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outros. E nunca esqueço da Ester Lia, nos-
sa grande promessa...E como não lembrar 
da Lya Luft? Destaque especial tem cum-
prido nesta valorização cultural da cidade 
a CULTURAL FM, graças ao empenho e arte 
de seus criadores, o Nelson Peres, que nos 
deixou recentemente, e o Jose Nilton Tei-
xeira. Preocupa-nos, a propósito, o destino 
desta rádio à vista da crise que afeta todos 
os meios de comunicação do país. Onde 
andará, aliás, “o melhor homem de Torres”, 
o Inaudi Ferrari, tão distante, ultimamente,  
de nosso convívio? Pois lá estava ele, junto 
com Roseli Ferrari, a mais bela voz ao sul 
do Brasil,  na Cultural FM, durante anos, 
com seu Clube da Poesia estimulando   ver-
sejadores. Aquela iniciativa, além de histó-
rica, levou à criação do “Café com Poesia”, 
em plena atividade, o “Poesia na Escola”, 
com várias revelações, dentre elas Dudu 
Jaques, que, com Joaquim Moncks viriam a 
lançar o FAROL LITERÁRIO em 2017, já com 
três edições anuais, hoje transformado em 
Programa Semanal de alcance nacional na 
Rede Estação Democracia. Música, cine-
ma e teatro acompanharam estes últimos 
vinte anos e deram muita vida à Torres e 
Região. Há que retomar este impulso e fa-
zer cada vez mais.  Em homenagem a todo 
este processo trago, hoje, uma das melho-
res escritoras que aqui temos, sempre con-
cisa mas surpreendente, com vários livros 
publicados e suas acutilantes minicrônicas 
diárias,  última delas que transcrevo para 
nossa delícia literária da semana e teste-
munho de que auto-ajuda nunca foi litera-
tura. Abro, assim, a temporada das Feiras 
do Livro em várias das nossas cidades.

MINHA MORADA, de Solange Carlos 
Borges (inspirada na crônica de 

David Coimbra- 04/10/21 ZH)

Meu corpo é minha morada, o lugar em 
que habito. Faz tempo que o espelho e as 
fotos não representam o que sinto que sou. 
De tanto olhar, pois não vivo sem espelhos, 
espalhados pela casa, já estou me acostu-
mando com a velha de pele manchada e 
enrugada. Muitas vezes sou até mais ve-
lha que a senhora do espelho e das fotos. 
Noutras sou uma jovem presa nesse corpo 
antigo que me prende, que me limita.

Meu corpo físico, magro e sem dores, me 
levava por onde eu queria ir. Subia morros, 
árvores e telhados, dava volta na Lagoa 
sem cansaço, as calçadas eram o lugar em 
que meus passos rápidos ultrapassavam 
caminhantes. Eis que, o lado direito do cor-
po em que habito há setenta e oito anos 
incompletos, me surpreende com uma in-
cômoda dor no ombro e, agora um joelho 
cuja dobradiça destrambelhou. A dor no 
ombro, se espalha e dificulta o trabalho da 
mão na lida do dia a dia. O joelho com as 
dobradiças gastas, impedem a caminhada 
com meus cães e as saídas obrigatórias do 
dia a dia.

Tudo isso e, certamente outras incapaci-
dades virão, me faz lembrar o ditado que 
minhas amigas não gostavam quando eu 
afirmava “Tá ruim hoje? Aproveita que 
amanhã será pior!”

E está e estará.

 *Em memória de Bento 
Barcelos da Silva

Sobrevivemos, os aptos a lerem esta co-
luna, eis que  muitos  se perderam pelo ca-
minho como “sôbolos rios” em fuga para 
o Mar Oceano, à pandemia do COVID. 
Ultrapassamos o setembro tempestuo-
so, sob “a luz difusa de um abajur lilaz”.  
A Constituição e o bom senso, contudo,  
venceram. E ainda padecemos, em maior 
ou menor grau, às agruras da crise, mas cá 
estamos na esperança de um verão glorio-
so. Já dá pra sentir o calorzinho, entreme-
ado, ainda, por madrugadas frias, venta-
nias ocasionais e algumas chuvas. Somos 
o Portal das Solidões, apertados entre a 
Serra Geral e o Atlântico, sempre sujeitos 
à intempérie. Mas ele, o Doutor Verão,  
está chegando, carregado de promessas 
quando muitos amores serão encomen-
dados para o resto das enlaçadas vidas.  
No Finados virão os veranistas habituais 
arejar as casas, tirar o mofo das cobertas 
e arrumar os jardins para o começo da 
temporada. Sempre muita alegria Tempos 
de renovar o estoque de felicidades. E ler 
muitos livros...

Quando eu falo em veraneio sempre me 
veem à cabeça as crônicas do saudoso Ruy 
R. Ruschel, o qual insistia no binômio tu-

rismo/cultura para o futuro de Torres. Fo-
ram estas advertências que nos levaram, 
um grupo de escritores, artistas e jorna-
listas,  a criarmos o “Movimento Torres 
Além Veraneio”, hoje coordenado pela 
Débora Fernandes, com o intuito de cha-
mar a atenção para a necessidade de es-
corarmos os Planos de Turismo com maior 
atenção à cultura. Ela ocupará, cada vez 
mais, pela nossa capacidade de situá-la 
dinamicamente no tecido turístico, o lu-
gar que a mãe de Deus nos brindou com a 
natureza. Não temos sido lá muito louva-
dos pela atual Administração com a aten-
ção devida aos artistas e intelectuais da 
cidade. Parece que as autoridades  ainda 
acham que cultura é diletantismo de boê-
mios ou distração infanto-juvenil, embora 
a nomeação de uma Diretora de Cultura 
reacenda nossas expectativas.

Foram nossos ares que iluminaram 
grandes escritores  em suas consagradas 
obras, dentre eles o próprio Érico Verís-
smo, José Paulo Bisol, ativo membro do 
Grupo Quixote, de Porto Alegre, recente-
mente falecido, Alfredo Jacques, Garcia 
da Rosa, Dante de Laytano, , dentre tantos 

OPINIÃO 

VERÃO À VISTA! LIVROS À CABECEIRA

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
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Está tramitando na Câmara 
Municipal de Torres, e deve 
ser votada na sessão de segun-
da-feira (dia 11 de outubro), 
uma Indicação, de autoria dos 
vereadores Silvano Borja (PDT) 

e Cláudio Freitas (PSB), que 
pede que o Poder Executivo 
(Prefeitura) trabalhe para im-
plantar nas escolas municipais 
de Torres o Programa Vem Ser! 
do governo federal, disponível 

para parcerias no governo bra-
sileiro através do Ministério da 
Cidadania. 

O pedido de indicação feito 
pelos vereadores é utilizado 
por conta dos legisladores não 

terem autonomia de fazerem 
leis ou executarem convênios 
em nome da municipalidade. 
Por isso a alternativa de Indica-
ção de projetos aos governos 
municipais. 

Vereadores sugerem programa desportivo 
Federal para ser implantado em Torres

Programa Vem Ser! Busca inclusão social através de práticas desportivas no contraturno das escolas municipais

Conforme a justificativa no 
corpo do pedido da Indica-
ção, o programa educacional 
visa propiciar o desenvolvi-
mento integral dos alunos 
tendo como princípio a in-
clusão social, com uma me-
todologia focada na iniciação 

esportiva. Os vereadores au-
tores do pedido dizem tam-
bém que o Programa Vem 
Ser! pode ser executado em 
escolas ou espaços comuni-
tários de Torres, públicos ou 
privados, sendo desenvolvi-
do no contraturno ou como 

complemento das atividades 
escolares.

