prefeitura, sem gerarem muito 
impacto ambiental e de vizinhan-
ça. Ora: como se motivar para 
mudar este Plano Diretor que 
está dando certo para todos? 
Time que ganha não se mexe, diz 
o ditado popular...

TIME QUE ESTÁ FAZENDO GOL NÃO SE MEXE?

O Plano Diretor Urbano nas cidades é 
uma forma de vereadores tentarem en-
caixar na proposta conceitos de áreas re-
guladas por lei na cidade que combinam 
com suas ideologias, com as ideologias 
vendidas por seus partidos políticos (que 
recebem dinheiro anualmente para fun-

cionar oriundo de impostos cobrados do 
povo) e etc. 

Por exemplo, um vereador ou uma 
bancada mais liberal poderia entrar com 
uma proposta de emenda para a constru-
ção de espigões altos em algumas áreas 
turísticas da cidade, desde que tivessem 
recuos para embelezar a urbe. Uma for-
ma de trazer veranistas de condomínios 
de Atlântida de volta para Torres... Tal-
vez...

Outro vereador e outra bancada mais 
socialista poderia colocar uma emenda 
onde uma região da cidade poderia se ter 

terrenos menores para construção de ca-
sas, incentivando projetos de loteamen-
tos populares. 

Outro vereador e outra bancada mais 
“verde” poderia colocar um bairro ou 
uma praia onde fosse terminantemente 
proibido construir edifícios. O local seria 
um exemplo de bairro mais “naturalista”, 
onde as construções também recebe-
riam subsídios para casos de manterem 
terrenos arborizados em seus terrenos, 
oferecendo para moradores e turistas a 
segurança jurídica de investir em um lugar 
onde não terá prédios nem casas amon-

toadas. O IPTU no lugar seria maior, justa-
mente pela garantia de se manter o con-
ceito de casas e arborização sem mudar. 

São ideias... Mas acho que a Câma-
ra de Vereadores, além disto, deverá 
editar várias audiências Públicas, onde 
moradores e representantes de todas as 
correntes ideológicas terão chance de 
sugerir ou reclamar assuntos de interes-
se de Planos Diretores Urbanos. O atual 
presidente da Casa, vereador Gimi, tem 
experiências para promover estes deba-
tes antes de votar o PDU.  Que venham 
as reuniões.  

CÂMARA PODE FAZER ACABAMENTO IDEOLÓGICO

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

PLANO DIRETOR COM 16 ANOS DE ATRASO
O Governo Carlos Sousa anun-

cia que está pronta a parte da 
Prefeitura na revisão do Plano 
Diretor de Torres. Na matéria ofi-
cial informativa, o governo anun-
cia que o termino foi fruto de um 
trabalho da atual secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo.  E 

o mesmo governo Carlos come-
mora que cumpre o que se pro-
pôs nesta segunda legislatura: a 
de ser um “governo avante”.

Este anúncio já ocorreu no 
governo João Alberto, em 2010; 
no governo Nílvia, em 2014. Di-
versas audiências públicas foram 

feitas para debater o tema. E 
nos casos passados, as propos-
tas não foram adiante. Elas bre-
caram justamente no Conselho 
Municipal do Plano Diretor, por 
motivos diversos às épocas, sem 
definições claras. As negativas 
nos dois casos foram seguidas 

por promessas de que em alguns 
meses a questão voltaria à pau-
ta, o que não aconteceu. Ao con-
trário, os planos acabaram sendo 
reiniciados e não saíram. 

 No próprio governo de Carlos 
Souza, mas na legislatura passa-
da (2017/2020), foi anunciado 

(mais de uma vez) que a prefei-
tura iria encaminhar a revisão do 
Plano Diretor para a Câmara, o 
que não aconteceu de novo. E o 
resultado é este: são 16 anos DE 
ATRASO, se considerar a lei do 
Ministério das Cidades. Tomara 
que agora vá.

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Mas tem o outro lado da constata-
ção que o modelo jurídico de desenvol-
vimento urbano de Torres foi e ainda é 
vencedor. E casos que geram ônus que 
são assumidos por alguns em detrimen-
to destas constantes transferências de 
mudanças da lei. Explico. Por exem-

plo: Um dono de um terreno na zona 
8 (beira da praia na Praia Grande - e 
zona mais polemica por gerar questio-
namento de ambientalistas) não sabe 
se vende seu terreno ou sua mansão 
(muitas delas em desuso nos últimos 
tempos) porque sabe que o Plano Di-
retor Urbano estava e ainda está para 
ser modificado (faz 16 anos). Os casos 
deste tipo que mesmo assim o dono 
resolve vender, assim como aparecem 
sempre os interessados que resolvem 
comprar, ambos (os dois lados) não sa-
bem quantificar o valor do imóvel. Não 
sabem se aquele terreno (a área cons-
truída das casas vale pouco na região) 
pode construir X metros quadrados, 

ou Y metros quadrados. Não sabem se 
poderá ter ou não área comercial no 
projeto a ser construído, dificultando 
a negociação para quem vende e prin-
cipalmente dificultando quem compra 
de projetar a receita que poderá ter na 
venda dos imóveis. 

Isto se chama insegurança jurídica, 
mazela que prejudica sobremaneira o 
fluxo de desenvolvimento da constru-
ção civil em qualquer lugar do mundo, 
inclusive em Torres! 

Outro ônus da sociedade é o de as 
possibilidades de projetar o futuro da 
atividade de desenvolvimento se afuni-
lar por falta de desenho de propostas 
que podem fomentar que mais pessoas 

venham buscar Torres como local para 
ter seu segundo imóvel, como a maio-
ria dos apartamentos vendidos nas ci-
dades são para seus donos.  Se tivesse 
uma lei AFIRMATIVA, onde uma pessoa 
qualquer soubesse que em determina-
da praia da cidade não poderia se cons-
truir nada que não fosse CASA e UNIFA-
MILIAR, muita gente que prefere ou até 
exige morar em um lugar estritamente 
residencial e de ocupações de casas de 
no máximo dois andares poderia esco-
lher esta praia em Torres para construir 
sua casa, para comprar uma casa lá 
existente. Porto Alegre, no bairro Três 
Figueiras, por exemplo, é assim.  E isto 
poderia constar no Plano Diretor Urba-

no como um diferencial para a cidade. 
Se tivesse uma lei AFIRMATIVA que 

prédios mais altos pudessem ser cons-
truídos na Praia Grande, (desde que 
aumentando os recuos laterais, frontais 
e de fundos), ao invés de manter a pos-
sibilidade somente de prédios baixos 
(9 metros), mas com uso quase total 
da área do terreno - sem recuo, como 
atualmente, poderíamos construir mais 
prédios frondosos e vender apartamen-
tos em andares altos para turistas que 
gostam de ver os navios de cruzeiro 
passar no horizonte da janela ou das 
sacadas de seus apartamentos.  E isto 
poderia ser um DIFERENCIAL de nosso 
Plano Diretor.

FUNIL E INSEGURANÇA JURÍDICA
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 24/09 
e 29/09, 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 quarta-feira, comple-
taram-se 47 dias.

Além disso, Torres teve dimi-
nuição no número de casos ativos 
de Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade 
era de 12 nesta quarta (29/09) 
- sendo que no dia 23/09 eram 
18. 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 quarta-feira (29 de se-
tembro), o Boletim Epidemioló-
gico de Torres registrava, contan-
do desde o início da pandemia, 
6.111 casos confirmados, com 
5.986 recuperados, 11 pacientes 
em isolamento domiciliar e 113 
óbitos. "Nenhum paciente de 
Torres está internado com Co-
vid-19 no Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes. Estava registra-
da a internação de dois pacientes 

de outros municípios, um em UTI 
e outro em leito comum. De Tor-
res, temos um paciente que está 
internado fora do município", in-
dica a comunicação da Prefeitura 
de Torres, ressaltando ainda que 
havia, até quarta (29), 33 casos 
suspeitos aguardando resultados 
de exames, todos em isolamento 
domiciliar.

Desta forma, além dos últimos 
dias não terem o registro de ne-
nhum óbito, temos computados 
um total de apenas 6 novos casos 
por Covid-19 na semana entre 24 
e 29 de setembro em Torres  - o 
que representa diminuição em 
comparação com a semana ante-
rior (entre 17/09 e 23/09), quan-

do 19 novos casos do coronavírus 
haviam sido computados. 

Arroio do Sal e Três Cachoeiras

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quinta-feira (30/09) o mu-
nicípio estava com 1466 casos 
confirmados para Covid-19 (sem 
nenhum paciente internado), 
sendo 1428 recuperados e 6 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 (28/09) novo balanço 
referente a Covid-19 no municí-
pio. A cidade estava com 1251 
casos confirmados para Covid-19 
(sem nenhum paciente interna-
do), sendo 1202 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 63 dias 
sem óbito e há 33 dias sem inter-
nação hospitalar em decorrência 
da Covid-19.

Torres completou 47 dias sem registro de óbitos por Covid-19 
Em 6 dias, apenas 6  novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 12 casos ativos para Covid-19 na quarta (29).  Arroio do 

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

Na manhã desta quinta-feira 
(30 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 31532 com um total de 657 
mortes pela Covid-19 desde o 
princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 
o dia 23 de setembro) foram 
registrados 155 novos casos de 
Covid-19 no extremo-sul cata-
rinense (número pouco maior 
que os 151 registrados na sema-
na anterior, mas expressivamen-
te menor  que os  1470 novos 
casos registrados entre 19/03 
e 25/03, por exemplo - ápice 
da pandemia). Em 7 dias foi re-

gistrado apenas 1 novo óbito 
na região (número que é igual 
ao da semana anterior, quando 
foi computado também 1 óbi-
to pelo coronavírus na região 
da AMESC). Além disso até esta 
quinta (30/09), a região estava 
com 149 casos ativos registrados 
- número maior do que o bole-
tim da quinta-feira passada (16 
de setembro), quando havia 120 
casos ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e Passo 
de Torres 

Conforme dados da AMESC con-
solidados na manhã desta quinta-fei-
ra (30/09), Araranguá é disparado o 
município da região com maior nú-
mero de casos - tendo chegado aos 
11005 confirmados e 250 mortes 
relacionadas ao novo Coronavírus na 
cidade (sendo que nos últimos 7 dias 
foram registrados 81 novos casos e 

nenhum óbito pela doença na cida-
de).  Em seguida vêm Sombrio, com 
3833 registros de Covid-19 no total e 
82 óbitos no total (13 novos casos e 
um óbito nos últimos 7 dias). Passo 
de Torres, até quarta-feira (29/09) 
totalizava 1454 casos positivos do 
novo Coronavírus, com 27 óbitos 
desde o princípio da pandemia (6 
novos casos de Covid-19 e nenhum 
óbito registrado no Passo nos últi-
mos 7 dias).

Extremo sul de SC registrou apenas um óbito e 155 
novos casos por Covid-19 na última semana

Nesta quinta (30) 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)

A prefeitura municipal por meio 
da secretaria da Saúde, apresenta 
as ações alusivas ao Outubro Rosa. 
Serão realizados atendimento nas 
unidades ESF´s, em horários flexíveis 
para facilitar o acesso das mulheres 
na realização de seus exames pre-
ventivos, seguindo todos cuidados 
em relação à Covid-19.

Em especial, no mês de Outubro 
a área da saúde se mobiliza para 
proporcionar mais atendimentos à 
saúde da mulher, não deixando cair 
no esquecimento os cuidados para 
a prevenção do câncer de mama e 
colo do útero. A equipe da rede mu-
nicipal de saúde convida a população 
feminina a participar dos eventos do 
Outubro Rosa que ocorrerão no mês 
de outubro em todas as Unidades 
de Saúde do município e no Posto 
Central. Cada Unidade terá uma pro-
gramação, seguindo as necessidades 
do local. Confira a programação do 
Posto Central e ESFs.

Em todas as oportunidades, se-
rão abordados os temas referentes 
a Campanha de Saúde da Mulher, 
principalmente conscientização so-

bre prevenção de câncer de mama e 
colo de útero. Serão dadas orienta-
ções e esclarecimentos e realizados 
agendamento de mamografia, coleta 
de material para exame citopatológi-
co de colo de útero, coleta de testes 
rápidos, entre outros. As Unidades 
de Saúde também atuarão em deter-
minados dias com horário estendido. 
Para participar das ações, as mulhe-
res devem procurar as Unidades de 
Saúde ou as agentes comunitárias 
para mais informações.

O Outubro Rosa é uma ação co-
nhecida e comemorada em todo o 
mundo. Começou nos Estados Uni-
dos em 1990. No Brasil, este mo-
vimento iniciou em São Paulo em 
2002 e posteriormente se propagou 
para outras capitais em outubro de 
2008. Apesar de ainda estarmos vi-
vendo uma pandemia, a Secretaria 
Municipal de Saúde chama a aten-
ção das mulheres para a importância 
da campanha e estimula o autoexa-
me das mamas que pode ser feito 
em casa pela própria paciente. Este 
é o segundo tipo de câncer mais fre-
quente no mundo, e por isto, merece 

tanta atenção. Confira:

CRONOGRAMA DAS AÇÕES EM 
TORRES

VILA SÃO JOÃO: ESF PADRE LUIZ 
BENINI - Nos dias 06 e 27 de outubro 
atenderão no horário estendido até 
as 21h e no sábado do dia 16 de ou-
tubro das 09h às 14h. *** Será ofere-
cido coleta de citopatológico de colo 
de útero e solicitação de mamografia. 
Nos mesmos dias e horários serão 
oferecidos também testes rápidos***

VILA SÃO JOÃO: ESF ALBERTO 
JOÃO MIGUEL - Nos dias 06 e 20 de 
outubro, atenderão em horário es-
tendido até as 20h. Será oferecido 
coleta de citopatológico de colo de 
útero e solicitação de mamografia. 
Nos mesmos dias serão oferecidos 
também testes rápidos.

POSTO CENTRAL - No dia 09 de 
outubro, sábado, o posto funcionará 
das 08h às 17h e todas as quartas-fei-
ras do mês o atendimento será exclu-
sivo para saúde da mulher das 08h às 

17h. Nas terças e quintas do mês de 
outubro em horário comercial será 
realizado nas praias os procedimen-
tos em prol do mês da mulher. *** 
Serão realizados agendamento de 
mamografias, procedimentos como 
coleta de material para exame cito-
patológico de colo de útero coleta de 
testes rápidos, entre outros***

ESF CURTUME - Dos dias 18 a 22 
de outubro, das 08h às 11h e 13h30 
às 17h, serão realizados exames de 
coleta de citopatológico de colo de 
útero, solicitação de mamografia e 
testes rápidos. No dia 19 de outubro 
terá sala de espera com a Psicóloga 
da unidade.