Silvano e seu colega Cláu-
dio lembram, ainda, que um 
dos focos de resultado do 
projeto em analise é o de res-
saltar entre os participantes 
(alunos) valores como os de 

amizade, respeito, excelên-
cia e amor, de modo que "o 
resultado final contribua no 
crescimento individual dos 
alunos não apenas nas ati-
vidades esportivas, mas no 
sentido de noções sólidas de 
cidadania".

Esporte e noções de cidadania no contraturno

No início desta semana o prefei-
to de Torres,  Carlos Souza, partici-
pou de um encontro em Gramado 
(na serra gaúcha) com a presença 
do Ministro da Educação, Milton 
Ribeiro. Entre troca de ideias e 
experiências um dos pilares do 
evento foi de oportunizar que as 
prefeituras aprimorem a gestão 
educacional em suas regiões no 
encontro denominado “Melhorias 
na Educação: atendimento aos 

prefeitos do Rio Grande do Sul”.
Durante o evento, os gestores 

puderam esclarecer dúvidas so-
bre programas, políticas públicas 
e prestação de contas dos muni-
cípios na área da educação em 
atendimentos individualizados. 
Na oportunidade o prefeito Carlos 
Souza esteve acompanhado da pri-
meira-dama, Susi Souza e das se-
cretárias da Educação, Silvia Maria 
Teixeira Pereira e da Fazenda, Hél-

via Sanae Mano.
 A cidade foi agraciada com uma 

impressora 3D do projeto 'Robóti-
ca nas Escolas'. apenas 250 cida-
des foram contempladas no país, 
sendo que Torres foi uma delas.A 
impressora recebida pelo prefei-
to e pela secretária da Pasta da 
Educação, irá para uso dos alunos 
da EMF Alcino Pedro Rodrigues, 
participantes do Projeto Robótica 
Espacial.

Em Gramado, Prefeito de Torres participa de evento 
com a presença do Ministro da Educação

Por Redação A FOLHA
___________________

Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres um projeto 
de Lei (PL), de autoria do vereador 
Rafael Silveira, que pretende regular 
um programa afirmativo na cidade, 
chamado "Adote uma Lixeira".  O 
projeto tem como objetivo ajudar 
a manter a cidade limpa, sendo fa-
cultado ao Município estabelecer 
parcerias com empresas privadas, 
entidades sociais ou pessoas físicas 
interessadas em financiar a aqui-

sição, instalação e manutenção de 
lixeiras públicas. Em troca, as em-
presas ou entidades parceiras terão 
direito à publicidade nos locais dos 
equipamentos, para divulgar suas 
marcas e diferenciais competitivos. 

Além da limpeza, o autor do pro-
jeto justifica sua ideia afirmando que 
as lixeiras irão garantir bom estado 
de conservação das áreas de lazer 
e logradouros públicos em geral, in-
centivar a reciclagem e melhoria do 
manuseio do recolhimento de lixo na 
cidade, reduzir as despesas do Muni-
cípio com instalação e manutenção 

das lixeiras públicas, estimular a par-
ceria público privada e conscientizar 
a população sobre a importância de 
ter uma cidade limpa em termos de 
higiene e saúde.

Dentre as características para as 
eventuais lixeiras abertas a parce-
rias, o vereador Rafael Silveira indica, 
no texto do PL,  que o equipamento 
esteja de acordo com as especifica-
ções técnicas sanitárias, de forma a 
impedir o vazamento de resíduos e o 
comprometimento das condições de 
salubridade e bem-estar da comuni-
dade local, assim como não compro-

metam a livre circulação de pessoas 
e veículos, por exemplo. E no próprio 
equipamento instalado, junto com 
o material publicitário, deve estar 
inscrito a frase "Adote uma Lixeira", 
com o número da Lei (o que incen-
tiva a sustentabilidade do programa 
ao fomentar outras parcerias em 
Torres).

Conforme o PL, a previsão da pro-
posta é de que os custos relativos à 
instalação e à manutenção das lixei-
ras são de inteira responsabilidade 
das empresas privadas, entidades 
sociais, ou pessoas físicas parceiras 

do Programa 'Adote uma Lixeira', 
respeitando os critérios estabeleci-
dos pelo poder executivo Municipal 
para este fim, ou seja, estas são res-
ponsáveis pela produção e manu-
tenção dos equipamentos durante 
os contratos vigentes. 

A matéria deve ainda percorrer as 
comissões da Casa Legislativa, assim 
como receber parecer jurídico sobre 
seu conteúdo. Só depois o Projeto 
de Lei poderá ser pautado em ses-
são da Câmara de Torres para deba-
te e votação. Isto deve acontecer nas 
próximas semanas. 

Tramita na Câmara de Torres projeto de lei que fomenta a 
adoção de lixeiras pela comunidade

Na tarde de 30 de setembro, o se-
cretário do Meio Ambiente e Urbanis-
mo de Torres, Júlio Agápio, juntamente 
com a vereadora Carla Daitx, estiveram 
na secretaria da Igualdade, Cidadania, 
Direitos Humanos e Assistência Social, 
com a secretária estadual Regina Be-

cker.
O encontro foi para conhecer o pro-

grama 'Melhores Amigos – Bicho Sente 
como Gente', do Governo do Estado. 
Este programa visa destinar recursos a 
municípios para trabalhar a causa ani-
mal, promovendo castrações de cães e 

gatos.
A primeira etapa do programa be-

neficiará municípios de ate 20 mil ha-
bitantes. Torres, será contemplado na 
segunda etapa do programa, com o va-
lor de R$ 150 mil reais para castrações. 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Políticos torrenses conhecem o programa "Melhores 
Amigos - Bicho Sente como Gente" do governo do RS

 Autor do projeto, vereador Rafael Silveira acha que programa pode incentivar a sustentabilidade e melhor eficiência do processo  de limpeza urbana 



A FOLHA 5Sexta-Feira, 8 de Outubro de 2021



6 A FOLHAsexta-Feira, 8 de OutubrO de 2021 TORRES 

Nesta quarta-feira, 06 de 
outubro, o Prefeito de Tor-
res, Carlos Souza, recebeu o 
presidente da Confederação 
Brasileira de Balonismo – CBB, 
Johnny Alvarez, o vice-pre-
sidente, Reni Pinho e o pre-
sidente do Sindilojas Torres 
e Região, Nasser Mahmud 
Samhan, para alinhar os últi-
mos detalhes do Campeonato 
Brasileiro de Balonismo.

O 34° Campeonato Brasilei-
ro de Balonismo acontece en-
tre os dias 12 a 17 de outubro 

de 2021, será promovido pela 
Prefeitura de Torres e pela 
Confederação Brasileira de Ba-
lonismo – CBB. será  uma com-
petição com características 
diferentes do Festival Interna-
cional - sendo que servirá para 
pontuação para o campeona-
to mundial, que acontecerá 
em 2022 na Eslovênia.

A CBB informa que todos os 
dias a reunião de deliberação 
por parte dos juízes se dará no 
Parque do Balonismo, antes 
do sol nascer para definirem 

quais serão as provas do dia. 
Por se tratar de uma compe-
tição, cada equipe escolhe o 
seu ponto de decolagem que 
pode ser em diversos pontos 
da cidade. Muitos alvos se-
rão retirados da zona central 
de Torres. Um dos pontos 
das provas será no campo de 
futebol da Sociedade Esporti-
va São João, na Vila São João 
-  pois no Parque do Balonis-
mo a localização não é propí-
cia para realização de tarefas 
mais técnicas.

Prefeito recebe Confederação Brasileira de Balonismo para 
alinhar últimos detalhes do Brasileiro de Balonismo em Torres

Ações do Outubro Rosa no evento
Neste ano, pela primeira vez 

na história uma etapa do Cam-
peonato Brasileiro de Balonismo 
terá a modalidade feminina, a 
edição deste ano terá um dife-
rencial com a participação de 

5 balonistas femininas. Estas 
competirão pelo título nacional 
do 1º Campeonato Brasileiro de 
Balonismo Feminino. Além dis-
so, as competidoras estão envol-
vidas, no sábado dia 16 de ou-

tubro, às 14 horas, em realizar 
ações alusivas ao Outubro Rosa.

Entre as atrações do Outubro 
Rosa, está prevista uma decola-
gem especial com show de co-
res levadas pelos balões, além 

disso serão realizados sorteios 
de voos para elas e a arrecada-
ção de lenços para mulheres em 
tratamento de câncer, também 
será arrecadado tampinhas plás-
ticas – do Programa Tampinha 

Legal, que será doada ao Rotary 
Club de Torres que reverterá em 
compras de mamografias para 
serem doadas a entidades que 
são envolvidas na causa femini-
na no município de Torres.

Apenas a Prefeitura de Torres foi agraciada com o prêmio no Litoral Norte

Sala do Empreendedor 
de Torres recebe novamente o 

Troféu Ouro da FNQ
A Sala do Empreendedor de 

Torres foi agraciada com o Tro-
féu Ouro do Sebrae/RS em par-
ceria com a Fundação Nacional 
de Qualidade – FNQ. O clima foi 
de grande entusiasmo e o secre-
tário, Alexandre Porcatt, da se-
cretaria Municipal de Trabalho, 
Indústria e Comércio recebeu 
na tarde desta quarta-feira, 06 
de outubro, a boa notícia trans-
mitida por representantes do 
Sebrae. Para se ter ideia da exce-
lência do Troféu Ouro, apenas a 
Prefeitura de Torres foi agraciada 
com o prêmio no Litoral Norte.

O Troféu foi entregue ao secre-
tário Alexandre Porcatt durante 
o evento IV Seminário Estadual 
Brasil Mais Simples – MERCOPAR 
em Caxias do Sul, por André Va-

noni de Godoy, Superintendente 
Diretor do Sebrae RS, Diretor da 
FNQ, Sr° Rausher e a Gerente de 
Políticas Públicas do Sebrae, Ja-
naína Medeiros.

Com o recebimento do Troféu, 
é possibilitada à Prefeitura um 
acesso maior aos programas de 
políticas públicas do Sebrae. A 
premiação vai ainda proporcio-
nar um estímulo ao amadureci-
mento na prestação de serviço, 
na qualidade e principalmente na 
agilidade. Além de agradecer aos 
servidores da secretaria, Porcatt 
também reconheceu a contri-
buição do setor de Comunicação 
para melhor encaminhamento 
das ações realizadas, demais 
setores envolvidos diretamente 
na construção deste resultado 

como secretaria da Fazenda com 
a diretoria da Fiscalização, secre-
taria de Saúde com a Vigilância 
Sanitária, a secretaria de Meio 
Ambiente com 
a diretoria de 
D e s e n v o l v i -
mento Urbano 
e ainda o Co-
mitê Municipal 
da RedeSim-
ples. A Sala do 
Empreendedor 
funciona no 
térreo do Cen-
tro Adminis-
trativo da Pre-
feitura, com 
atendimento 
ao público das 
13h às 15h.

Simplificar e desburocratizar rotinas empresariais
Espaços criados para simplifi-

car e desburocratizar as rotinas 
empresariais, as Salas do Empre-
endedor podem também ter seus 
serviços reconhecidos e certifica-
dos. Para tanto, o Sebrae RS em 
parceria com a Fundação Nacio-
nal da Qualidade – FNQ realizou 
um novo processo de avaliação e 
certificação das Salas que pude-
ram receber os selos Ouro, Prata 
ou Bronze. O processo online foi 
lançado em 31 de agosto. Atual-
mente, estão em funcionamento 
112 Salas no Estado e 99 recebe-

ram a premiação no dia de hoje.
São avaliados 24 critérios no 

total, respondidos pelos respon-
sáveis das Salas pelo link dispo-
nibilizado pela FNQ. Para con-
quistar o selo Bronze, as Salas do 
Empreendedor precisam ofertar 
pelo menos nove serviços básicos 
de uma lista de 12 opções. Para 
conquistar o selo Prata, além dos 
pré-requisitos do selo Bronze, são 
exigidos mais seis serviços inter-
mediários de uma lista de oito op-
ções. Já para ser Ouro, além dos 
pré-requisitos para os níveis bási-

co e intermedi-
ário, é exigido 
das Salas do 
Empreendedor 
o oferecimento 
de, pelo me-
nos, mais três 
serviços avan-
çados de uma 
lista de quatro 
opções

 *FONTE - 
Prefeitura de 
Torres
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Encerrou-se na última sexta-feira (1⁰ de outu-
bro), o curso de camareira promovido pela pre-
feitura de Torres, através da secretaria municipal 
de Trabalho, Indústria e Comércio, com parceria 
do SENAC. O mesmo teve duração de 24 horas 
e findou com a contratação de duas alunas que 
estiveram no curso - e já saíram com vaga garan-
tida em duas redes de hotéis da cidade.

As aulas foram com a professora Janaína Ra-
mos, governanta do Hotel Sesc, que gentilmen-
te sedeu o espaço para realização do curso. A 
iniciativa do curso resulta do Programa Qualifica 
Torres, um dos eixos do Plano Desenvolve + Tor-
res. O objetivo é efetivar a qualificação profis-
sional da mão de obra local através do ensino 

disponibilizado por instituições parceiras. A de-
cisão é um enfrentamento a agravada situação 
econômica do município em decorrência da 
pandemia da Covid-19.

O programa promove a qualificação profis-
sional na cidade e oportuniza a capacitação dos 
jovens que buscam a primeira inserção no mer-
cado de trabalho. Por sua vez, os empresários 
locais tem um banco de currículos para oferta 
futura de vagas de emprego. O secretário de 
Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre Por-
catt, agradece a todas as instituições de ensi-
no que entenderam o propósito do programa 
e aceitaram a parceria. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Com duas contratações já efetivadas, curso de camareira 
é finalizado em Torres

Na tarde desta quarta-feira, 29 de 
setembro, aconteceu a entrega do 
Certificado de Atendimento Pré-Hos-
pitalar – APH, aos novos integrantes 
da Guarda Municipal e Coordenador 
de Defesa Civil de Torres. O curso foi 
ministrado pela Coordenadora do 
Projeto Primeiros Socorros, Andréa 
Mello e sua equipe.

No ato estavam presentes a secre-
tária de Educação, Sílvia Maria Teixeira 
Pereira, a secretária de Administração, 

Maria Clarice Brovedan e o diretor de 
Segurança Pública Jairo Morelle.

Durante o evento foi apresentado 
o novo uniforme do Projeto Primei-
ros Socorros, reforçando a identidade 
do Projeto. A secretária da Pasta da 
Administração, Maria Clarice Brove-
dan, reforçou esta importante par-
ceria entre as secretarias e diretoria 
de Segurança Pública na qualificação 
permanente dos agentes da Guarda 
Municipal.

Entrega Certificado de Atendimento Pré-Hospitalar à 
Guarda Municipal de Torres
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FONTE - Maria Stolting 
(Rádio Maristela)
___________________________

Após decisão judicial, resultante 
de processo movido pelo Movimento 
Gaúcho de Defesa Animal, o municí-
pio de Torres precisou remanejar os 
animais mantidos na Usina de Reci-
clagem Recivida, localizada no bairro 
Faxinal. O remanejo ocorreu na última 

terça-feira, 5 de outubro, no período 
da tarde.