ESF SÃO FRANCISCO - Terças, 
quintas e sextas, das 08h às 12h e 
mais no dia 23 de outubro, sábado, 
das 08h às 12h e 13h30 às 17h30, 
será realizada coleta de citopatoló-
gico, solicitação de mamografia e 
testes rápidos. Durante a semana os 
profissionais de enfermagem esta-
rão na unidade realizando os proce-
dimentos também no atendimento 

normal do posto.

ESF SÃO BRAZ - No dia 09 de ou-
tubro, sábado, o atendimento será 
das 08h às 12h e nas quartas-feiras 
dos dias 06 e 27 de outubro o atendi-
mento será até as 20h, serão realiza-
dos exames de coleta de citopatoló-
gico de colo de útero, solicitação de 
mamografia e testes rápidos.

ESF SÃO JORGE - Nos dias 13 e 20 
de outubro, o atendimento será até 
as 21h e dia 09 de outubro o aten-
dimento será das 08h às 12h, serão 
realizados exames de coleta de cito-
patológico de colo de útero, solicita-
ção de mamografia e testes rápidos. 
No sábado dia 09 de outubro terá 
atendimento médico.

ESF MANOEL BERNARDINO DOS 
SANTOS (RIO VERDE) - Para as mora-
doras do Rio Verde e arredores será 
realizada ação com a intensificação 
da coleta de exame citopatológico, 
solicitação de mamografia e Testes 
Rápidos nos dias 16 e 23 de outubro, 
das 08h às 12h.

Prefeitura de Torres apresenta ações alusivas ao Outubro Rosa

SAÚDE
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A Prefeitura realizará dia 09 de 
outubro, a 4ª Edição da Minifeira 
de Artesanato Local. Com o pro-
pósito de fomentar o artesanato, 
que valoriza a identidade cultural 
da cidade, a Prefeitura, através da 
secretaria do Trabalho, Indústria e 
Comércio em parceria com a se-
cretaria da Cultura e do Esporte, 
anunciam a quarta edição da Mi-
nifeira de Artesanato ao ar livre 
nas proximidades da Casa da Terra 
e Artesanato, para expor e comer-
cializar os produtos é necessário 
cumprir alguns requisitos.

A quarta edição será dia 09 de 
outubro, sábado, das 9h às 17h. 
Serão 20 artesãos que poderão 
participar devido a necessidade 
de espaçamento entre as bancas 
e teremos participação especial da 
Agricultura Familiar da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural e Pesca. 
Caso tenhamos número exceden-
te de inscritos, será feito sorteio. O 
período para inscrições dos arte-
sãos é de 27 de setembro a 30 de 
setembro até às 18 horas.

Para participar da Minifeira, o 
artesão deve constar no Cadastro 

dos Artistas locais organizado pela 
secretaria da Cultura e do Espor-
te, possuir a certificação do Selo 
Feito em Torres administrado pela 
secretaria do Trabalho, Indústria 
e Comércio, e deve ter, dentro da 
validade e vigência, a Carteira do 
Artesão.

Para mais informações sobre o 
Cadastro, o interessado pode li-
gar para o fone da Prefeitura: (51) 
3626 9150, ramal 764 ou clicando 
aqui. Para tirar dúvidas com rela-
ção ao Selo Feito em Torres, o ra-
mal é o 238.

TORRES

1º Campeonato Brasileiro de Balonismo 
Feminino também ocorrerá em Torres

A competição de balões 
de ar quente promovida pela 
Prefeitura Municipal e a Con-
federação Brasileira de Balo-
nismo (CBB). anunciam que o 
1º Campeonato Brasileiro de 
Balonismo Feminino será em 
Torres. O evento ocorre entre 
os dias 12 a 17 de outubro de 

2021 - concomitantemente 
com a etapa geral do Campe-
onato Brasileiro de Balonis-
mo.

"O evento contará com as 
melhores pilotas do Brasil em 
busca do mais cobiçado título 
da categoria. Torres lidera o 
país em número de pilotos fe-

minino. Nenhuma cidade tem 
tantas mulheres pilotando 
de forma profissional como a 
nossa cidade. O 1º Campeo-
nato Brasileiro de Balonismo 
Feminino,

servirá também para pon-
tuação das pilotas para o 
ranking mundial. As provas 

que acontecerão no brasileiro 
irão contar para um ranking 
exclusivo para as pilotas", res-
salta a assessoria da CBB. 

Segundo o secretário de 
Turismo, Fernando Nery, Tor-
res tem o orgulho de celebrar 
essa força das mulheres numa 
competição a nível nacional.

Dia 09 de outubro ocorre a 4ª edição da Minifeira de 
Artesanato Local em Torres

O evento ocorre entre os dias 12 a 17 de outubro de 2021 - concomitantemente com a etapa geral do Campeonato Brasileiro de Balonismo

Reforma da rua em frente a Praça Getúlio Vargas é 
entregue pela administração pública

TORRES - Na tarde do última sá-
bado (25 de setembro), o Prefeito 
de Torres, Carlos Souza, junto com a 
primeira-dama Susi Souza, realizou 
a entrega da pavimentação da rua 
Almirante Barroso, localizada entre 
a Praça Getúlio Vargas e a Igreja 
Santa Luzia.

Na oportunidade estiveram 
presentes os secretários de Pla-
nejamento e Participação Cidadã, 

Matheus Junges, de Obras e Servi-
ços, Públicos, Mauro Marcelo Dias 
de Jesus, da Fazenda, Hélvia Sanae 
Mano, da Educação, Sílvia Maria Tei-
xeira Pereira, de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Fábio da Rosa, 
de Trabalho, Indústria e Comércio, 
Alexandre Porcatt, do representan-
te da Paróquia Santa Luzia, Padre 
Leonir Alves e da representante da 
VCA Maggi e do Vesta Shopping, 

Stela Silva.
A obra é um reivindicação anti-

ga da comunidade e uma parceria 
público privada com o novo empre-
endimento localizado em frente à 
Praça Getúlio Vargas. Praça essa 
que em breve ganhará uma nova 
roupagem e será um belo cartão 
postal para turistas e torrenses usu-
fruírem o que de melhor Torres tem 
para oferecer.

Semana Municipal do Idoso tem início com palestra 
com o tema saúde emocional

TORRES - Na tarde desta terça-
-feira, 28 de setembro, por meio da 
diretoria de Gestão Social da secre-
taria de Assistência Social e Direitos 
Humanos, iniciou-se a Semana Mu-
nicipal do Idoso. Em Torres as ativi-
dades serão alusivas a data contem-
plando palestras de mobilização 
denominadas “Atitudes que Prote-
gem”. Com a presença do Conselho 
Municipal do Idoso.

A abertura foi com a presença da 
primeira-dama, Susi Souza, repre-
sentando o prefeito de Torres Carlos 
Souza, e deu as boas vindas aos ido-

sos que estavam presentes abrindo 
oficialmente a semana. Saúde emo-
cional, um olhar de proteção foi o 
tema do primeiro bate-papo com a 
Psicóloga e Psicanalista Cláudia Si-
mone de Oliveira Rocha.

Nesta quarta-feira, 29 de setem-
bro, o secretario Fábio da Rosa es-
teve nas rádios locais junto com a 
equipe da Pasta, falando sobre o 
tema e alertando a população so-
bre os cuidados e a preocupações 
que devem ter com os nossos ido-
sos.

A programação segue na sex-

ta-feira, dia 01 de outubro, com o 
1º Encontro da Rede de Proteção 
à Pessoa Idosa “Um movimento de 
respeito e justiça social”, com as pa-
lestrantes, Gabriela Pereira Colom-
bo – Assistente Social especialista 
em Saúde Mental Coletiva e Vanes-
sa Benedet de Almeida – Assisten-
te Social especialista em Direito de 
Família. O evento ocorre no Salão 
Paroquial da Igreja Santa Luzia, às 
14h, as vagas serão destinadas aos 
grupos prioritários, devido aos pro-
tocolos de enfrentamento ao Co-
vid-19.
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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

PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO BAIRRO 
GUARITA (Parte 1)
O processo de ocupação e desenvolvimento do bairro Guarita pode ser dividido 

em três distintos períodos, marcados por diferentes modelos de uso e ocupação do 
solo. O primeiro momento se deu na década de 1980, a partir da invasão de área 
particular desapropriada pelo Estado para implantação do Parque da Guarita, a qual 
não havendo mais interesse foi devolvida aos antigos proprietários, já com alguns 
posseiros na área. Assim, para barrar a ocupação irregular os proprietários entraram 
com ação de reintegração de posse, ouve tentativa negociação com para a perma-
nência dos atuais ocupantes. Não havendo um acordo formal entre os proprietários 
e moradores que permaneciam no local, sem qualquer serviço público, foi criada a 
Associação de Moradores com a ajuda da UAMTOR. Onde a negociação avançou e 
garantia a permanência somente dos então atuais ocupantes. 

Num segundo período, aproveitando o momento, nos anos 1990 o então prefeito 
municipal, Clovis Webber Rodrigues fez parceria com a Associação dos Moradores 
para a extensão de rede de energia elétrica para apenas os cento e vinte (120) pos-
seiros ocupantes que constavam do acordo, onde os mesmos tiveram de trabalhar 
na capina e limpezas da cidade como forma de pagamento, em troca da tão sonhada 
energia elétrica. O bairro surgiu no auge da construção civil, e com a ampliação da 
Rodovia BR 101 foi novamente tomado por invasão em 1999, na gestão do prefeito 
Cezar Cafrune. 

No terceiro período, mais uma vez a Secretaria Municipal do Bem-estar-Social, 
interveio juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública e proprietários, 
chegando-se a um acordo que foi considerado bom para todos: os proprietários 
abririam mão da área ocupada desde que a prefeitura contivesse as invasões, assim 
a prefeitura através da Secretaria do Bem-Estar Social cercou a área remanescente 
para proteger de novas ocupações.  A área já contava com aproximadamente seis-
centas (600) famílias, então a UAMTOR – União das Associações de Moradores 

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

A VÓZ DOS BAIRROS ingressou com ação contra o Estado, por julgar que o mesmo foi responsável pela 
ociosidade da terra e pelo caos gerado, pedindo a extensão de rede de água potável 
e de energia elétrica, onde Ministério Público acatou e obrigou o estado a fazer 
as redes de serviços públicos para o bairro. Na primeira gestão do prefeito João 
Alberto, a Secretaria de Ação Social conseguiu recursos para a pavimentação das 
ruas levando melhor qualidade de vida bairro, tendo continuidade nos demais ad-
ministrações. No governo Nívia Pinto Pereira, foi contratada uma empresa para 
fazer levantamento e cadastramento dos moradores para implantar a regularização 
fundiária, todo procedimento foi formalizado sem prosseguimento em sua gestão ou 
de sua sucessão até o momento.

São aproximadamente 20 hectares. A origem do nome do bairro estava ligada a 
proximidade com o Parque da Guarita. Em função dos problemas encontrados ini-
cialmente, foi criada a Associação dos Moradores do Bairro Guarita para começar 
a luta por melhores condições, pois a localidade ficava isolada da cidade, separado 
por condomínios particulares, que para suas implantações ajudaram em parte na 
urbanização. As modificações foram surgindo e promoveram a valorização dos lotes 
e facilitou a venda dos mesmos, contudo, os compradores optavam por construções 
de padrão unifamiliar. As maiores modificações na estrutura do bairro estariam rela-
cionadas a pavimentação a partir da década de 2000. Mesmo apesar das reivindica-
ções e promessas, ainda não conta com equipamentos urbanos. Todo o seu entorno 
é delimitado pelo Parque da Itapeva e por condomínios.

CURTUME - Moradores do bairro estão reivindicando a implantação de reduto-
res de  velocidade na Rua Caxias do Sul, nos locais que merecem maiores cuidados, 
principalmente nas proximeidade da Escola José Quartiero; pedem a limpeza da 
rede  coletora de esgotos pluviais a fim de eliminar as águas parada na Rua Elizeu 
Küwer, em frente a EMEI, Sadi Pipet de Oliveira, e Posto de Saúde; Pedem ainda 
limpeza dos valos que cortam o bairro, com retirada de dejetos e dragagem para 
maior vazão dos mesmos impedindo os constantes alagamentos

STAN - Reivindicação antiga dos moradores do Stan vem se fazendo necessária, 
que a recuperação e manutenção das vias públicas, muitas intransitáveis pela falta 
de cuidados com a pavimentação em pedras basálticas irregulares, além de serem 
pontiagudas e com os excessos de buracos vem ocasionando na circulação de pes-
soas e veículos; o Valão continua sendo alvo de deposito de lixo domiciliar, o que 
deveria haver maiores fiscalização para a identificação dos moradores que o usam 
para tal fim.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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O câncer de mama é uma doença muito perigosa que atinge não só humanos, mas 
também cães e gatos. O Outubro Rosa é uma ação que acontece todos os anos para 
ressaltar a importância da prevenção e tratamento da doença, que segundo o INCA 
(Instituto Nacional de Câncer), apresenta 25% mais casos a cada ano. O que muitos 
não sabem é que o câncer de mama é mais comum em animais do que em mulheres.

A maioria dos casos da doença que atinge os pets está ligada a gravidez psicológica, 
já que a disfunção hormonal é um dos grandes vilões responsáveis pelo problema. 
Para diminuir as chances disso acontecer, uma das principais ações é castrar a cadela 
ou a gata antes do primeiro cio.

As fêmeas castradas antes do primeiro cio apresentam apenas 0,05% de chances de 
desenvolver a doença. Após esse período, as chances aumentam entre 8% e 25%, ou 
seja, a principal orientação é que os tutores as castrem o quanto antes.

Ao fazer carinho na pet deve-se prestar atenção em qualquer alteração na parte 
das mamas. Mesmo que sinta um caroço do tamanho de um grão de arroz, procure 
rapidamente um profissional de confiança.

Principais sintomas de câncer de mama em animais
• Inchaços;
• Caroços na região das mamas ou próximo a elas;
• Dores;
• Presença de secreções.
Assim como nos humanos, existem algumas opções de tratamento além do cirúr-

gico para animais. Remédios quimioterápicos são utilizados, e causam nos pets os 
mesmos efeitos que nos humanos, como quedas de pelo crises de enjoos, diarreia e 
até vômito.

Dependendo do grau de avanço do câncer, é necessário realizar a mastectomia, 
resultando na retirada de uma mama ou de todas. 