Segundo a assessoria de comuni-
cação da prefeitura de Torres, 17 cães 
que eram mantidos na Usina, e foram 
realocados para a hospedagem Sa-
vana, localizada em Três Cachoeiras. 
Três animais foram adotados durante 
o processo, por adotantes que assi-
naram um termo, como é de procedi-
mento da prefeitura nesses casos.

A sentença, que partiu da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Torres, se baseia 
na proibição do município de receber 
animais no Canil Municipal, justamen-
te pela falta de estrutura do mesmo. O 
Canil de Torres foi interditado há oito 
anos, após o ação judicial também 
movida pelo Movimento Gaúcho de 
Defesa Animal, e Ministério Público 
(MP), que foi acatado pela comarca 
local.

Após decisão judicial, prefeitura de Torres remaneja 
cachorros mantidos na Usina de Reciclagem Recivida

Canil clandestino(e Contraponto da prefeitura)
No dia 9 de setembro, a ONG Asso-

ciação Torrense de Proteção aos Ani-
mais (ATPA), divulgou através de seu 
perfil oficial na rede social Instragram, 
que 18 animais eram mantidos em con-
dições ilegais pela prefeitura de Torres, 
na Usina de Reciclagem Recivida.

A associação registrou através de 

fotos e vídeos, que alguns dos animais 
eram mantidos acorrentados, alegando 
que a prática é ilegal e indigna, além de 
ir contra medidas de saúde pública, vis-
to que o local é uma usina de reciclagem 
destinada ao tratamento de resíduos.

De acordo com a associação, em 
entrevista a Rádio Maristela, a maioria 

dos animais mantidos no local, foram 
levados ao Recivida pelo poder público.

Em entrevista ao programa Revista 
Maristela, o secretário de meio am-
biente e urbanismo de Torres, Júlio 
Agápio, sinalizou que os animais que 
se encontravam no Recivida foram 
abandonados no local por civis, e pos-

teriormente mantidos pela prefeitura.
Conforme o secretário, os animais man-

tidos no local possuíam supervisão de fun-

cionários da Usina de Reciclagem, além de 
serem castrados, vermiculados e contarem 
com atendimento médico veterinário.

Na última sexta-feira, 1º de outubro, 
foi celebrado o Dia Internacional do 
Idoso. Criada em 1991 por iniciativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Dia Internacional do Dia do Idoso ob-
jetiva sensibilizar a sociedade mundial 
para as questões do envelhecimento, 
destacando a necessidade de proteção 
e de cuidados para essa população. 
No Brasil, a homenagem foi criada em 
2003, quando entrou em vigor da Lei 
10.741/03, conhecida como o “Estatuto 
do Idoso”. Os objetivos das ações da Se-

mana do Idoso, foi reforçar e valorizar 
as contribuições e os direitos desse gru-
po social, composto por todas as pesso-
as com mais de 60 anos.

Em Torres

Por meio da diretoria de Gestão So-
cial da secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos, atividades encerra-
ram a Semana Municipal do Idoso em 
Torres no dia 1° de outubro . As ativi-
dades propostas foram contemplaram 

palestras de mobilização denominadas 
“Atitudes que Protegem”.

Com a presença do prefeito Carlos 
Souza, que compôs a mesa com o se-
cretário de Assistência Social e Direitos 
Humanos, Fábio da Rosa, do represen-
tante da Câmara Municipal de Vereado-
res, vereador João Alexandre Negrini e 
da Presidente do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa de Torres, Ingrid Emmer.

Os idosos e convidados foram re-
cepcionados com a apresentação ar-
tística da cantora Adriana Sperandir 
que abrilhantou com seu talento as 
comemorações do Dia do Idoso - e na 
sequência iniciou-se o 1º Encontro da 
Rede de Proteção à Pessoa Idosa, “Um 
movimento de respeito e justiça social”, 
com as palestrantes, Gabriela Pereira 
Colombo, Assistente Social especialista 
em Saúde Mental Coletiva e Vanessa 
Benedet de Almeida, Assistente Social 
especialista em Direito de Família.

Para o prefeito Carlos Souza, é um 
benção poder desfrutar com alegria e 

saúde o prazer de chegar a melhor ida-
de. Citou o Art. 30, do Estatuto do Idoso, 
“É obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público assegu-
rar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidada-
nia, à liberdade, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comunitária”.

Em Arroio do Sal

Já o Município de 
Arroio do Sal, por meio 
do Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) da Secretaria da 
Cidadania, Trabalho e 
Desenvolvimento So-
cial, realizou duas ati-
vidades alusivas ao Dia 
Internacional do Idoso, 
comemorado na última 
sexta-feira, 1º de ou-

tubro. Na tarde da quinta-feira, 30 de 
setembro, idosos do Município tiveram 
a oportunidade de solicitar carteira de 
desconto de 40% no transporte inter-
municipal. Os atendimentos de solicita-
ção foram realizados junto ao Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS).

Nesta sexta-feira, 1/10, os idosos 
atendidos pelo Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos recebe-
ram uma visita da educadora social An-
dressa Freitas em suas residências com 
uma homenagem pela data. 

Dia Internacional do Idoso é celebrado com atividade em Torres e Arroio do Sal

Um dos cães mantidos na Usina de Reciclagem Recivida (Repro-
dução ATPA)

Busca de solução permanente ao Canil Municipal
O município busca hoje uma área 

para fazer a nova estrutura do Canil. 
Ainda segundo o secretário, o Canil 
Municipal fica perto de uma área de 
proteção ambiental, fator que impos-
sibilitaria sua expansão. Dificuldade 
financeira também seria um dos moti-
vos. O secretário pontuou que prefeitu-

ra não consegue tirar de caixa valores 
necessários para a construção de novo 
local.

Segundo a Associação Torrense de 
Proteção aos Animais (ATPA), o canil 
está interditado desde 2013, e ao lon-
go desse período, o poder público ficou 
obrigado a fazer melhorias, e não uma 

expansão do local, para que o mesmo 
fosse desinterditado e voltasse a aten-
der os animais, melhorias estas que 
ao longo das já passadas gestões, bem 
como da atual, não foram feitas: “man-
ter o canil interditado cria uma grande 
problemática, e a interdição se tornou 
uma desculpa para o poder público não 

absorver esses animais. O poder públi-
co tem que dar conta, isso faz parte da 
política pública. esses animais precisam 
ser recolhidos e depois encaminhados 
para adoção, para isso é necessário 
políticas públicas, feiras de adoção e 
conscienzação da população, que hoje 
não são feitas no município” pontuou a 

advogada da ATPA, Renata Fortes.
De acordo com o prefeito de Torres, 

Carlos Souza, a política pública para o 
bem estar animal no município ainda 
tem que melhorar: “acredito que te-
mos que evoluir e melhorar, e estamos 
trabalhando nesse sentido” finalizou o 
prefeito.

O prefeito de Três 
Cachoeiras, Flávio 
Raupp Lipert, na quali-
dade de presidente do 
Consórcio de Infraes-
trutura Rural e Urbana 
(CIDIRUR), esteve reu-
nido na última sema-
na, em Brasília, com 
o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim 
Álvaro Pereira Leite, 
na busca de recursos 

para investimentos, regularização 
de trilhas de longo percurso para 
o desenvolvimento do turismo da 
região, além de alternativas para 
proteger o meio ambiente em di-
versos âmbitos, em especial, na 
questão do tratamento do esgoto 
cloacal.