Para evitar ou identificar a doença logo no começo o ideal é sempre levar o pet 
ao veterinário, estar em dia com os exames do seu animal, fazer consultas periódi-

OUTUBRO ROSA PET

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

cas e nunca se esquecer de que a pre-
venção ainda é a melhor maneira de 
evitar que a doença se espalhe e seja 
necessária a intervenção cirúrgica e 
medicamentosa.

Conheça a A ATPA (Associação Tor-
rense de Proteção aos Animais) que 
cuida de animais abandonados, mui-
tos deixados irresponsavelmente por 
veranistas ou abandonados por mo-
radores, 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.

Adote 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 divulga-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de nos-
so telefone e combine uma visita, que pode ser feita com toda a segurança.

Facebook: https://www.facebook.com/atpa94/
Instagram: @atpa.coracaoanimal
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.
Já estamos com os calendários de 2022 à venda. São calendários ímã de geladeira 20x18 

cm. O valor de cada um é R$10,00. Quem puder ajudar a vender, por favor, fale conosco. 
Contato 51 981116834 

Os calendários estão à venda na EcoTorres, na clínica Cães e Gatos (Clínica do Dr. Alexan-
dre), Casa do Agricultor e Martini Pedras.

Ajude-nos a divulgar!!!!!!

Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Ci-
priano Vidal (PP), vice-presidência do Vereador 
Rafael da Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Ve-
reador João Alexandre Negrini de Oliveira (Republi-
canos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou 
sua 31a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período 
Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 27 
de setembro de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla 
Rodrigues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva 
Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), 
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. 
Igor dos Santos Bereta (MDB), Ver. Jacó Miguel Ze-
ferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Rogério 
Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Bor-
ja (PDT) e Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Ofício da Comissão de Segurança e Serviços Públicos 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, Deputado Edegar Pretto, encaminhando con-
vite para Audiência Pública, para debater sobre a Re-
gionalização do Saneamento - PL 234/2021.
Ofício nº 65, de 21 de setembro de 2021, solicitando 
audiência pública para apresentação do 2º Relatório 
Detalhado do Quadrimestre Anterior de 2021 da Se-
cretaria da Saúde.
Ofício nº 251, de 08 de setembro de 2021, do Poder 
Executivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) 
dias no prazo para resposta ao Pedido de Informação 
nº 139/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 280, de 16 de setembro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando o Decreto nº 213, de 13 de 
setembro de 2021, que abre Crédito Extraordinário 
ao Orçamento do exercício de 2021, em decorrência 
da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Ofício nº 281, de 21 de setembro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de In-
formação nº 151/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 282, de 21 de setembro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 085/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 283, de 21 de setembro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 105/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 287, de 23 de setembro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando Mensagem Retificativa ao 
Projeto de Lei nº 47/2021, do qual será alterado o art. 
6º e retirado o §1º e o §2º do mesmo artigo.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

PROJETO - 1ª Sessão

Projeto de Lei nº 54/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional 
Especial na vigente Lei Orçamentária.

PROJETOS - 2ª Sessão

Projeto de Lei nº 50/2021, do Poder Executivo, que 
altera o Anexo I e III do Plano Plurianual do Muni-
cípio de Torres para o quadriênio 2022 a 2025 e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 51/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional 
Especial na vigente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 52/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional 
Especial na vigente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 53/2021, do Poder Executivo, que 
institui o Regime de Previdência Complementar no 

âmbito do Município de Torres para os servidores 
públicos municipais, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias 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 180/2021, dos vereadores Carlos Alberto da Silva 
Jacques e Dilson Mauro Jardim Boaventura, que re-
querem autorização para participar de curso nos dias 
05, 06, 07 e 08 de outubro, em Porto Alegre/RS. 
Nº 181/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que re-
quer autorização para participar do curso “Orien-
tações Indispensáveis para Equipe de Assessoria e 
Vereadores - Tópicos de Assessoramento Eficiente e 
Fiscalização para um Poder Legislativo Moderno e 
Atuante”, a realizar-se nos dias 05, 06, 07 e 08 de 
outubro de 2021, em Porto Alegre/RS.
Nº 182/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o en-
caminhamento de Moção de Congratulação a atleta 
Claudiana de Oliveira da Escola de Futebol Amigos 
do Adri, escolhida a Craque do 1º Campeonato Gaú-
cho de Beach Soccer Feminino/2021, realizado em 
Eldorado do Sul/RS.
Nº 183/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulação à Escola de 
Futebol Amigos do Adri, pela conquista do vice-cam-
peonato do 1º Campeonato Gaúcho de Beach Soccer 
Feminino/2021, realizado em Eldorado do Sul/RS.
Nº 184/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulação ao time Le-
ões da Praia, pela conquista do bicampeonato Gaú-
cho de Beach Soccer/2021, em Eldorado do Sul/RS.
Nº 185/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o en-
caminhamento de Moção de Congratulações ao pi-
loto de balão Fernando Silva, pela conquista do 3º 
Campeonato de Balonismo de Bento Gonçalves/RS 
- 2021.
Nº 186/2021, da Mesa Diretora, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulação ao time tor-
rense Amigos do Adri, feminino, pela conquista do 
Vice-Campeonato Gaúcho de Beach Soccer.
Nº 187/2021, da Mesa Diretora, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulação ao time tor-
rense Leões da Praia, pela conquista do Campeonato 
Gaúcho de Beach Soccer.

INDICAÇÕES 

Nº 247/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica ao Poder Executivo que seja feito um es-
tudo para a colocação de placas solares fotovoltaicos 
nas Escolas Municipais.
Nº 248/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaven-
tura, que indica ao Poder Executivo a colocação de 
placas com os nomes das ruas em Vila São João, nes-
te Município.
Nº 249/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Po-
der Executivo a formalização de projeto de lei que 
prevê desconto no Imposto Predial Territorial Urbano 
- IPTU, para contribuintes que adotarem cães, gatos 
e/ou cavalos junto ao Canil Municipal com a implan-
tação de site específico para adoção.
Nº 250/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indi-
ca ao Poder Executivo a construção de um Pórtico na 
entrada da Cidade.
Nº 251/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaven-
tura, que indica ao Poder Executivo a implantação de 
uma faixa de carga e descarga na Rua Caxias do Sul, 
em frente ao Mercado Beretta, nesta Cidade.
Nº 252/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao 
Poder Executivo a destinação de agentes da Guarda 

Municipal para o Posto Volante de Vacinação à Co-
vid-19, a fim de cuidar da segurança no local.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 188/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo informações quanto 
ao valor arrecadado com IPTU e ITBI dos imóveis 
das praias Itapeva Norte a Paraíso no ano de 2020 e 
2021 até a presente data.
Nº 189/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações sobre a Indicação nº 
111/2021, que indicou ao Poder Executivo “um es-
tudo sobre a viabilidade técnica para instalação de 
corrimão e/ou guarda-corpo de proteção para garan-
tir a integridade física dos pedestres que passam pelo 
caminho da Santinha, nesta Cidade”.
Nº 190/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações sobre as diligências 
para a efetiva implementação da emenda parlamentar 
do Deputado Federal Paulo Pimenta, encaminhada 
através do Ofício 084/2021 GPP-EF, destinada ao 
calçamento da Rua Itália.
Nº 191/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações acerca do valor arreca-
dado em IPTU e outros impostos e taxas bem como 
dos investimentos em infraestrutura, nos últimos 
quatro anos, nas chamadas “Praias Sul”, neste Mu-
nicípio.
Nº 192/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto a pavimentação 
realizada na Rua Antônio Bruneli, na Vila São João, 
nesta Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 584/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
a um número maior de vagas paro o atendimento da 
saúde nas comunidades das praias.
Nº 585/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
à limpeza e desobstrução do bueiro localizado na es-
quina da Rua José Osório Cabral com a Av. Cristóvão 
Colombo, nesta Cidade.
Nº 586/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
à limpeza do bueiro na esquina da Rua Leopoldino 
João da Rosa com a Travessa José Bonifácio, Bairro 
Porto Alegre, nesta Cidade.
Nº 587/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quan-
to à colocação de base graduada em várias ruas no 
Bairro Itapeva, Lagoa Jardim e Loteamento Jardim 
Monte Carlo, neste Município.
Nº 588/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que reitera ao Poder Executivo os pedidos de provi-
dências números 204 e 529/2021, que pedem a res-
tauração ou construção de equipamentos de recreação 
da praça na localidade Vila João XXIII, nesta Cidade.
Nº 589/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à lim-
peza e corte de mato, no começo da trilha de acesso 
a Santinha, na encosta do Morro do Farol, nesta Ci-
dade.
Nº 590/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências emergenciais, até que 
se providencie solução ampla e definitiva, quanto a 
manutenção da calçada pública e da rua no entorno 
da Lagoa do Violão, visando a segurança mínima dos 
pedestres e praticantes de esportes.
Nº 591/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências emergenciais ao nº 
498/2021 protocolado na Câmara de Vereadores em 
05 de agosto, que solicita à manutenção da calçada na 

CÂMARA DE TORRES
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Av. Beira Mar, próximo ao Hotel Dunas Praia Hotel, 
nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:

Ver. Igor Beretta: Informou que na semana ante-
rior recebeu a assessora do Deputado Gabriel Souza 
para participar de uma roda de debates com os cor-
religionários do partido em Torres, citando os no-
mes de membros do partido na região. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Pediu 
pela colocação de uma faixa de segurança em frente 
do Mercado Asun, para evitar possíveis acidentes 
no local. Solicitou à Secretaria de Obras que con-
serte um buraco no final da Avenida Joaquim Porto, 
bem como a colocação de aterro no acesso principal 
da Praia Paraíso e acesso entre a BR 101, entrada 
do Faxinal. Pediu uma maior atenção do Executivo 
quanto às pedras que estão soltando no entorno da 
“Santinha”, e manutenção da passarela da Lagoa do 
Violão. Agradeceu aos funcionários do hospital do 
município, e ao Secretário Cláudio Paranhos, pelo 
bom atendimento do senhor Lauro Roxo. Citou a 
parceria do hospital do município com as doulas no 
atendimento mais humanizado nos partos.

Ver. Moisés Trisch: Fez menção ao Dia Nacional 
do Idoso, sua contribuição para a sociedade e a im-
portância de se manter o mínimo de infraestrutura 
e qualidade de vida para as pessoas que estão nesta 
fase da vida. Citou locais da cidade que precisam 
de atenção para que os idosos possam circular com 
mais segurança. Afirmou que o bem-estar do idoso 
está sob responsabilidade do município. Pediu que 
o Executivo assuma, mesmo que temporariamente, 
a administração do lar dos idosos SLAVE, para que 
não encerre suas atividades de maneira definitiva. 
Atribuiu parte da atual situação da entidade ao Mi-
nistério Público, que nomeou um interventor para 
administrá-la. Falou sobre as más condições de ma-
nutenção da Lagoa do Violão, e os reiterados pedi-
dos de manutenção dos vereadores da Casa. Criti-
cou a nota da prefeitura que trata do cancelamento 
do edital dos quiosques à beira-mar. Afirmou que os 
salários pagos pela CEEE aos seus servidores são 
justos.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Em reuniões com o 
Secretário do Meio Ambiente e veterinário do muni-
cípio, foi informado que o canil municipal investe, 
entre hospedagem e ração, o valor aproximado de 
R$ 449.000,00 por ano. Disse que recentemente a 
RECIVIDA recebeu uma denúncia de maus tratos 
aos cães que lá estão. Em virtude desta denúncia, a 
entidade arcará com um custo de R$ 153.000,00 por 
ano. Ressaltou que a PATRAM fez vistoria no local, 
constatando que não houve maus tratos aos animais. 
Reconhece que o Executivo precisa se ajustar ao 
TAC, bem como a melhoria e ampliação do atual 
canil. Sugeriu que ONGs e Executivo se unam para 
um melhor tratamento destes animais.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Afirmou que os salá-
rios das empresas estatais estão bem acima da mé-
dia de mercado. Disse que o Governo Federal re-
cebe toda arrecadação dos Estados e municípios e 
não produz nada. Reiterou que as estatais, quando 
privatizadas, começam a gerar lucro, sinal de má 
gestão no passado, e que a área de distribuição da 
CEEE, adquirida pela Equatorial Energia, terá mui-
to lucro. Criticou o engessamento dos cargos dos 
concursados que, depois de muitos anos, continuam 
na mesma função e sem perspectiva de ascensão na 
empresa. Retratou-se quanto à sessão anterior, onde 
foi favorável à proposta de um vereador da Casa na 
obrigatoriedade do passaporte de vacina para aces-
so a órgãos públicos e estabelecimentos comerciais. 

Disse que não é favorável à proposta. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Relatou que 
tem feito Pedidos de Providências para manutenção 
da Lagoa do Violão, mas sem atendimento até o mo-
mento. Sugeriu que algumas arrecadações possam 
ser usadas para tal propósito. Falou sobre a situação 
da SLAVE que está para fechar, fazendo um apelo 
para que o Executivo subsidie o custo dos idosos 
em casas lares particulares. Disse que os responsá-
veis pela má gestão da SLAVE devem ser responsa-
bilizados. Criticou os baixos os salários, propostos 
pelo Executivo, para a contratação de profissionais 
na área de educação. Comparou estes salários com 
outros que exigem menor formação, e afirmou que 
são injustos. Agradeceu à Secretaria de Obras pela 
manutenção na Rua Balbino de Freitas e Avenida A, 
no Loteamento Jardim Montecarlo. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Em reunião na Se-
cretaria de Obras, foi informado que o entorno da 
Lagoa do Violão receberá benfeitorais em breve. 
Disse que a rua onde mora receberá melhorias de 
alargamento e retirada de árvores. Parabenizou as 
comissões de sua igreja pelo evento do final de se-
mana, e da Praia Paraíso, que fez um bingo para ar-
recadar fundos. Em reunião com a administração da 
Torrescar, foi informado que as linhas estão sendo 
restabelecidas. Agradeceu ao Deputado Bibo Nu-
nes, que encaminhou um carro para a APAE/Torres, 
e ao Deputado Nereu Crispim, que encaminhará R$ 
400.000,00 para pavimentação no município.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Colocou-se contra 
qualquer tipo de privatização, afirmando que o pro-
blema de algumas estatais é a má gestão. Salientou 
que é expressamente contra a privatização da CEEE 
e Corsan, reiterando que o dono da casa é o servidor, 
e o inquilino é o ente político, como governador e 
presidente. Falou que a privatização é de interesse 
do neoliberalismo. Disse que sempre esteve do lado 
do funcionário público. Em reunião na prefeitura, 
com moradores das praias do sul, foi informado que 
as praias terão atendimento médico em breve. Fez 
um pedido de estudo de viabilidade ao Executivo 
para a colocação de um portal na entrada da cidade, 
sugerindo uma parceria público-privado. Solicitou 
a limpeza do entorno da “Santinha”. Mencionou a 
Semana Municipal do Idoso, enfatizando que “um 
dia todos seremos idosos”. Fez menção aos traba-
lhadores que estão sempre sendo prejudicados por 
novas leis que aumentam o tempo de contribuição 
e serviço.