O prefeito visitou ainda o gabi-
nete da deputada federal Liziane 
Bauer, onde apresentou pedidos 
de recursos para o município, 
como a construção de uma Casa 

de Cultura. A deputada disse que 
as demandas são importantes para 
o desenvolvimento social e econô-
mico do município.

A agenda incluiu também a 
reunião no Ministério da Cidada-
nia, com o objetivo de conhecer 
o projeto Criança Feliz; a visita no 
gabinete do secretário especial de 
Assuntos Federativos, Flávio Gius-
sani, e no Ministério do Turismo, 
onde foi recebido pelo diretor de 
Turismo, Marco José Pereira.

Prefeito de Três Cachoeiras cumpre 
agenda em Ministérios em Brasília
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No mundo inteiro existem pessoas que op-
tam por viver de favores da sociedade (e do 
governo quando este dá favor): pessoas que 
vão morar na rua, optam por pedir favor em 
troca de comida e valores para sua sobrevi-
vência. São em alguns casos pessoas doen-
tes, que fazem isto por estarem “fugindo” 
de alguma coisa - estes geralmente também 
acabam sendo pessoas amargas perante a 
sociedade, muitas vezes oriundas de famílias 
desestruturadas, quando o pai ou a mãe têm 

problemas e passam os valores problemáticos 
para os filhos.  Alguns desses também podem 
usar a venda de balas e outras coisas nas es-
quinas como forma de obter recursos para 
sua sobrevivência, numa tentativa honesta de 
subsistência (apesar dos problemas da vida)...

Mas têm outros casos de pessoas que que-
rem morar na rua, que atrapalham as pessoas 
sem querer atrapalhar... parecem agressivos 
por serem assim, mas não querem o mal de 
ninguém. E também utilizam a venda ou o pe-

dido de esmola nas esquinas como alternativa 
para obterem algum troco. 

E tem ainda aqueles profissionais de ven-
da nas esquinas. São comerciantes ambulan-
tes que buscam as esquinas para revender as 
mercadorias que escolhem comercializar, um 
trabalho informal e que sustenta muita gente 
em Torres e mundo afora, principalmente em 
nações com PIB per capita mais baixo como o 
Brasil. Estes utilizam técnica de venda plane-
jada. Vendem produtos que geralmente têm 

demanda nas casas de classe média, classe 
esta que possui veículo circulando em horário 
comercial nas ruas e em translado de trabalho 
ou tarefa do lar, como a esquina da Estrada 
do Mar com a Avenida Castelo Branco, em 
Torres. São empreendedores, como camelôs, 
artesãos de rua e etc. E a lei brasileira permite 
isto, embora tenha formas de dificultar aos 
comerciantes - como exigir alvará, alegar que 
a tarefa está atrapalhando o cumprimento 
das leis de trânsito de automóveis e etc.

VENDEDORES DE ESQUINA III

É também normal haver um olhar dife-
rente para a questão como mostrou o ve-
reador torrense Moisés Trisch (PT) a seguir, 
na mesma sessão da Câmara. Ele acha que 
a existência e o aumento de pessoas ven-

dendo balas nas esquinas - com comporta-
mento as vezes agressivo e coercivos - pode 
ser consequência de uma política econômi-
ca errática do governo do Brasil (como ele, 
Moisés diz), que levou, leva e ainda vai le-

var cada vez mais gente para as esquinas a 
venderem balas e outras coisas. Disse ser 
um advento nacional, portanto que não é 
problema somente da cidade de Torres. E 
nestes casos as prefeituras têm, também, 

que ter alguma forma de abordar as pessoas 
que vendem nas esquinas e tentar descobrir 
as causas para, se necessário, encaminhar 
programas municipais ou parcerias em pro-
gramas nacionais para encaixar estes possí-

veis errantes. Talvez com uma abordagem 
de Saúde - encaminhando os casos de de-
pendência química para onde se trata destas 
questões, ou com abordagem de segurança, 
buscando saber a ficha dos pedintes. 

VENDEDORES DE ESQUINA II

O seu colega de MDB, Dilson Boaven-
tura, se sentiu atingido e disse que está 
tranquilo, que vai a Brasília na busca 
verbas para a cidade de Torres, e que 
também utiliza diárias para se qualificar 
em cursos referentes a trabalhos dos 
legisladores, criticando a nota e o po-
sicionamento de seu colega de partido 
(que não citou seu nome, mas que foi 

entendido por Dílson como endereçado 
a ele). Pois é...

Minha opinião é que os dois vereado-
res têm razão alguma razão. Igor Beretta 
tem razão em dizer que não é necessário 
viajar tantas vezes à Brasília para obter 
apoio de deputados e senadores, assim 
como na Capital do país se obtém emen-
das parlamentares - que fazem parte do 

orçamento federal para que venham 
para a cidade onde atuam os vereado-
res. Tem razão em dizer que as coisas 
podem ser feitas por uso de tecnologia 
de informação e que viajar deve ser en-
carado como uma necessidade extrema 
e não contumaz pelos vereadores.

Mas tem razão também o vereador 
Dilson Boaventura, que afirma que vai 

a Brasília para buscar recursos através 
de articulação partidária assim como faz 
cursos para se aperfeiçoar para a execu-
ção do trabalho na vereança - o qual foi 
eleito pelo povo para fazer bem feito. 

Está na consciência de cada um se 
está ou não exagerando. E o portal da 
Câmara Municipal é aberto para que 
as pessoas saibam quem e quanto re-

tiraram em diárias cada um dos verea-
dores - basta entrar no endereço www.
camaratorres.rs.gov.br e clicar no item 
transparência. 

O que pode acontecer é que os re-
querimentos acabem sendo rejeitados 
a partir deste debate, o que é a forma 
saudável de exercer a democracia, com 
seus ônus e seus bônus. Olho no lance.

VIAGENS À BRASÍLIA SÃO NECESSÁRIAS? II 

Minha opinião sobre isto é simples, 
embora respeite opiniões divergentes. 
A prefeitura (pela Guarda Municipal) e a 
BM (polícia estadual) devem ser instruí-
das para que intervenham quando houver 
violência ou efetivo transtorno no tráfego 

nas esquinas em geral causado por vende-
dores de todas as categorias. E os casos de 
violência devem ser tratados como qual-
quer outro caso de violência: enquadrar a 
realidade na delegacia. 

Caso os casos contumazes sejam causa-
dos por dependentes químicos (de drogas 
ilícitas ou bebida alcoólica), penso que o 
correto seria tentar encaminhar para as 
ações de Saúde do município que traba-
lham com a luta contra a dependência quí-
mica, uma questão de Saúde, que envolve 
a pessoa, a família, os empregos na cidade 
e a vida pretérita dos dependentes. 

Caso seja uma forma criminosa de 
'achacar' dinheiro, que sejam enquadra-
dos com crime de ameaça e processados.

Mas tentar terminar com a opção dos 
vendedores de rua , me parece que não 
é justo. Quem achar que esta opção dos 
vendedores não é uma boa escolha para a 
vida ou achar que estes atrapalham, basta 
não comprar, basta dizer não. Ninguém é 
obrigado a comprar nada nem dar esmola 
a ninguém. Mas tem gente que gosta de 
ajudar as pessoas, uns que ajudam todos 
vendedores ou pedintes, outras pessoas 
que ajudam alguns e escolhem pelos ca-

sos que aparecem e outros que não aju-
dam. E ninguém deve se sentir culpado se 
não ajudar, muito menos por ajudar. 

Os vereadores que reclamaram ou de-
fenderam os vendedores de balas das es-
quinas ambos têm razão. Tem casos que 
devem ser mitigados, mas tem casos que 
são uma opção de liberdade de escolha de 
cidadãos, que deveriam ser respeitadas, 
mesmo pelos que não escolheriam aque-
las profissões para si ou para seus filhos. 
E a polícia e os servidores da ação social 
e da Saúde das cidades que devem traba-
lhar nesta divisão do joio e do trigo.       

VENDEDORES DE ESQUINA IV

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

VIAGENS À BRASÍLIA SÃO NECESSÁRIAS?
Na sessão da Câmara de Torres pas-

sada, o vereador Igor Beretta criticou 
mais um pedido de viagens à Brasília 
feito por seus colegas de Câmara, ale-
gando que não é necessário ir tanto a 
Capital Federal para buscar recursos e, 

afinal, afirmando (sem citar nomes) que 
teriam casos na câmara de Torres de 
pessoas que estariam utilizando as via-
gens para embolsar diárias como forma 
de aumentar o salário. Igor iniciou o as-
sunto lendo uma nota de seu partido, o 

MDB, que também rechaçava esta práti-
ca na Câmara e não pactuara com esta 
decisão de seus membros na Casa Legis-
lativa torrense. O vereador também pe-
diu para que o requerimento que pedia 
autorização para a viagem de dois cole-

gas (Dilson - MDB e Jacques - PP) fosse 
votado separado, isto porque seria con-
trário na votação - o que ocorreu, e Igor 
levou junto mais dois votos contras, o 
da vereadora Carla Daitx (PP) e do vere-
ador Moisés Trisch (PT). O que fez com 

que trio perdesse a votação pelo escore 
de 9 votos (a favor da viagem) contra os 
seus 3 votos contra. Ou seja, foi aprova-
da a viagem a Brasília, como já fora feito 
anteriormente e em outras legislaturas, 
com poucas exceções.   

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Na última sessão da Câmara de Tor-
res, o debate sobre alguns vendedores 
de sinaleiras em Torres veio mais uma 
vez à tona. E mais uma vez teve posi-
cionamentos diferentes, alguns radi-
calmente, o que é normal e saudável 

nos debates sobre direitos e deveres 
coletivos...

É normal um vereador como Roge-
rinho (PP) pedir que a prefeitura pro-
videncie o enquadramento de alguns 
vendedores de bala - que para o vere-

ador podem ser pessoas violentas que 
não fazem aquilo para sustento de fa-
mília, mas sim para receber algum di-
nheiro para gastar em prazer ou vícios 
e, além disto, por vezes se mostram 
violentos, verdadeiros achacadores. 

Trata-se de um problema que deve ser 
abordado pela pasta da Ação Social 
da cidade, pois se for real se transfor-
mou num caso de segurança para os 
cidadãos em geral e até para o próprio 
cidadão que pode estar doente e por 

isso receber abordagem de saúde. Ou 
pode realmente ser um aproveitador, 
que usa uma imagem não tão verda-
deira para conseguir vender seus pa-
cotinhos de balas a R$ 1,00... um caso 
de polícia. 

VENDEDORES DE ESQUINA
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O céu de Torres estará colorido 
com as mais variadas tonalidades 
de balões durante o 34° Campeo-

nato Brasileiro de Balonismo - que 
pela primeira vez ocorre na cidade. 
A competição de balões de ar quen-

te acontece entre os dias 12 a 17 de 
outubro de 2021. O evento contará 
com os melhores pilotos do Brasil 
em busca do mais cobiçado título 
da categoria.

Os artesãos da Casa da Terra e do 
Artesanato estão preparando uma 
infinidade de opções em artesa-
nato para turistas e torrenses lem-
brarem o que de mais belo a cida-
de tem para oferecer. Opções para 
quem busca por lembranças feitas 
com carinho e à mão, encontra 
aqui, incluindo artesanato em geral, 
obras de arte em madeira, roupas, 
enfeites para casa, porta-retratos, 
bolsas, luminárias, toalhas, enfim, 

acessórios.
Localizada na 

Avenida Barão 
do Rio Branco 
com Avenida 
General Osório, 
a Casa da Terra 
e do Artesanato 
vem se firman-
do como um 
marco dos arte-
sãos de Torres. 
O espaço é com 
atendimento presencial, de segun-
da a sábado, das 13h30 às 18h e via 
on-line. Para facilitar a procura você 
pode adquirir presentes para todas 

as datas especiais, pelos seguintes 
caminhos: através do fone e whats 
(51) 99510 1016, por Instagram @
casadaterratorres e ainda pelo site 
casadaterra.torres.rs.gov.br

TORRES

Iniciadas melhorias nas quadras de tênis da SAPT
A sede social da SAPT (Socie-

dade Amigos da Praia de Torres) 
passa constantemente por ade-
quações, possibilitando com que 
sócios e convidados tenham a 
melhor experiência. Desde esta 
semana, está em andamento a 
reforma das quadras de tênis com 
piso duro. É uma das iniciativas to-
madas pela direção do clube social 
pensando no verão de 2022. Prá-
ticas de futevôlei e beach tennis 
também foram incentivadas nos 
últimos meses. E vem mais novi-
dade por aí.

“O retorno gradual às ativida-
des, mesmo com cuidados em 
função da pandemia, nos deu mais 
motivos para continuar evoluindo. 
Temos mais de 10 modalidades 
sendo disputadas aqui. Queremos 
entregar à comunidade melhores 
dependências. Claro que uma obra 

logo na entrada gera alguns trans-
tornos. Por isso, pedimos com-
preensão de todos os frequen-
tadores”, lembra Márcio Amaro, 
presidente da SAPT.

A reforma vai manter uma das 
quadras fechadas enquanto a 
outra passa por ajustes. Haverá 
remodelação completa de piso, 
drenagem, pintura, troca de equi-
pamentos e telas. Ponto tradicio-
nal de disputas em todo o litoral, o 
espaço estará ainda melhor e mais 
bonito até a primeira quinzena de 
novembro, quando os trabalhos 
deverão ser encerrados. Mandan-
do mensagem no Whats para (51) 
3664-1221 ou e-mail para sapt@
sapt.com.br, associados podem ter 
mais informações.

Também pensando no verão, 
está sendo planejada a segunda 
edição do Point da Praia, que re-

cebeu em média 60 praticantes de 
beach tennis e futevôlei por dia no 
início do ano. O clube já está en-
trando com pedidos de autorização 
junto à Prefeitura. Para 2022, novas 
atrações são preparadas para os 
veranistas à beira-mar. Novamente, 
o objetivo é montar a estrutura na 
praia dos Molhes aos fins de sema-
na de janeiro e fevereiro.

Em 2021, o clube passou a con-
tar com mais locais para esportes 
de areia (futevôlei e beach tênis) 
e qualificou a oferta de modalida-
des para moradores e visitantes de 
Torres. Destaques na Olimpíada 
de Tóquio, natação, taekwondo e 
karate estão à disposição na SAPT 
durante o ano todo. Além da prá-
tica individual para alguns deles, 
aulas são dadas com instalações 
completas, que ajudam a melho-
rar o desempenho dos atletas. 