Ver. Igor Beretta: Parabenizou a Secretaria de 
Trânsito que tem levado conhecimento aos alunos 
da Escola Zona Sul. Fez menção ao bi-campeona-
to gaúcho de Beach Soccer, dos Leões da Praia, e 
ao Effa, como vice-campeão do 1º Campeonato Fe-
minino nesse esporte. Falou sobre o nascimento do 
Antônio e Augusto, e a todos que se empenharam 
para o êxito do caso. Está aguardando a liberação da 
prefeitura para a implantação da nova rodoviária da 
Churrascaria Mirim. Citou as faixas de segurança 
que estão sem tinta, e a aquisição de 85 latas pela 
prefeitura para a pintura das mesmas. Reclamou do 
buraco ao lado da Câmara Municipal, e que cobrará 
do Executivo o conserto, e as obras da Antônio Bru-
nelli que estão inacabadas. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Agrade-
ceu aos representantes da Equatorial Energia que 
compareceram à Casa para uma maior aproximação 
com a empresa. Falou sobre a importância da causa 
animal, colocando-se à disposição dos defensores 
dos animais. Falou sobre o desemprego na cidade, 
lamentando a dificuldade das famílias. Sugeriu que 
o Legislativo e Executivo, unindo-se à área privada, 
busquem maneiras de sanar este problema. Disse 
que “é triste ver tantas pessoas desempregadas”. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Parabenizou a 
Prefeitura pela série de atividades durante a Semana 
Municipal do Idoso, mas pediu mais acessibilidade 
e segurança a eles. Falou sobre a presença de médi-
cos nas praias durante a semana, e o esforço do Exe-
cutivo para atender aquela região. Abordou o tema 
da Lagoa do Violão, bem como sua revitalização. 
Disse que, enquanto esse projeto não é executado, 
é preciso realizar melhorias, mesmo que pontuais. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Disse que a 
licitação para a nova rodoviária de Torres é, no mí-
nimo, intrigante. Entre os itens consta que deveriam 
ser apresentados, até dezembro de 2020, a planta de 
situação, plantas do prédio, escala do projeto, futu-
ras e prováveis reformas, entre outros. Reiterou que 
nenhum destes itens foi apresentado. Argumentou 
que quinze dias antes do fechamento da rodoviária, 
licitante e representante do DAER passaram o pro-
blema ao Executivo para que resolvesse. Sugeriu 
que a Comissão de Constituição e Justiça avalie o 
caso para tomar as atitudes devidas. Falou que gran-
de parte das cidades turísticas, com mesmo porte de 
Torres, têm alocado suas rodoviárias na entrada das 
cidades. Questionou se outras empresas participa-
ram do edital em questão, afirmando que impor uma 
rodoviária nestas condições é uma vergonha. Disse 
que “gestão do município quem faz é o Executivo, 
acompanhado do Legislativo”.

TRIBUNA:

Giovani Francisco da Silva, Assessor de Relações 
Institucionais do Grupo Equatorial Energia: Fez 
breve apresentação dos serviços executados pela 
empresa, bem como os Estados onde atua. Citou 
algumas tecnologias usadas pela empresa como as-
sistente virtual, com grande aceitação pelos usuá-
rios, projetos de eficiência energética, carregadores 
gratuitos em praças e uso de bicicletas elétricas. 
Quanto à expansão e instalação de linhas, informou 
que o litoral será imediatamente contemplado, em 
especial cidades como Tramandaí, Atlântida Sul e 
Torres. Sobre a regularização de clientes com tarifa 
social, com desconto de até 65%, a empresa passou 
de 70 mil para mais de 120 mil beneficiados no Esta-
do. Em resposta a questionamentos dos vereadores, 
informou que a empresa buscará a regularização de 
loteamentos para melhorar o atendimento aos usu-
ários. Sobre a prestação de serviço ser privatizada, 
disse que a empresa é privada, mas o serviço é pú-
blico. Para os processos iniciados ou abertos antes 
da privatização, falou que todos serão continuados. 
Quanto ao quadro funcional, falou que os servidores 
da CEEE foram automaticamente sub-rogados para 
a Equatorial Energia. Sobre os pontos físicos de 
atendimento, assegurou que todos serão mantidos.

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

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes 
auditivos e visuais, a nova plataforma permite à 
população ficar por dentro dos principais assun-
tos 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 Câma-
ra, a comunidade mais próxima do Poder Legis-
lativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

ê
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Torrense vai participar da Bienal do Rio de 
Janeiro com obra escrita em vivência na cidade

Está confirmada para de-
zembro, a participação do es-
critor torrense Felipe Matos na 
Bienal do Livro no Rio de Janei-
ro.  O estudante de Psicologia 
de 29 anos vai participar da 
mostra nacional entre os dias 
2 e 12 de dezembro, com sua 
obra Eu e a Fresta da Janela do 
Meu Quarto.

Conforme informa Felipe, o 
romance foi escrito enquanto 
ele atuava na Educação de Tor-

res para formar um teatro. “Foi 
quando o enredo planejado foi 
então ganhando corpo, até se 
transformar em uma obra lite-
rária”, explica. “Sinto um misto 
de medo e felicidade, pois es-
crevi o livro a mais de quatro 
anos atrás e agora a editora 
seleciona minha obra para ex-
por na Bienal do Rio”, afirma o 
jovem escritor.

Felipe Matos é natural de 
Torres, estudante de escola 

pública, de família onde pou-
cos estudaram. Foi criado pe-
los avós (hoje em memória) e 
acredita, portanto que a situa-
ção financeira familiar não im-
pede ninguém de voar quando 
se busca na Educação a base 
para trilhar a vida.

 Ele encerra a nota para a 
imprensa afirmando com des-
taque que “estará represen-
tando Torres na Bienal do Rio 
de Janeiro com muito orgulho”.

Felipe Matos (foto) é estudante de Psicologia e foi sua editora que indicou a obra para a mostra

FORMIGAS
Por Renato 'Nani' Duarte 
(in memoriam)
___________________________

Abri o computador
O que escreveria para um sarau?
Teria coragem de dizer que um tapinha não dói 
para quem sentir prazer com isto?
Acho que a gente está se preocupando com o 
que não interessa.
Desviamos o foco.
Desviamos muita coisa.
Teria que rimar, divertir...
Teria que alegrar, sorrir...

Estou calmo,
Não me façam correr, competir.
Bem... Muito prazer,  cá estou.
Uma parte de mim leva tudo a sério. É aquela 
que desafina o coro dos contentes.É aquela que 
me mata. É o vazio. É um tudo boiando num 
gigantesco nada.
Uma outra parte só dá risadas. O tempo todo. 
Acha tudo divertido e, chega a ter ansiedade 
aguardando o novo acontecimento que pipoca 
a todo momento.
O conjunto de minhas tantas partes está tran-
qüilo. Já não briga com contradições. É a pró-
pria.

Sei que é difícil encontrar a rima certa.
Desafinamos na vida.
Desafiamos a vida.
Andamos por aí...
No fundo queremos carinho...
No fundo precisamos de muito carinho...
Queremos ser mimados.
Queremos ser amados.
Construímos cidades, mas, ninguém quer se 
sentir espremido.
Ninguém quer se sentir apertado.
Enfim...Andamos por aí.
Habitamos a crosta de um planeta. Apenas isto.
Habitamos a crosta de um planeta. Tudo isto!!!

É tão bom passear.
Mas... Cuidado com as formigas!
Estão assistindo a tudo.
Estão debaixo de nossos pés.
Quem olhou para o céu hoje?
Que céu nos olhou no dia de hoje?
Quem olha o quê?
Estamos olhando para onde?
Onde queremos chegar?
Aonde chegaremos?
Com quantos paus se faz uma canoa?
Furada?
E...  As formiguinhas estão assistindo a tudo.
Com respeito, Como era de se esperar.

Livro mistura universo mágico e tradição de cultura Pomerana

“Árvore de Família: a morte de 
um é a herança de outro” apre-
senta o primeiro mergulho de uma 
gaúcha na literatura fantástica. Li-
vro de estreia de Rosane da Veiga 
Faria, a obra vasculha seres e ocor-
rências inverossímeis, em narrati-
va que mescla o universo mágico 
com a tradição e a cultura do povo 
Pomerano. 

Um homem congela no verão 
mais quente de todos os tempos, 
em Porto Alegre, Sul do Brasil. O 

fato causa estranheza e nenhum 
tipo de tratamento reverte a situ-
ação. Até que um desconhecido 
chega da Austrália para investigar 
o ocorrido. Descendente de Pome-
ranos, cuja linhagem é procurada 
por ele sem muito sucesso, o ho-
mem vê nas evidências semelhan-
ças com uma maldição que assom-
bra sua família há anos. Começa 
assim a narrativa de “Árvore de 
Família: a morte de um é a heran-
ça de outro“. A autora Rosane da 

Veiga Faria promoveu sessão de 
autógrafos de lançamento no dia 
29 de setembro, em Porto Alegre.

No Brasil, o povo Pomerano 
viveu em comunidades isoladas, 
por um longo período. Muitos dos 
seus descendentes ainda vivem 
em colônias, no Rio Grande do Sul, 
em Santa Catarina e no Espírito 
Santo, e conservam traços da tra-
dição. 

O livro segue a máxima descri-
ta pelo filósofo Tzvetan Todorov 
(1939-2017): dentro da nossa rea-
lidade regida por leis, ocorrências 
que não podem ser explicadas por 

estas leis incidem na incerteza de 
serem reais ou imaginárias. Os 
personagens convivem com seres 
fantásticos e situações assombro-
sas. Na história, os bons pressá-
gios da lua cheia revelam entes da 
escuridão e lhe tiram os poderes. 
Por outro lado, a lua negra traz 
os maus presságios e aumenta a 
força e a energia de criaturas das 
trevas. Mas todos sabem: o tiro da 
bruxa, depois de lançado, se for 
quebrado de maneira indevida, 
sela o destino do amaldiçoado de 
maneira fatal. Cabe ao leitor deci-
frar o mistério da historia.

Povo  sempre viveu em comunidades isoladas. Muitos dos seus descendentes ainda vivem em colônias no Brasil, 
inclusive no RS, e conservam traços da tradição

Sobre a autora
Rosane da Veiga Faria nas-

ceu carioca, mas é gaúcha des-
de muito pequena. Formou-se 
em Biblioteconomia na UFRGS. 
A paixão pela leitura a levou ao 
amor pela escrita. Sempre pro-
duziu seus próprios textos, em 
que a imaginação e a fantasia são 
soberanas. Nas leituras, também 
as histórias fantásticas prevale-

cem – T. R. R. Tolkien, sobretudo, 
com seu mergulho na mitologia 
nórdica. Rosane embarcou com o 
autor de O Senhor dos Anéis nes-
sa viagem e, em leituras e pes-
quisas, descobriu o povo wen-
dish, a origem dos Pomeranos, 
que imigraram da região do Mar 
Báltico, entre as atuais Alemanha 
e Polônia, para o Brasil, por volta 

de 1860. O próximo passo foi em-
preender estudos e viagens pelo 
Sul do país e pela Alemanha, por 
uma década, até que não houve 
mais jeito: nasce o seu primeiro 
livro, que é lançado agora.

O livro, em formato impresso 
e digital, pode ser adquirido no 
site da editora, buqui.com. br, e 
na Amazon.  Rosane da Veiga Faria (Foto: Liane Neves)
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ÁRIES - SMercúrio retrógrado em Libra e pode 
trazer abalos para suas parcerias e relações em 
geral. Sua semana pode te levar a ajudar mais 
os outros e a realizar mais para os outros do que 
para si mesmo. É importante manter o seu equi-
líbrio e conseguir ser amoroso, mesmo que as 

situações sejam desafiadoras. Tome cuidado com dúvidas. Vale a 
pena diminuir o ritmo e manter sua mente mais reflexiva e conseguir 
sentir no seu coração o que é preciso fazer.

TOURO - A semana pede atenção em re-
lação à sua saúde, então cuide-se bem. O 
descanso pode ser necessário no meio do 
caos. A mente pode estar cansada, então 
faça um detox de redes sociais, o que pode 
te fazer bem. A semana também é boa para 

focar em estudos e leituras. Tome cuidado com ações impulsi-
vas. Refletir é indicado.

GÊMEOS -A semana se inicia com 
Mercúrio retrógrado em Libra, e isso 
acaba influenciando suas decisões 
mais profundas. Você pode ser levado 
a tomar decisões que vinha procrasti-

nando há algum tempo. Além disso, também pode mer-
gulhar muito profundamente em alguma jornada pesso-
al de cura ou de estudos.

CÂNCER - A semana começa trazendo atrasos e 
uma certa preguiça; sua energia pode cair drasti-
camente. Portanto é uma semana que pede cuida-
do com a saúde e uma natural capacidade de ab-
dicar de algumas urgências, além de pensar mais 
antes de tomar decisões importantes. Você pode 

conseguir ter mais foco e resolver coisas urgentes, deixando outras 
para depois e olhando com calma cada situação.

LEÃO - Mercúrio entra em retrogradação 
em Libra, e isso pode trazer inúmeras 
possibilidades, inclusive uma porção de 
dúvidas do que fazer. Na sequência teremos 
uma Lua Minguante, e isso tudo pode trazer 

simplesmente uma grande sensação de estagnação ou de falta de 
foco. Sua mente pode estar curiosa e ansiando coisas novas, ao 
passo que pode ser preciso lidar com coisas do passado também.

VIRGEM - A semana se inicia pedindo atenção 
e reflexão em relação às suas finanças. Podem 
acontecer atrasos ou algum prejuízo. Mercúrio 
retrógrado em Libra pode trazer desconforto com 
acordos, contratos ou até dívidas, que podem 
surgir inesperadamente. Vale a pena ter muito 

cuidado ao assinar qualquer coisa nesta semana. Não é um bom mo-
mento para gastos, acordos e parcerias.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Mercúrio entra em retrogradação no seu 
signo nesta semana, e isso te ajuda a resgatar 
velhos caminhos que foram abandonados no 
passado, mas que podem trazer bons resultados 
hoje. É uma semana de reflexões e decisões. Po-
dem acontecer muitos diálogos que tragam maior 

clareza. Nos relacionamentos, é preciso tentar dialogar e compre-
ender as emoções do outro nesta semana.