Em outubro, são mantidas pro-
moções com três pacotes diferen-
ciados para grupos que quiserem 
agendar horários na quadra de 
futebol. Para saber mais, basta en-
trar em contato com a secretaria. 
Outubro também reserva ativida-

des especiais para o Dia das Crian-
ças e a prevenção ao câncer de 
mama. Os perfis @sapttorres no 
Instagram e no Facebook trazem 
cards que lembram os dois acon-
tecimentos. (FONTE: Assessoria 
SAPT)

Casa da Terra e do Artesanato está preparada para o 
Campeonato do Balonismo em outubro

Obras nos espaços se unem a outras novidades do clube torrense

Prevenção contra escorpiões é tema de capacitação 
para agentes de endemias de Torres

FONTE: Prefeitura de Torres

Nesta terça-feira, 05 de outubro, 

a secretaria da Saúde por meio da 
Vigilância Ambiental realizou uma 
capacitação teórica e prática de 

prevenção de escorpiões na cidade, 
com apoio do Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde – CEVS. Dire-
cionado para os agentes de ende-
mias de Torres, a capacitação teve 
como objetivo esclarecer dúvidas 
e informar de forma clara a impor-
tância de quais cuidados devem ser 
tomados caso encontre o animal. A 
Vigilância Ambiental informa que 

em Torres foi diagnosticado o pri-
meiro registro da presença do es-
corpião amarelo no bairro Getúlio 
Vargas.

O escorpião amarelo
Possui hábitos noturnos e colo-

ração amarela com manchas escu-
ras no tronco. Escorpião endêmico 
das regiões Sudeste e Nordeste, 

vem se adaptando ao nosso es-
tado com extrema rapidez. Nessa 
espécie, existem apenas fêmeas, 
não necessitando de machos para 
fecundação (reprodução por parte-
nogênese). Acidentes graves, prin-
cipalmente em crianças, podendo 
causar sudoreses (suor excessivo), 
vômitos, alterações cardíacas e pul-
monares e até mesmo choque.

ESCORPIÕES - Veja abaixo alguns métodos de 
prevenção

– Sacuda e examine os calçados e roupas antes de usar;
– Mantenha limpos os locais próximos às residências 

(evite acúmulo de lixo, entulhos e materiais de construção);
– Não coloque mãos ou pés em buracos, montes de pe-

dras ou lenha;
– Use sempre calçados e luvas nas atividades de jardina-

gem ou hortas;

– Use telas e vedantes em portas e janelas;
– Crie aves domésticas (predadores naturais) em zonas 

rurais;
– Vivo ou morto nunca toque diretamente com as mãos.

Caso encontre o animal, informe a Vigilância Ambiental 
da secretaria de Saúde, através do telefone: 51 3626.1644 
e se o animal já tenha sido capturado ou morto, entregue-o 
para a correta identificação e adoção das medidas de con-
trole.
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R. Pedro Cincinato Borges, nº 130, Torres/RS.

www.rmstelecom.net.br
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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 2) -  PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS
Através de trabalhos de campo e entrevistas com moradores do bairro Guarita, 

constatou-se que o mesmo apresenta uma carência em equipamentos comunitários, 
tais como construções públicas destinadas à educação, cultura, lazer e similares. 
Cabe destacar a ausência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), fazendo com 
que os moradores se desloquem até as unidades dos bairros vizinhos para recebe-
rem atendimento. No que tange ao tratamento de esgoto, o bairro não possui um 
sistema de tratamento de efluentes domésticos, prejudicando a qualidade da água 
do córrego local, que posteriormente deságua no mar que banha a costa do Parque.
Este é um problema muito sério, que atinge o bairro Guarita, que deverá ser resol-
vido com obras de compensações dos condomínios que estão se instalando junto ao 
bairro. A rede de captação de águas pluviais é outro aspecto que merece atenção. 
Essa rede de abastecimento e de drenagem foi construída no final dos anos 2000, 
sem projetar o grande desenvolvimento do bairro e aumento populacional que se 
deu nas décadas seguintes. Hoje essa rede não dá vazão, e o problema agrava-se 
pelo entupimento das bocas-de-lobo e pela alta taxa de impermeabilidade do solo, 
que chega a atingir grande parte do bairro. Nos períodos de chuva intensa, as inun-
dações são constantes, alagando algumas ruas do bairro. Outro problema verifica-
do é a poluição por descarte de lixos e entulhos em locais inapropriados, criando 
ambientes de feição bastante desagradáveis para os transeuntes, onde essas alte-
rações estéticas do meio ambiente influem no bem-estar das pessoas, pela forma 
agressiva como ocorrem, podendo, portanto, serem entendidas como uma modali-
dade de poluição. O Guarita, por se configurar num bairro em franco processo de 
desenvolvimento e valorização, tem sido alvo frequente aumento da criminalidade, 
muitas vezes associados aos problemas de segregação sócio-espacial, que vem se 
agravando, devido às grandes disparidades nos níveis sociais e no aumento da 

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

A VÓZ DOS BAIRROS marginalização, de acordo com a ocupação desordenada do espaço resulta na perda 
de qualidade de vida urbana, com o surgimento de áreas de sub-habitações, polui-
ção das águas e do ar, enchentes, violência e epidemias, dentre outros problemas. 
Outro fenômeno que está ocorrendo no bairro e merece destaque é a especulação 
imobiliária, esse fenômeno resulta da “disputa entre atividades ou pessoas por dada 
localização”, onde, “certos pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias mais 
atrativas, e também, uns e outros, mais valorizados”. Atualmente, em decorrência 
dos equipamentos urbanos que vêm se instalando na região (Shopping Center, hi-
permercados) e a proximidade de grandes empreendimentos como os condomínios 
horizontais de alto padrão que estão sendo construídos no entorno, a especulação 
imobiliária no bairro vem crescendo, com grande tendência à elevação dos preços 
dos aluguéis, imóveis e dos poucos terrenos ainda disponíveis. Vale ressaltar ainda 
na análise do fluxo de veículos, a superlotação do transporte coletivo, evidencian-
do o crescimento do bairro, gerando uma demanda muito maior que o serviço de 
transporte é capaz de absorver. 

CENTENARIO – A Associação dos Moradores do Centenário está sendo regu-
larizada pelo atual Presidente. Mesmo sendo isenta se faz necessário declarar, pois 
com ausência de declarações tem multa por cada ano, ficando inativa ou até ter 
CNPJ baixado; Moradores do bairro pedem a colocação de placas de sinalização 
e identificação de ruas, assim como a unificação de números residenciais; Solici-
tam ensaibramento e patrolamento da Rua Tancredo Neves; pedem providências 
para que seja feita as poda de árvores nas ruas e logradouros; pedem a revisão da 
rede elétrica de iluminação pública com a colocação de luminárias em locais que 
inexistem e substituição das lâmpadas queimadas; pedem providências quanto ao 
conserto de buracos na Av. Castelo Branco; conserto da pavimentação nas ruas do 
Limoeiro e Tancredo Neves, Alberto Pasqualine.

CAMPO BONITO - Moradores do Campo Bonito solicitam providências para 
à instalação de iluminação com colocação de lâmpadas na Rua Maracanã; pedem 
que seja feita a colocação de uma academia ao ar livre na comunidade; querem que 
sejam tomadas providências para instalação de redutor de velocidade na Rua em 
frente à Escola Manoel Ferreira Porto; pedem a confecção de lombadas a fim de 
reduzir veleidades, levando segurança a toda comunidade.