CAPRICÓRNIO -Você pode ter al-
gumas decepções, nesta semana, 
com pessoas ou sobre o que as 
pessoas pensam a seu respeito. 
Vale a pena não ficar guardan-
do mágoa e aproveitar a energia 

da Lua Minguante em Câncer, desligando-se do 
passado e de pessoas e situações que não te fa-
vorecem. Vai ser muito importante ser flexível e 
não criar muitas expectativas sobre suas metas 
e seus objetivos

AQUÁRIO - Mercúrio retrógrado 
em Libra abre a semana, e isso já 
impacta o movimento da sua vida, 
portanto você pode perceber certa 
estagnação e atrasos nas mensa-
gens. É preciso uma boa dose de 

argumentação, e isso pode cansar. Portanto tome 
cuidado para não perder a paciência ou ficar preso 
em altos e baixos emocionais durante a semana toda, 
gerando dúvidas e contradições.

PEIXES - Mercúrio retrógrado 
em Libra abre a semana, impac-
tando o movimento financeiro 
da sua vida e também trazendo 
desafios que não foram enfren-
tados no passado. Papeladas e 

burocracias podem chegar até você, exigindo re-
solução, inclusive podem chegar até você proble-
mas dos outros e você pode ficar bem nervoso 
com isso, mas vale a pena manter o equilíbrio 
para não acabar em um desgaste maior ainda.

ESCORPIÃO - Semana em que acontecem mu-
danças de planos. Pode ser preciso lidar com situa-
ções inesperadas que podem envolver a família ou 
alguém conhecido. Sua ajuda será muito requisita-
da. Você pode ter uma sensação de incompletude 
e até uma angustia. Tome cuidado com as flutua-
ções emocionais. A semana é boa para sonhar e 

buscar mais contato com sonhos e situações do passado que podem 
trazer mais luz para o horizonte. Sua fé pode estar sendo testada. 
Ter autoconfiança é importante.

SAGITÁRIO - Semana que traz foco para planejar 
e decidir. Velhos projetos ou coisas abandonadas 
podem ressurgir, dando bons resultados. Saiba 
reciclar suas ideias. Tome cuidado com a dificulda-
de de manter a organização. Sua saúde também 

pode precisar de atenção e você pode sofrer com estafa ou crise de 
ansiedade. Mantenha um ritmo moderado e lembre-se de que não 
vale a pena sofrer por antecipação.

VARIEDADES

(semana entre 28/09 e 04/10)
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Você é quem determina a vida ou a morte da sua marca pessoal
Por Adriana Peccin (Consultora 

Empresarial) e Rafael Michelin (Hair 
Stylists da empresa Vivi Steffen)

Muitos são tachados de loucos 
quando pensam diferente dos que 
se chamam de normais. Se você se 
diferencia, ganha valor, se você se 
iguala é mediano (BENDER,2009).

Marca você precisa pensar es-
trategicamente, pois ela não é fini-
ta. Cada dia que passa, você ganha 
ou perde a chance de alguma opor-
tunidade. Como assim?

Basicamente estamos falando 
de focar nas soluções que você ofe-
rece, é possível enxergar os seus 
principais diferenciais e, assim, 
agregar mais valor à imagem da sua 
marca pessoal. 

O marketing representa uma 
grande importância para todos os 
segmentos. Não é diferente para 
o indivíduo, onde este precisa es-
tar preparado para atender as exi-
gências impostas pelo mercado, 
devendo então buscar aprimorar 
suas habilidades, conhecimentos e 

competências, em busca de alter-
nativas e qualificação profissional, 
desenvolvendo algumas compe-
tências específicas e buscando ao 
máximo o alcance da excelência de 
seu marketing pessoal.

Qual é o seu plano de marca 
pessoal? Ai meu Deus, não consi-
go definir isso, ora ora, não caia na 
armadilha de que o outro poderá 
construir isso para você. 

A marca pessoal é sua reputação 
e o seu legado, é também a forma 
como os outros lembram de você, 
e isso requer essência e consistên-
cia através da sua imagem pessoal. 
Sabe aquela velha técnica de olhar-
-se no espelho? Corre lá, e agora 
é o espelho e você. Comece a sua 
autoanálise e anote pontos positi-
vos e negativos, mas lembre-se do 
que você quer como pessoa e pro-
fissional. Agora responda alguns 
questionamentos, priorize e vá em 
frente. 

Linguagem corporal? Tom de 
voz? Aparência? Higiene? Carreira? 
Sonhos? Mudanças? Lifelong lear-

ning... Sua investida em marketing 
pessoal, tem que ter conexão com 
a sua personalidade, por isso é tão 
importante conhecer-se. 

Nós deixamos os nossos rastros 
por onde passamos, e pouco pen-
samos de como somos lembrados 
pelas pessoas, mas com certeza, 
a falta de uma competência com-
portamental tão importante como 
a do bom humor, ninguém quer 
receber esse prêmio. Segundo 
pesquisa da revista inglesa Mana-
gement Today, pessoas infelizes 
são 80% menos produtivas. Além 
disso, ninguém gosta de trabalhar 
ao lado de quem vive de cara feia 
e reclamando o tempo todo não é 
mesmo?!

É essencial, portanto, buscar o 
equilíbrio emocional, cultivar emo-
ções positivas e ter bom humor. 
Isso torna a convivência mais har-
mônica e os resultados melhores, 
sem contar que você terá mais le-
veza em seu trabalho e irá contri-
buir para um clima organizacional 
mais favorável.

Fiscalização da início as 
diligências para orientação aos 

ambulantes de Torres
A secretaria municipal 

da Fazenda, através da 
diretoria de Fiscalização, 
deu início no último final 
de semana, dia 26 de se-
tembro, as diligências de 
fiscalização, de cunho in-
formativo e orientativo, vi-
sando a mediação entre os 
vendedores ambulantes e 
sua regularização junto a 
prefeitura de Torres.

Os locais visitados fo-
ram os de maior circulação 
turística, como o calçadão 
da Prainha, Praia Grande, 
passando pelo Morro do 
Farol, praia dos Molhes 

e Parque da Guarita. "As 
ações de força tarefa se-
rão contínuas, com inte-
ração entre a fiscalização 
municipal, Guarda Muni-
cipal e a Brigada Militar, 

com o intuito de garantir 
a ordem e a fiscalização 
dos editais de vendedores 
ambulantes em vigência", 
ressalta a Prefeitura de 
Torres.

Visagismo
Acredito que você já ouviu falar 

“uma imagem fala mais do que 
mil palavras”, então aqui entra a 
importância do visagismo , a arte 
de criar uma imagem pessoal que 
revela as qualidades interiores de 
uma pessoa, de acordo com suas 
características físicas e os princí-
pios da linguagem visual (harmo-
nia e estética), utilizando a ma-
quiagem, o corte, a coloração e o 
penteado do cabelo, entre outros 
recursos estéticos. 

Já reparou como tem gente que 
fica ainda mais bonita com um 
novo corte de cabelo? É como se 
esse corte tivesse sido inventado 
exclusivamente para aquele rosto. 

O visagismo tem a ver com esse 
resultado.

Tenha em mente que os hair 
stylists estão acostumados a rece-
ber clientes que trazem fotos das 
celebridades e desejam um cor-
te de cabelo igualzinho ao delas 
ou querem copiar o look de uma 
personagem. É muito comum que 
isso aconteça, mas nem sempre o 
visual serve para nós, por diversos 
motivos.

Vale ressaltar que o formato 
do rosto e a estrutura dos ossos 
de cada pessoa muitas vezes não 
favorecem certos estilos. É aí que 
entra em cena o visagismo. Tra-
ta-se de uma verdadeira arte de 

criar a imagem pessoal, que leva 
em consideração também caracte-
rísticas interiores.

Ou seja, além de trabalhar com 
a parte física, conceitos de harmo-
nia e estética, o visagis-
mo revela as qualida-
des interiores de uma 
pessoa. Para isso, utili-
za ainda recursos como 
a maquiagem, a colora-
ção e os penteados.

O home office tem 
sido uma modalidade 
recorrente de trabalho 
devido à pandemia. 
Encontrar os colegas 
de trabalho, mesmo à 

distância, passou a ser uma ativi-
dade corriqueira. Agora, as preocu-
pações estéticas, que são normal-
mente da cabeça aos pés, passaram 
a focar da cabeça até a cintura, que 

é o que a câmera capta.
Busque alinhar o que trouxe-

mos para vocês, pois não existe 
sucesso para quem não sabe o que 
quer!
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PAUTA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA.

 - Em discussão e votação as Atas 30/2021 de 30/08/2021 e 32/2021 de 13/09/2021.
 - Leitura das correspondências

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

REP  
REJANE – Compartilhou sua visita a Casa de Acolhimento e no Posto 24 horas, 
onde os móveis estão sendo guardados.  Lembrou que foi aprovada uma lei para a 
abertura da Casa de Acolhimento há anos atrás, casa  que agora fechou. E acha que 
é de muita importância este estadia para executar procedimentos diários, enquanto  
sem a casa os pacientes devem ainda ir todos os dias para a capital e voltar. Reclamou 

que acha um descaso o local ficar fechado quando a prefeitura sugere que seja reaberto somente em 
março. E reclamou que o posto 24 horas da prefeitura de Arroio do Sal se transformou em depósito 
de móveis oriundos da Casa de Acolhimento.  

PROG 
MAZINHO –  Disse achar que um dos debates do dia deve ser este, sobre a Casa de 
Acolhimento. Também foi ver o que estava acontecendo. Lembrou que a casa fica em 
Porto Alegre, e que o sistema sanitário de lá não permite que Casas de Acolhimento 
fiquem funcionando. E que o contrato estava vencendo, quando a prefeitura resolveu 
não renovar porque seria renovar um contrato para não funcionar. E agora a secretaria 

da Saúde deve trazer os móveis para Arroio do Sal, quando ficam depositados em locais dentro das 
dependências do Posto de Saúde 24H. Que não vão abrir a Casa de Acolhimento em POA porque a 
pandemia não encerrou e poder-se-ia abrir e ter de fechar de novo. E por isso a projeção de reabrir 
somente em março. Disse que a cidade está disponibilizando transporte de ida e volta para casos 
de tratamentos sistêmicos, levando os pacientes de manhã e voltando à tarde. Disse que o posto de 
Saúde está guardando bem os móveis porque a Casa de Acolhimento na Capital está desativada. 

REP
MATEUS – criticou o simplismo de seu colega ao simplesmente dizer que está certo 
a prefeitura fechar a Casa de Acolhimento porque a prefeitura de Porto Alegre não 
deixa que funcione. Acha isto um retrocesso no tratamento de Saúde dos munícipes 
que necessitam fazer quimioterapia e outros tratamentos sistêmicos. Criticou a falta 
do letreiro no Pórtico, de Flores no trevo de acesso, como sempre houve. Criticou 

a decisão deste governo de trocar as flores por grama. Reclamou que carro do prefeito e outras 
não estão adesivados como se fossem da prefeitura, lembrando que isto é ilegal e que pode dar 
problemas judiciais até para os servidores fixos, chamando a atenção de alguns (citando nomes) 
que insistem em trafegar nas viaturas sem identificação. Reclamou da falta de capina e acha que 
a prefeitura está fora de controle, pois as pessoas estão andando de carro, de lá para cá, sem rumo 
certo. E anunciou que acha que deve haver aumento de 10% no IPTU, criticando o fato. 

MDB
RONALDO – Disse que criticar é fácil, se referindo as falas anteriores de seu cole-
ga. Mas disse que iria falar de coisas boas, como a ida a Porto Alegre com a bancada 
do MDB para a busca de recursos, no gabinete do secretário Juvir Costela, sobre 
demandas de sinalização e reparos na Estrada do Mar no trecho dentro do muni-
cípio. Também pediu recursos para recapeamento da Interpraias entre o Camboim 

e o centro, o que pode acontecer até o final do ano. Comemorou que o caminhão especial para o 
Corpo de Bombeiro já está na garagem. Referiu-se às criticas à Casa de Acolhimento.  E expli-
cou  que,  como a casa em POA estava fechada pelo protocolo de Saúde de lá, o prefeito  Bolão 
desativou o local e colocou micro-ônibus para transportar os hóspedes que ficavam na casa ida e 
volta diariamente. Tudo certo para ele, dizendo que prefeito fez o certo e merece respeito por isso. 
Lembrando que a Casa de Acolhimento vai voltar e que ele ( Bolão) foi reeleito porque tem res-
peito do povo. Vai contribuir com R$ 10 mil de sua emenda impositiva para a associação Professor 
Gentil, que buscou seu gabinete pedindo ajuda. Agradeceu pessoal da roçada pelo trabalho feito na 
Praia Rondinha. Assim como sobre o patrolamento na Praia Azul. Mas cobrou outros pedidos de 
providências anteriores que devem ser atendidos. Participou da cerimônia da abertura da Escola de 
Educação Infantil Sandrinho e elogiou o nome escolhido. 

MDB
DIEGO – Disse que sairá por 30 dias dando espaço para seu suplente na casa, para 
dar prioridades a resoluções pessoais que necessitam de sua estada por mais tempo. 
Não sabe se será somente um mês. E comemorou o lado bom disto: ao dar espaço 
para o suplente que terá sua chance de trabalhar na cadeira que tentou entrar no pleito. 
Sugeriu que os vereadores se unissem mais, que pensassem mais antes de fazer crí-

ticas. A respeito da Casa de Acolhimento, criticada pela vereadora Rejane, diz respeitar muito sua 
opinião. Mas disse ser sincero. Acha que tantas outras coisas mais importantes foram deixadas de 
lado e não entraram em pauta. E criticar a saída da Casa de Acolhimento por conta de ter impos-
sibilidade de funcionar em Porto Alegre pela pandemia não pode ser assunto de crítica. Para ele 
foi feito o que deveria ser feito. Lamentou falecimento de familiar da família Freitas,  quando ele 
próprio  é parte dela. E  compartilhou saber o sentimento de dor dos familiares. 

MDB
GIOVANI – O presidente da Câmara pediu respeito à vereadora Rejane quando os 
outros vereadores falam, o que não estava sendo respeitado pela colega. E sugeriu 
que a Comissão de Ética olhasse se isto não configura falta de decoro. Disse achar 
que garrafas Pet podem ser usadas nos enfeites, mas acha mais bonito a decoração 
atual, mais moderna e mais dinâmica. Mas respeita o gosto dos outros. Parabenizou 

todas as pessoas que participaram do projeto Qualificar e que proporcionam que cidadãos traba-
lhem aprendendo e ganhando meio salário mínimo. Parabenizou principalmente o prefeito Bolão. 
Comemorou promessa do prefeito em asfaltar ruas de entorno da escola do bairro Areias Brancas 
e outras vias no entrono de outras escolas, como na Rondinha e em outras. Parabenizou o pessoal 
que realizou capina. E agradeceu a todos que se empenharam para conseguir o caminhão para 
Bombeiros, que agora de um projeto se torna realidade. Só falta adesivar.  

PDT
EDEMILSO – Parabenizou a prefeitura sobre a limpeza no arroio. Disse só faltar a 
limpeza dentro, que é mais difícil, mas deve ser feita. Pediu recolhimento de galhos 
que estão nas vias no bairro Figueirinhas. Também parabenizou sobre pavimentação 
que ainda irá conferir de perto e lembrou que existem outras vias demandadas para 
tapa buracos, faz tempo. Sobre imposto,  lembrou que de 2018 até agora foram quase 

25% de reajustes de IPTU. Acha que é muito se for comparado ao reajuste dos salários e disse que 
isto não deveria continuar. Sugeriu que haja congelamento do IPTU como já está sendo feito em 
outros municípios. Acha que a casa de acolhimento fechar não pode ser colocada na conta da pan-
demia e das restrições, já que estamos em fase de,  ao contrário, estar abrindo os espaços, inclusive 
em Porto Alegre. Vai cobrar que ele volte logo.

MDB
CARLOS – Disse que às vezes lhe custa acreditar em coisas que vê na Câmara ao 
lebrar que  foi contra a lei de reajustes automáticos do IPTU no governo Luciano, e 
que o seu antecessor de fala, ao contrário,  votou a favor na época e agora reclama 
aumento e pede congelamento... Sobre a Casa de acolhimento disse que já está sendo 
procurada outra em Porto Alegre. E que a mudança está sendo feita porque o contrato 

venceu quando o estabelecimento não podia ainda funcionar. Pediu que se respeitasse a Covid 19 
que já matou quase 600 mil brasileiros e que a Casa de Acolhimento vai voltar com responsabili-
dade. Também comentou sobre a ida a Capital buscar recursos para asfaltamentos da Interpraias 
até a Figueirinha, assim como os recursos da praia Torres Sul e outras junto ao secretário Busatto. 
Deu parabéns ao prefeito e ao secretário Diego pela abertura de Escola para pessoas especiais na 
semana passada.    

MDB
MANECA – Acha que ouviu besteiras sobre a Casa do Acolhimento. Lembrou que 
foi conquista do prefeito Luciano, e que melhorou com o governo Bolão, que trocou 
de lugar para uma casa mais próxima aos grandes hospitais. Lembrou que isto foi fei-
to quando era ele o secretário da Saúde e depois foi secretaria de Assistência Social, 
por isso conhece muito a realidade da Casa de Acolhimento de Porto Alegre. Lem-

brou que em muitas noites foi colocado na casa ranchos , quando a cozinheira fazia refeições para 
pessoas que iam a Porto Alegre. Disse que o custo da Casa do Acolhimento não é barato.  Fica em 
torno de R$ 8 mil ao município. Mas acha que se a municipalidade colocasse mais veículos ao invés 
de manter a Casa de acolhimento, a comunidade acharia melhor. Disse que a Casa de Acolhimento 
deve voltar, mas outras situações também devem ser debatidas para a melhoria do atendimento de 
Saúde e de Ação Social.  

Em votação o Requerimento de Licença 001/2021, da Vereador Diego Freitas de Quadros – APRO-
VADO.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 82/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 – TRAMITANDO.
Em segunda discussão o projeto de lei 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 apreciação  o projeto de lei 88/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Regime de Pre-
vidência Complementar – RPC no âmbito do Município de Arroio do Sal, e dá outras providências 
– TRAMITANDO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)

MDB
GIOVANI – o Presidente da Câmara, em nome do MDB pediu mais critério para 
analise dos projetos. Citou o caso de PL que trata de direitos e deveres de férias de 
servidores contratados, que mesmo não sendo concursados, devem receber atenção. 
Disse ter proposto ao prefeito que o PL seria revisto e que o período de férias seria 
colocado para casos somente dos contatos seletivos que trabalhassem pelo menos por 

dois anos. Acha que é justo este subsídio para os seletivos, embora cobre do prefeito que concursos 
sejam mantidos. Sobre a construção de elevada e passarela para acesso de cadeirantes,  ele está co-
brando que já seja feito para este verão. Disse que as principais cidades do entorno têm plataformas 
adaptadas para cadeirantes em alguma praia. Disse que por ele, em Arroio do Sal,  a primeira deve 
ser  construída no centro, depois a 2ª  na Figueirinha, para depois serem feitas nas outras praias. 
Disse ir a Brasília para buscar demandas para a cidade e que as diárias gastas são investimentos se 
foram comparadas com os recursos que são conseguidos com as articulações na Capital Federal. 
Depois listou vários projetos que necessitam de dinheiro para que sejam atendidas as demandas 
locais. Assim como lembrou maquinários que também necessitam de verbas de emendas parlamen-
tares para serem viabilizadas em Brasília.  

PDT
EDEMILSO - Mostrou sua preocupação sobre equipamentos da área rural. Lem-
brou que antes era atendido por dois tratores, que não era completo, mas que dava. 
E atualmente o pessoal tem reclamado. Que não seria culpa do pessoal da secretaria, 
mas que atualmente só tem um trator, e que isto não está servindo. Disse saber que a 
cidade tem mais trator e que esta época de plantio tem que incentivar o produtor, que 

não tem como plantar sem o auxílio de máquinas da prefeitura. Disse isto ser uma demanda antiga 
e que tem gente que está querendo produzir mais e que esbarra com esta falta de assistência de 
máquinas pelo Poder Público. Também reclamou a falta de recursos da EMATER, a falta de apoio 
para a Piscicultura, dentre outras. Disse já ter feito pedidos aos deputados estaduais, mas que há a 
necessidade de apoio da prefeitura para o setor. Também reclamou da falta de material para obras de 
reparos em vias de saibro e que falta também caminhões para puxar este material. Disse ter errado 
anteriormente em aprovar o aumento automático do IPTU, no governo Luciano, mas que agora quer 
remediar o erro porque a época é diferente. E que os vereadores têm que pensar com carinho para 
esta situação, onde o salário congela e os impostos não podem aumentar. 

REP
MATEUS – Já tem agenda com o deputado Carlos Gomes, do Republicanos,  para 
buscar recursos para demandas várias da cidade. E disse que vai a Brasília cobrar do 
deputado e de outros que no ano que vem devem buscar votos e apoios em Arroio 
do Sal, por conta da eleição. Disse que todos os projetos devem ser acompanhados 
de PCCI. (Plano de prevenção contra o incêndio). Disse nunca ter desrespeitado 
o prefeito Bolão assim que nunca irá des- respeitar. E reclamou da reclamação do 

presidente da Câmara,  que não gostou do que falara sua colega Rejane, lembrando que a Câmara 
é o “Parlatório” da política. Reclamou da falta do horto, que no governo anterior era perfeito e que 
neste ficou quatro anos sem trabalho. E que agora tem vereador que diz que vai fazer a retomada. 
Manteve sua postura de achar que é sério o fechamento da Casa de Acolhimento, que basta manter 
os protocolos para ela funcionar, mesmo em Porto Alegre. Também acha que o agricultor precisa de 
apoio para ter mais maquinário para ajudar na produção. 

PROG
MAZINHO – Comemorou que os vereadores de Arroio do Sal tenham no orça-
mento em ementas impositivas, quando 50% vão para a Saúde e os outros 50% 
onde os vereadores quiserem. Mas lembrou de que os valores acabam sendo pou-
co para as demandas da comunidade, montando em torno de somente R$ 50 mil. 
Acha que o vereador Mateus não está acompanhando a era digital ao sugerir que 
sejam usadas somente garrafas Pet para a decoração de Natal. Casa de Acolhi-

mento para ele um projeto excelente de autoria do ex-prefeito Luciano Pinto, dando exemplo e 
pedindo que  os vereadores atuais da oposição não precisam bater em projetos atuais só porque 
é oposição. Sugeriu que seja pensado para frente,  independentemente de quem esta ou esteve 
no poder. Ou seja, as decisões sobre a Casa de Acolhimento devem ser respeitadas. Referiu-se 
a outras obras que andamento e entregues que são feitas com muito mais modernidade, que 
devem ser aceitas pela oposição. E lembrou afinal que o bom é que o município que ganha com 
as coisas boas.  

CÂMARA DE ARROIO DO SAL
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TORRES - A secretaria municipal 
de Assistência Social e Direitos Hu-
manos informa que em comemora-
ção a Semana Municipal do Idoso o 
Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos – SCFV, retoma as 
atividades presenciais dos grupos de 
idosos das Praias do Sul.

Nesta segunda-feira, dia 27 de se-
tembro, o SCFV retomou as ativida-
des presenciais nos grupos Dunas da 
Itapeva Norte, Bem Viver da Itapeva 

Sul e Navegar da praia Recreio. Para 
o retorno foram seguidas as medidas 
de proteção como uso de máscara, 
álcool gel, higienização, ambiente 
ventilado, número adequado de alu-
nos para o espaço físico e distancia-
mento adequado durante a prática 
da atividade física.

As atividade presenciais estavam 
suspensas desde março de 2020, mas 
os usuários continuaram recebendo 
atendimento remoto através de gru-

pos do Facebook e WhatsApp com 
vídeos e também com atividades on-
-line através do Google Meet sendo 
executados pela equipe do SCFV. O 
secretário de Assistência Social e Di-
reitos Humanos, Fábio da Rosa, cita 
que tanto a equipe do SCFV, quanto 
os usuários ficaram muito satisfeitos 
com a retomada das atividades pre-
senciais e do contato mais próximo 
entre todos. (FONTE: Prefeitura de 
Torres)

Retomada as atividades presenciais dos grupos de 
idosos das Praias do Sul

No dia 24 de setembro, o Prefeito 
do Passo de Torres, Valmir Rodrigues, 
recebeu em seu gabinete a aluna 
Amanda Rodrigues Porto, que teve 
sua Crônica selecionada para partici-
par da etapa Estadual da Olimpíada 
de Português. O Prefeito concedeu 
um Certificado de Menção Honrosa 
e uma lembrança à Aluna Amanda 
e a Professora Juliana Oliveira, na 
presença da Secretária de Educação 
Karini Colares, o Diretor da Escola 

Vila Nova Tiago Machado, a Coorde-
nadora Educacional Eliana Santos e a 
mãe da aluna, Vera Rodrigues.

As Escolas Municipais Manoel Ro-
drigues da Silva e Vila Nova foram as 
participantes da Olímpiada de Portu-
guês que acontece anualmente. Entre 
os textos selecionados, do gênero crô-
nica, com o tema " O lugar onde eu 
vivo", foi escolhida a produção textual 
da aluna Amanda e o relato de Prática 
da Professora Juliana.

A Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro busca estimular 
os alunos da escola pública a se inte-
ressar mais pela leitura e a escrever 
melhor. Professores e alunos realizam 
oficinas de escrita e leitura, a partir de 
material pedagógico distribuído aos 
professores inscritos.

Realizado pelo Ministério da Edu-
cação, em parceira com a Fundação 
Itaú Social e o Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (CENPEC), o con-
curso procura contribuir para a me-
lhoria da qualidade de ensino e para 
o aperfeiçoamento da escrita dos 
alunos das quarta e quinta séries do 
Ensino Fundamental (quinto e sexto 
anos do ensino básico de 9 anos), 
das sétima e oitava séries do ensino 
fundamental (oitavo e nono anos do 
ensino básico de 9 anos) e segundo e 
terceiro anos do ensino médio. (Fon-
te: www.gov.br/mec/pt-br)

Aluna de Passo de Torres se classifica para etapa 
Estadual da Olimpíada de Português

O Município de Arroio do Sal, por 
meio das Secretarias Municipais da 
Saúde e da Educação, em parceria 
com o escritor e professor Carlos Pen-
na Rey, lança no Município o projeto 
“Imunize-amente”, aproximando a 
Literatura e a Saúde com o objetivo 
de incentivar toda a população, que 
ainda não está imunizada, a se vaci-
nar contra a Covid-19. De acordo com 
o escritor Carlos, o seu livro “Espelhos 
da Alma”, que reúne crônicas e tem 
prefácio do neurologista Dr. Henrique 
Mohr, coordenador do Serviço de 
Neurologia Clínica do Hospital Mãe 
de Deus, em Porto Alegre, é conside-
rado um ótimo exercício de estimula-

ção na formação de novas redes de 
neurônios, levando o cérebro a um 
modo de expansão de suas capacida-
des cognitivas. Isso por que as crôni-
cas estão escritas de forma espelha-
da, exigindo habilidade cerebral para 
a leitura.

O projeto pioneiro ganhou apoio 
da Administração Pública de Arroio 
do Sal com a proposta de ofertar um 
exemplar do livro “Espelhos da Alma” 
para cada morador/a do Município, 
com idade acima de 50 anos, que 
apresentar a carteira de vacinação 
com as duas doses da vacina contra a 
Covid-19 ou com a dose única.

“O projeto foi prontamente aceito 

e estimulado pelo prefeito Affonso 
Flávio Angst (Bolão), com a dedica-
ção dos secretários da Saúde, Diego 
Feldmann, e da Educação, Diego Dias, 
além do apoio de lojistas, empresá-
rios e profissionais liberais na doação 
dos exemplares do livro à comunida-
de vacinada de Arroio do Sal.

O professor Carlos Penna Rey sa-
lienta que escolheu a cidade de Arroio 
do Sal como pioneira para o Projeto, 
por reconhecer o quanto a comuni-
dade arroiosalense é participativa e 
solidária, fato destacado pelo escritor 
pela experiência na realização do pro-
jeto “Novos Talentos Literários de Ar-
roio do Sal” em 2019, oportunidade 

que foi oferecido gratuitamente mais 
de 1.800 livros para alunos da rede 
municipal de ensino.

Você, morador de Arroio do Sal, 
que ainda não fez a segunda dose da 
vacina contra a COVID-19, participe 
do projeto “imunize-amente” retiran-
do um vale-livro da obra “Espelhos da 
Alma” ao receber sua segunda dose 
nos pontos de vacinação do Municí-
pio.

Os moradores acima de 50 anos, 
COM AS DUAS DOSES DA VACINA 
CONTRA A COVID-19 (ou dose única), 
retirem o vale-livro apresentando a 
sua carteira de vacina nos pontos de 
vacinação.

No dia 30 de outubro, o autor es-
tará trocando o vale-livro pela obra 
autografada no Ginásio Municipal 
Jovino Alves Pereira, das 13h30min às 
17h30min. Após essa data, o vale-li-
vro poderá ser trocado até o dia 20 de 
dezembro no Supermercado Avenida 
e, até o dia 20 de fevereiro de 2022, 
na Papelaria Paper. (texto por Melissa 
Maciel - ASCOM PMAS)

Projeto “Imunize-amente” é lançado em Arroio do Sal incentivando a 
leitura e a vacinação contra a Covid-19

O Município de Arroio do Sal 
alcança o percentual de 54% da 
cobertura populacional vacinada 
com a segunda dose (D2) contra 
a Covid-19, de acordo com o úl-
timo Boletim Coronavírus nº 366 
divulgado pela 18ª Coordenado-
ria Regional da Saúde, no dia 27 
de setembro (segunda-feira). 
Em relação a primeira dose (D1), 
o Município já vacinou 85% da 
cobertura populacional prevista 
para a vacinação.

Na terça-feira, 28 de setem-
bro, a Secretaria Municipal da 
Saúde emitiu novos dados so-
bre a vacinação - sendo que até 
aquele momento, o Município 
recebeu para a primeira aplica-
ção 9.324 doses. Para a segunda 
dose foram recebidas 6.456 e, 
para a terceira dose, 162.

O quantitativo de vacinas 
aplicadas nos grupos elencados 
no Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI), em primeira dose, 

foram 8.703 doses e, em dose 
única, 275, as doses remaneja-
das conforme solicitação da 18ª 
Coordenadoria Regional de Saú-
de foram 328 - totalizando 8.978 
aplicadas. "Para a segunda dose, 
o Boletim informa que das 6.456 
doses recebidas, 5.364 já foram 
aplicadas. Já para a terceira 
dose, das 162 doses recebidas, 
foram aplicadas até o momento 
96", informava na terça (28) a 
Prefeitura de Arroio do Sal.

Arroio do Sal alcança 54% da 
cobertura populacional com a 

segunda dose contra a Covid-19
O Município de Arroio do Sal, por meio do 

Conselho Municipal de Saúde (CMS), divulga 
o cronograma de reuniões ordinárias do CMS 
e, ao mesmo tempo, convida os conselheiros 
da Saúde, servidores públicos municipais e 
munícipes a participar. As reuniões ordinárias 
ocorrerão nos dias 27 de outubro, 24 de no-
vembro e 22 de dezembro, no Plenário da Câ-
mara Municipal de Vereadores, às 14h, sendo 
consideradas, segundo a presidente do CMS, 
Marli Fernandes Liperte, um encontro mensal 
que busca sanar dúvidas, debater intenções e 
propor políticas públicas para melhor atender 
os munícipes.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão 
colegiado, de caráter permanente, deliberati-

vo, normativo e fiscalizador. Constitui instância 
máxima municipal no que diz respeito ao pla-
nejamento, acompanhamento do gerencia-
mento, avaliação e controle da execução da po-
lítica municipal de saúde e seu financiamento. 
O Conselho Municipal de Saúde pode ser con-
tatado pelo e-mail: cms@arroiodosal.rs.gov.br

PRÓXIMAS REUNIÕES DO CONSELHO DE 
SAÚDE DE ARROIO DO SAL: Agende-se*:

27 de outubro, quarta-feira
24 de novembro, quarta-feira
22 de dezembro, quarta-feira

 *Sempre às 14h, na Câmara Municipal de 
Vereadores de Arroio do Sal.

Confira o cronograma das reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal 

de Saúde de Arroio do Sal
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O prefeito de Três Cachoeiras, Flá-
vio Raupp Lipert, acompanhou na 
última semana o início das obras de 
recuperação de alguns trechos da RS 
494 - que liga Três Cachoeiras a co-
munidade de Morro Azul, bem como 
aos municípios de Morrinhos do Sul e 
Mampituba. A benfeitoria está sendo 
realizada pelo DAER (Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem) 
a pedido da Administração Municipal, 
após diversas reuniões demandando a 
necessária recuperação da estrada.

De acordo com o prefeito, o traba-
lho é paliativo e já resolve, temporaria-
mente, as condições da pista. “Estou 
em tratativa com o DAER, juntamente 
com os prefeitos de Morrinhos do Sul, 

Marcos Venicios, e de Mampituba, Pe-
dro Juarez da Silva, para uma recupe-
ração total da rodovia”, afirmou Flávio.

O grupo também encaminhou, jun-
to à bancada gaúcha em Brasília, um 
documento que incluiu projetos de 
pontes, malha asfáltica, sinalização, 
acostamento e ciclovia na rodovia.

Mais estradas de Três Cachoeiras 
recebem benfeitorias

As obras de melhorias nas estradas 
de Três Cachoeiras seguem a todo va-
por. Na última semana, foi concluída a 
britagem em cerca de 2km da estrada 
geral da Chapada do Alegrete, realiza-
da com recurso próprio do município.   

Nesta semana, iniciou-se ainda as 
obras de pavimentação na entrada da 

comunidade de Morro Azul e o patro-
lamento na estrada da Prainha.

Iniciada recuperação da RS-494 e melhorias em 
estradas vicinais em Três Cachoeiras

ARROIO DO SAL - Na manhã da quin-
ta-feira, 23 de setembro, foi oficializado o 
início da construção do Centro Municipal 
de Atendimento Especializado “Sandrinho”, 
com cerimônia especial no local da obra, na 
Rua Paraná, esquina com a Rua das Corti-
ceiras, no bairro Quatro Lagos, com a pre-
sença do prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), do vice-prefeito, José 
Diogo Martins Pereira (Zéca), de secretários 
municipais, vereadores e lideranças do Mu-
nicípio.

Na oportunidade, o prefeito Bolão en-
tregou o Decreto Municipal nº 61/2021 de 

30 de julho, que criou e denominou como 
o Centro Municipal de Atendimento Espe-
cializado “Sandrinho” e o Certificado de 
Homenagem à Maria das Graças dos San-
tos, mãe do servidor municipal falecido em 
2021, Alessandro dos Santos (Sandrinho), 
pela contribuição para a inclusão das pesso-
as com deficiências no Município.

Na cerimônia, o prefeito Bolão, emocio-
nado afirmou que se trata de uma obra que 
nasce do coração, fazendo referência ao 
projeto que foi sonhado por muitas pesso-
as e que foi possível colocar em prática em 
sua segunda gestão, visando contribuir com 

mais qualidade em atendimento e conforto 
aos alunos, famílias e profissionais.

De acordo com o secretário da Educa-
ção, Diego Dias, atualmente Arroio do Sal 
realiza atendimento especializado para 96 
alunos, dos quais 30 necessitam buscar 
atendimento fora do Município, na APAE 
de Terra de Areia e, com o Centro Municipal 
Especializado Sandrinho, tem-se a possibi-
lidade de os atendimentos permanecerem 
no Município.

 *Texto: Por Melissa Maciel / ASCOM 
PMAS - Fotos: Daniel Matos / ASCOM PMAS

Centro Municipal de Atendimento Especializado 
“Sandrinho" tem suas obras oficialmente iniciadas

Prefeito Flávio acompanhou início da recuperação da RS-494
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8 suspeitos presos em Torres e três homens mortos 
após  confronto com a BM em Arroio do Sal

Entre a noite de segunda (27) e a 
madrugada desta terça (28/09) uma 
sequência de fatos encerrou-se com 
a prisão de 8 criminosos em Torres e 
três mortos em confronto com poli-
ciais da Brigada Militar em Arroio do 
Sal . 

Durante a noite de segunda-feira 
(27), a BM recebeu ligações relatan-
do tiros nas proximidades do Balne-
ário Rondinha,  bem como informan-
do sobre um carro incendiado junto 
a Estrada do Mar. Os policiais inicia-
ram então as diligências.  A  partir 
da apuração dos fatos,  localizaram 
uma casa no bairro Centenário, em 
Torres, onde Oito suspeitos de in-
tegrar uma facção criminosa  foram 
presos, local em  que também foram 
apreendidas armas — inclusive um 

fuzil — e galões de gasolina. De acor-
do com informações policiais, os in-
divíduos estariam preparando ação 
em represália a um grupo rival, por 
conta de um homicídio ocorrido na 
Praia Azul (em Arroio do Sal) na noi-
te de domingo (26). Esta represália 
acabou sendo evitada pela polícia, 
mas os fatos relacionados a esta rixa 
prosseguiram.

Concomitantemente a estes fa-
tos, durante a madrugada de terça 
(28) em Arroio do Sal, mais tiros fo-
ram ouvidos nas imediações onde 
ocorreu o velório do jovem morto 
no domingo, em Rondinha. Confor-
me a BM ,  os autores dos disparos 
seriam integrantes de outra orga-
nização criminosa, os quais foram 
abordados pela polícia em um veí-

culo Corsa Classic. Os três ocupan-
tes desobedeceram a ordem dos 
policiais e fugiram, iniciando uma 
perseguição. Durante a persegui-
ção, que percorreu cerca de quatro 
quilômetros, o trio atirou contra os 
PMs , que revidaram após terem sua 
viatura atingida.  O veículo foi parar 
em uma das dunas de areia da praia, 
e  os três indivíduos (entre 20 e 30 
anos)  que estavam no Corsa acaba-
ram sendo mortos no confronto. Ne-
nhum policial se feriu. Foram apren-
didas ainda três pistolas, um kit Roni 
Glock, - que transforma uma pistola 
em metralhadora  - e um revólver, 
além de quase 10 mil reais.

"Nós conseguimos interromper a 
ação das duas facções e evitar que 
ocorresse uma verdadeira chacina 

nesta madrugada" afirmou para 
Gaúcha ZH o tenente-coronel Au-
rélio da Rosa, comandante do 2° 
Batalhão de Policiamento de Áreas 

Turísticas (2° BPAT).

*Com Gaúcha ZH 
e Litoral na Rede

Patrulha Maria da Penha realiza prisão de homem 
após descumprimento de medida protetiva em Torres

No sábado (25/9), em 
Torres, a Patrulha Maria da 
Penha - Vinculada a Brigada 
Militar (BM) prendeu um 
homem por descumprimen-
to de medida protetiva de 
urgência (MPU).  Os poli-
ciais militares da Patrulha 
Maria da Penha receberam 
um chamado para averiguar 
uma ocorrência de descum-
primento de medida prote-
tiva, onde a vítima relatou 
que possuía uma MPU con-
tra seu tio, e ele esteve em 
frente à sua casa lhe amea-
çando. 

Durante averiguações, os 
policiais encontraram o tio 
da vítima no local. Foi iden-

tificado um homem de 46 
anos, com passagens poli-
ciais por tráfico de drogas, 
maus tratos, ameaça, furto 

qualificado, entre outros cri-
mes. O homem foi preso por 
descumprimento de medida 
protetiva de urgência.

BM prende homem por tráfico de drogas e 
porte ilegal de arma em Três Cachoeiras
Na sexta-feira (24/9), na 

Estrada do Pontal em Três 
Cachoeiras, a Brigada Mi-
litar prendeu um homem 
por tráfico de drogas e por-
te ilegal de arma de fogo. 
Durante patrulhamento 
pela área, uma guarnição 
da Brigada Militar avistou 
uma movimentação sus-
peita e decidiram averi-
guar. Os policiais militares 
abordaram um homem de 
18 anos, usuário de drogas, 
com uma porção de maco-
nha, o qual informou aos 
PMs que havia comprado a 
droga recentemente.

"Ainda em averiguações 
nos arredores, os policiais 

abordaram e identificaram 
um segundo homem de 
34 anos, e com ele foram 
apreendidas duas armas 
de fogo, uma de calibre .32, 
sete munições do mesmo 

calibre, e outra de calibre 
.22 - além de seis porções 
de maconha (para tráfico), 
uma balança de precisão e 
R$ 1.232", destacou a co-
municação da BM.

Homem preso por porte ilegal de 
arma de fogo e tráfico em Torres

Na quarta-feira (29/9), na 
Vila São João em Torres, a 
Brigada Militar (BM) pren-
deu um homem por porte 
ilegal de arma de fogo e 
tráfico de drogas.  Diante de 
informações sobre a venda 
de drogas, uma equipe da 
Força Tática do 2º BPAT re-
alizou diligências no local, 
sendo possível avistar uma 
movimentação suspeita. 

"Os policiais militares 
realizaram a abordagem 
de um usuário de drogas, 
e com ele foi encontrada 
uma porção de maconha. 
Na mesma ação, os PMs 
avistaram um outro homem 
- este identificado e, em 
consulta ao sistema policial, 
verificou-se ter passagens 

policiais por tráfico de dro-
gas. Com ele foi localizada 
uma pistola calibre . 40, 26 
munições do mesmo ca-
libre e três carregadores. 
Foram apreendidas mais 

três porções de maconha, 
uma balança de precisão, 
um celular e R$ 30", indica a 
comunicação da BM. O indi-
víduo foi apresentado preso 
na Delegacia de Torres.

Duas mulheres presas por tráfico 
de drogas em Torres

Na quinta-feira (23/9), 
no bairro Dunas em Torres,  
a Brigada Militar prendeu 
duas mulheres por tráfico 
de drogas. Após informa-
ções repassadas para a BM 
sobre a venda de drogas, 
uma guarnição da Brigada 

Militar avistou uma movi-
mentação suspeita. 

"No local, foram abor-
dadas e identificadas duas 
mulheres, ambas com pas-
sagens policiais por tráfico 
de drogas. Com a dupla fo-
ram encontradas 14 pedras 

de crack, duas porções de 
maconha, quatro celulares 
e R$ 37 em dinheiro. Foram 
apreendidas também duas 
caixas de som e uma televi-
são, sendo todos os produ-
tos sem procedência", con-
cluí a comunicação da BM.
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Igor Beretta acha que a divulgação das conquistas gera sentimento de orgulho para os moradores locais e, por isso, pede que 
os meios de comunicação divulguem os feitos

ESPORTES

Na sessão da Câmara dos Ve-
readores de Torres realizada na 
segunda-feira (27 de setembro), 
foram aprovados por unanimi-
dade três Requerimentos, de 
autoria do vereador Igor Beretta 
(MDB). Todos eles formalizaram 

Moções de Congratulação feitas 
para equipes e atletas torrenses 
que receberam premiação em 
campeonato de Beach Soccer 
(Futebol de Areia). Foram elas: 

À Escola de Futebol Amigos 
do Adri, pela conquista do vi-

ce-campeonato do 1º Campe-
onato Gaúcho de Beach Soccer 
Feminino/2021, realizado em 
Eldorado do Sul/RS; ao time 
Leões da Praia, pela conquista 
do bicampeonato Gaúcho de 
Beach Soccer/2021, também 

em Eldorado do Sul; e à atleta 
Claudiana de Oliveira, da Escola 
de Futebol Amigos do Adri, es-
colhida a Craque no mesmo 1º 
Campeonato Gaúcho de Beach 
Soccer Feminino, em Eldorado 
do Sul.

Vereador homenageia vitórias de atletas torrenses 
em campeonatos de Beach Soccer

Atletas da EFFA 
Na justificativa da redação das moções, o vere-

ador explica o merecimento das homenagens nos 
três casos.  Para Igor, a Escola de Futebol Amigos 
do Adri (EFAA) desenvolve um importante trabalho 
na região, proporcionando aprendizado a novos e 
jovens atletas, bem como ao disputar inúmeras 

competições, o que eleva o nível da escola torrense. 
Para ele a conquista estadual pela EFAA é mais uma 
página escrita na história do futebol feminino local, 
já que a Escola de Futebol Amigos do Adri foi o pri-
meiro time campão do Campeonato Municipal de 
Futsal Feminino de Torres, realizado ainda em 2019.

Plantel vice-campeão do EFFA:
 
Bianca Evaldt, Claudiana de Olivei-

ra, Cínthía Magnus, Francieli Borba, 
Iane Dos Santos, Jenifer do Nascimento, Larissa 
da Silva, Luana Pontes, Vanessa da Silva e Vi-

viane Veit. 
Técnico - Fernando Silva; Auxiliar - Daniel 

Contini. 

Leões da Praia
Sobre a equipe Torrense Leões 

da Praia, o autor dos pedidos de 
Moção diz que o time conquistou o 
segundo título gaúcho, já na primei-
ra oportunidade, além de ter antes 
já representado as bandeiras do es-
tado do Rio Grande do Sul no Cam-

peonato Brasileiro de Beach Soccer 
na cidade de Anchieta, no Espírito 
Santo, no ano de 2020. Por isso, 
Igor lembra que os Leões da Praia 
já têm vaga garantida para a disputa 
do Campeonato Brasileiro de Beach 
Soccer desse ano.

Plantel bicampeão da equipe dos 
Leões da Praia:

Jesiel Mattos Matias; Gabriel da 
Silva de Matos, Édipo Pereira Me-
rêncio, Dionathan Chaves Bauer, 
Ramon Magnus Rodrigues, Alberto 

Luchtemberg, Carlos Eduardo Ma-
ciel da Silva, Luiz Eduardo da Silva 
Idalêncio, Gilson Pedroso da Silva 
Júnior, Bryan da Rosa Sala, Eduardo 
Boff, John Lennon da Silva. 

Técnico: Benito Luiz Carcuchinski; 
Auxiliar: Roger Eduardo Francisco. 

As conquistas de Claudiana
Já sobre a conquista de Claudiana, o 

vereador emedebista lembra que a atle-
ta tem se destacado em todas as compe-
tições que participa, “uma atleta deseja-
da por vários clubes da região, sempre 

desenvolvendo o futebol em alto nível, 
além de ser respeitosa com as adver-
sárias, figurando sempre entre planteis 
campeões, por vezes artilheira ou desta-
que das competições”, afirma Igor.

Representantes de Torres

Em seu discurso na sessão da Câmara, 
Beretta disse ter destacado as conquista 
por considerar que se tratam de repre-

sentantes de Torres no cenário esportivo 
estadual e nacional. Ele também pediu 
que a mídia desse destaque a estes acon-
tecimentos, para que a comunidade pos-
sa saber e se orgulhar dos feitos. 

Família do Surf apresenta o Brasileiro Pro 2021 de Surf - evento que ocorre entre 30 de setembro e 02 de outubro - com o patrocínio master da Monte Bello, FreeSurf e Casa São Paulo

Torres está sendo sede de uma eta-
pa do Campeonato Brasileiro Pro Surf 
2021, promovido pela Liga Rio-Gran-
dense de Surf com o apoio da Associa-
ção dos Surfistas de Torres – AST. Família 
do Surf apresenta Brasileiro Pro 2021 de 
Surf - evento previsto para ocorrer na 
Praia dos Molhes, entre 30 de setem-
bro e 02 de outubro - com o patrocínio 
master de Monte Bello, FreeSurf e Casa 
São Paulo.

Torres é um dos melhores pontos 
para a prática do surf na costa gaúcha,já 
tendo historicamente recebido diversos 

circuitos e campeonatos da modalidade 
em suas praias. O campeonato de maior 
destaque em Torres foi a etapa do WQS 
(World Qualification Series, hoje Chal-
lenger Series), liga de acesso ao mundial 
de Surf, realizada em 2004 na Praia dos 
Molhes.

A organização desta etapa do Campe-
onato Brasileiro Pro Surf preparou duas 
ações especiais: a participação do Projeto 
Surfar, que incentiva o ingresso de crianças 
e adolescentes no Surf, além de uma gran-
de limpeza de beira de praia com o Projeto 
Praia Limpa Torres.

Confira o cronograma (sujeito a alte-
rações):

Dia 30 de setembro: Round 1 PRO Mas-
culino: 9h às 14h20; Round 2 PRO Masculi-
no: 14h20 às 16h20

Dia 01 de outubro:Round 2 PRO Mas-
culino: 9h às 12h20; Oitavas de Final PRO 
Masculino: 12h20 às 15h; Quartas de Final 
PRO Masculino: 15h às 16h20

Dia 02 de outubro: Round 1 Open: 9h 
às 11h; Round 2 Open: 11h às 12h;  Semi 

Final PRO Masculino: 12h às 12h40; Semi 
Final Open: 12h40 às 13h10; Projeto Sur-
far: 13h10 às 14h10; Final Open: 14h10 
às 14h30; Final PRO Masculino: 14h30 às 
14h55

Dia 03 de outubro: Circuito Daison Pe-
reira de categoria de base: 9h

Acompanhe o circuito pelo link: http://
www.surfpro.com.br/2021/gaucho/amd01

Acompanhe os resultados em tempo 
real e a live da competição pelo link abaixo:

http://lrsurf.com.br/ao-vivo
http://surfpro.com.br/2021/ligars/

pro01/indexlrs.htm

Torres sedia etapa do Campeonato Brasileiro Pro Surf 2021



A FOLHA 27Sexta-Feira, 1 de Outubro de 2021

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Que frase profunda!  Já ouvi esta pérola em vá-
rias ocasiões. Assim como esta, várias outras 
deste tipo, revelam uma imensa falta de conheci-
mento por quem as repetem. No facebook então, 
é o habitat natural delas. Não gosto de comentar, 
mas tanto no facebook quanto na “vida real”, as 
pessoas pensam pouco no que dizem e por este 
motivo é bom nem comentar. Como disse, não 
comento.  
Me lembrei de uma coluna escrita há algum tem-
po em que reproduzia um diálogo entre uma 
“Casa Velha” e o “Progresso”. Este diálogo tornou 
o assunto mais leve e muito esclarecedor. Apro-
veito, então, a antiga coluna para aliviar as diver-
sas indagações encontradas no facebook, a favor 
e contra “as coisas velhas”. 
Escolhi algumas delas e as reproduzi a seguir... 
 
“Quem aqui quer o fone de 20 anos atrás? Quem 
aqui quer estradas de saibro? Quantos de vcs 
querem lavar roupa na beira do rio, caminhar 3km 
para buscar água? Creio q o progresso e o de-
senvolvimento são inevitáveis, respeito a opinião 
dos outros…” 
“Depende da situação financeira do proprietário 
se pode dispor ou não quando não é com a gente 
fica fácil.” 
“Tudo poderia ser contemplado e com harmonia. 
Entendo que nada segura o progresso, mas, tam-
bém entendo que cabe ao setor público (plano 
diretor da cidade) contemplar e harmonizar esse 
crescimento sem a perda da história. Lamentavel-
mente não moro aí, mas sou daí, e vi quando der-
rubaram dois casarões da beira mar(ao lado do 
hotel dunas e a outra na beira mar prainha) e, 
sinceramente não agregou nada a ninguém essas 
ações. Ao contrário creio que parte da beleza se 
foi é óbvio menos turismo. Afinal Torres é uma 
cidade turística ou não? ????eis a questão!!!!” 
“Primeiramente ninguém tem o direito de opinar 
sobre o patrimônio dos outros, em segundo o que 
importa mesmo é a felicidade das pessoas. O 
resto é resto!” 
“Torres não é, foi e será turística, Torres é uma 
cidade de veranistas, antes habitadas pelas ca-
sas, hoje por arranha-céus e residenciais.” 
“Que construam uma nova BC de arranha céus! 
Acho bacana. Questão de opinião.” 
“Sou de São Paulo..morei em Santos..cidade tu-
rística..mas é muito bom passear lá..vc não tem 
apenas as praias, tem casas antigas que são usa-
das como patrimônio histórico..fotos e acervos 
contando como surgiu a cidade desde seu primei-
ro morador! poderia fazer isso em Torres 
tbem..contar a história da cidade..seria maravilho-
so. 
“Não dá para reclamar, a construção de prédios 
onde eram essas casas antigas empregam muitos 

pais de família.” 
Essas opiniões, coletadas no facebook, sobre o 
assunto da coluna aqui publicada há duas sema-
nas. 
Acho que envolvem bem o assunto, cada um dan-
do a sua opinião. Completo o tema, reeditando, 
então, a coluna “A velha casa e o progresso”. 
 
A Velha Casa e o Progresso 
Com a perseguição desenfreada por mais espaço 
para construção na cidade, uma área chamada de 
centro histórico está na mira dos especuladores 
imobiliários. 
Esta, que foi a pioneira área da colonização da 
cidade e que ainda abriga um pequeno número 
de antigas construções, parece que foi redesco-
berta pela construção civil. 
A diminuição das áreas para construção está en-
curralando as antigas casas. Muitas delas já fo-
ram destruídas pela primeira investida sobre esta 
área. Mais tarde, uma segunda investida, deixou 
esquisitices como uma parede, porta e janelas 
como lembrança daquilo que foi um dia uma casa. 
Agora, as restantes, estão novamente em perigo 
e pedem silenciosas a nossa ajuda. 
Para ajudá-las eu simulei um bate-papo imprová-
vel, de uma destas VELHAS CASAS com o su-
posto PROGRESSO. Ele foi – ou deveria ser – 
mais ou menos assim...   
PROGRESSO – Porque a Senhora quer se eter-
nizar nesta área e empacar o crescimento/
progresso da cidade? 
A VELHA CASA – Ora, porque eu sou a imagem 
viva de tempos passados, sou um dos bens que 
constitui os elementos formadores do patrimônio. 
Sou um ícone repositório da memória. Sou o pas-
sado interagindo com o presente, transmitindo 
conhecimento e formando a identidade do nosso 
povo. 
PROGRESSO – Porque a Senhora se esconde 
atrás de um tombamento? 
A VELHA CASA – Eu não me escondo, eu quero 
mais é ser vista. Além do mais, o tombamento é 
que me salva. O tombamento impede a demoli-
ção, e somente as ampliações e reformas que 
possam me descaracterizar. Mas ele não retira a 
propriedade do atual dono, nem me desvaloriza, 
pelo contrário, até me acrescenta importante va-
lor. 
PROGRESSO – A senhora acha possível a convi-
vência do novo com o antigo? 
A VELHA CASA – Não só acho possível como 
desejável. A arquitetura antiga e a contemporâ-
nea devem conviver harmoniosamente. Nos paí-
ses europeus, por exemplo, isto acontece com 
vantagens até de ordem econômica. 
PROGRESSO – O que uma casa velha tombada 
como tu, pode trazer de benefícios para a cidade? 

A VELHA CASA – São raríssimas as cidades que 
possuem conjuntos amplos a serem tombados; no 
geral, as cidades têm apenas bens pontuais para 
preservação, o que de maneira alguma “congela” 
o desenvolvimento urbano - ao contrário, valoriza 
e dá diversidade à paisagem. Uma casa antiga 
tombada, como eu, tem sua história preservada, e 
através desse reconhecimento pode vir a incre-
mentar o turismo local. Em termos de sustentabili-
dade, é uma conquista relevante. 
PROGRESSO – Quer dizer que a tua manuten-
ção e recuperação pode atrair turistas para a ci-
dade? 
A VELHA CASA – Sim, é fundamental para o de-
senvolvimento do turismo e para a comunidade, 
inclusive preserva o meu valor e me dá até novas 
funções, seja como espaço cultural ou para ativi-
dades turísticas e comerciais. 
PROGRESSO – Que mensagem uma casa velha 
como a Senhora pode deixar para os moradores 
da cidade de Torres? 
A VELHA CASA – Todos os povos, todas as soci-
edades têm o direito de preservar sua história e 
sua memória, porque é a manutenção das refe-
rências que sinalizam os novos caminhos que 
podemos traçar. Progresso não é só destruir e 
construir outra coisa no lugar – até porque o novo 
pode ser nocivo e retrógrado. Progresso, muitas 
vezes, é, também, a capacidade de poder preser-
var. No entanto, o que se tem notado com o enve-
lhecimento das cidades é que, cada vez mais, o 
olhar preservacionista deve ser aplicado, seja 
pelos que preservam os testemunhos do passado 
seja pelos que constroem o presente e planejam 
o futuro. Cada imóvel, cada canto de cidade, seja 
ele recente ou antigo, deve ser visto sob um olhar 
preservacionista, seja para manter, seja para eli-
minar, seja para modificar ou para introduzir o 
novo em qualquer contexto. A tarefa de preservar 
o passado, construir o presente e planejar o futu-
ro, tecendo o fio da história, coloca os planejado-
res e executores das cidades na condição de mis-
sionários. Quando se atua em preservação do 
patrimônio arquitetônico atua-se na esfera da du-
alidade entre o antigo e o novo, entre criar 
(inventar) e preservar (manter/conservar). Em 
tempos de obsolescência programada, a busca 
do novo é o propulsor dos devaneios da socieda-
de. 
Encerro a coluna com estas sábias palavras de 
um mestre torrense do improviso Paulo França 
(Preserve Torres): “Bah professor!!!vem aí o pla-
no!!!! Diretor!! Marisqueirologia não sou paleontó-
logo!! Ma$ $ão o$$o$ do ofício!! $ei que não é 
fácil!!! Edifício!!!!” 
 
Fontes: Adaptação de textos da Cartilha do Ministério do Turismo; 
Patrimônio & Especulação imobiliária de Clênio Sierra de Alcântara; 
Conservação e restauro Arquitetura – Organização de Márcia Braga. 
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