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

Hello, vagalumes! Hoje o papo vai ser direto e reto. A 
espiritualidade está querendo saber o que vocês estão 
fazendo pra evoluir nessa encarnação. Já faz um tempo 
que a gente vem passando por um monte de coisas desa-
fiadoras, né? O mundo está muito esquisito, mas apesar 
de tudo, na maioria das vezes, a gente consegue seguir 
o baile. Eu andei assistindo uns vídeos da Halu Gamashi, 
do Laércio Fonseca e de um canal sobre a Fraternidade 
Branca. Todos eles estão dizendo, mais uma vez, que 
a espiritualidade continua fazendo chamados pra gente 
evoluir. Afinal, ainda estamos perambulando pela Data 
Limite. Ela ainda está no ar. O que estamos buscando? 
Somos buscadores ou sonhadores? Quem busca corre o 
risco de encontrar a verdade, quem sonha vive na esfe-
ra maia, ou seja, na ilusão. Será que a gente está con-
seguindo ampliar nossa consciência? Estamos no nosso 
eixo? Estamos separando o lixo, tomando banhos mais 
curtos, nos alimentando melhor, agradecendo, ajudando 
os outros, rezando, perdoando? O que a gente assiste 
quando liga a TV? Que sites vocês acessam quando estão 
conectados na internet? Quais são nossos sentimentos 
em relação a nós mesmos e aos outros? A gente gosta do 

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

FILOSOFANDO SEM FILTRO

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

que faz? O que vocês fazem tem a ver com suas essên-
cias? Claro que a maioria das pessoas precisa trabalhar 
com qualquer coisa porque as contas chegam, mas se 
organizar direitinho é possível fazer as duas coisas… se 
você for realmente bom naquilo que está na sua essência 
um dia provavelmente você vai trocar… aquilo que você 
fazia por prazer nas horas vagas vai ficar no lugar da-
quilo que você precisava fazer pra se sustentar. A gente 
expande a consciência e evolui quando começa a fazer 
esse check list que a gente falou ali no começo do tex-
to. Acho que podemos terminar a coluna falando sobre 
missão. A maioria das pessoas acha que a missão é algo 
grandioso. Krishna, Buda, Jesus… não só eles mas todos 
os grandes avatares que passaram pela Terra… cada um 
no seu tempo, na sua Era… tiveram grandes missões. 
Eles vieram ensinar o amor incondicional pra humanida-
de. A gente precisa descer do pedestal e entender que, 
a princípio, nossa missão é com a gente mesmo. Isso 
envolve autoconhecimento, lapidação, reforma íntima, 
individuação… cada um chama como quiser, pois no fun-
do é tudo a mesma coisa. Isso tem a ver com conhecer 
nossas sombras, defeitos e falhas… e trabalhar pra que 
essas coisinhas diminuam e deixem de ofuscar a nossa 
luz, nossas qualidades, dons e capacidades. Pra quem 
ainda não me conhece, sou psicóloga e terapeuta holís-
tica há 12 anos. Vem comigo que eu posso te ajudar a 
fazer esse mergulho profundo por meio de um processo 
terapêutico on-line apoiado na psicologia e no holismo. 
Você vai se conhecer melhor, vai ter uma noção maior 
de quem você é e, provavelmente, vai ter alguns in-
sights sobre o que veio fazer aqui. Boa semana e até a 
próxima!
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal 
(PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de 
Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores 
realizou sua 32a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período 
Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 04 de outu-
bro 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 Boaven-
tura (MDB), Ver. Igor dos Santos Bereta (MDB), Ver. Moisés 
Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Ge-
siel Carvalho Borja (PDT) e Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 288, de 27 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
141/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 289, de 27 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
169/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 290, de 27 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
147/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 291, de 30 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
173/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas.
Ofício nº 293, de 30 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
176/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 294, de 30 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
179/2021, do Ver. Moisés Trisch.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO - 1ª Sessão
Emenda nº 01/2021, da Comissão Especial, à Ementa do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 07/2021, do Ver. Silvano Car-
valho Borja, que altera a Lei nº 3.066, de 20 de dezembro de 
1996, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano no 
Município de Torres, para dispor sobre a obrigatoriedade das 
empresas loteadoras, a se responsabilizarem pela manutenção 
da pavimentação em seus loteamentos pelo prazo de cinco 
(05) anos e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, do Poder Executi-
vo, que altera dispositivos da Lei nº 3.724, de 31 de dezembro 
de 2002 - Código Tributário Municipal.
Projeto de Lei nº 55/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vi-
gente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 56/2021, do Poder Executivo, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financei-
ro de 2022.

PROJETO - 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 54/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vi-
gente Lei Orçamentária.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 188/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço na 
Tribuna Popular desta Casa Legislativa, para a Senhora Ma-
ria do Carmo Raya Fontan, representante da ATPA - Associa-
ção Torrense de Proteção aos Animais.
Nº 189/2021, dos vereadores Rogério Evaldt Jacob e Rafael 
da Silveira Elias, que requerem autorização para participar 
do curso da empresa INLEGES (Consultoria e Treinamento), 
nos dias 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2021, em Porto Alegre/
RS.
Nº 190/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos cola-
boradores do Hotel SESC Torres, pelos seus belos serviços 

prestados no Município de Torres.
Nº 191/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer o encaminhamento de Moção de Pesar à família 
Bonatto, pelo falecimento da Irmã Guiomar Bonatto, Scala-
briniana de São Carlos.
Nº 193/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer au-
torização para participar do “Encontro Estadual de Mulheres 
no Poder Público: Políticas Públicas para as Mulheres, Pro-
curadoria da Mulher, Oratória, Comissões da Câmara Mu-
nicipal, Tópicos de Fiscalização e Assessoramento, Atendi-
mento ao Cidadão e Obrigações e Responsabilidade do Poder 
Legislativo”, a realizar-se nos dias 05, 06, 07 e 08 de outubro 
de 2021, em Porto Alegre/RS.
Nº 194/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 
48/2021, do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 
nº 4.597, de 06 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a 
Estrutura Organizacional, o Funcionamento e a Gestão dos 
Serviços Municipais, e dá outras providências.
Nº 195/2021, dos vereadores Carlos Alberto da Silva Jacques 
e Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requerem autoriza-
ção para viajar a Brasília/DF, nos dias 07, 08 e 09 de dezem-
bro de 2021, a fim de cumprir agenda no Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério da Cidadania e Câmara de Deputados 
Federais.
Nº 196/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações aos Agentes Comunitá-
rios de Saúde de Torres, pela passagem do Dia Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde, comemorado no dia 04 de 
outubro.
Nº 197/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 
53/2021, do Poder Executivo, que institui o Regime de Pre-
vidência 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 com-
plementar e dá outras providências.

INDICAÇÕES 
Nº 253/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo projeto de lei que dispõe sobre a 
contratação de Jovens Aprendizes pelas empresas vencedoras 
de licitação pública no Município de Torres.
Nº 254/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao 
Poder Executivo que seja fornecido uniforme para todos os 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.
Nº 255/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo para que faça um estudo de viabili-
dade na alteração da circulação de veículos na esquina da Rua 
Caxias do Sul com a Rua José Inácio de Matos, nesta Cidade.
Nº 256/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo para que através da fiscalização de 
obras se faça o acompanhamento das obras da Corsan, quan-
do esta precisar intervir na pavimentação das ruas de nosso 
Município.
Nº 257/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Comandante da Brigada Militar de Torres, Sr. João 
Cesar Verde Selva, que intensifique o patrulhamento  nas co-
munidades de Pirataba, Rio Verde, Vila João XXIII e Areia 
Grande, neste Município.
Nº 258/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica ao 
Poder Executivo que seja feito o calçamento das últimas qua-
dras da Rua Caxias do Sul até o encontro da mesma com a Av. 
Independência, nesta Cidade.
Nº 259/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Exe-
cutivo interceder junto a Equatorial Energia, para que realize 
estudos e modifique o cabo de sustentação do poste que está 
ao término da faixa de pedestres que fica próxima ao Bistek 
Supermercados, na Rua Amazonas, esquina com Av. do Ria-
cho, nesta Cidade.
Nº 260/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Exe-
cutivo a inclusão do conteúdo sobre cultura tradicionalista 
nas escolas públicas da rede municipal de ensino de Torres.

Nº 261/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Exe-
cutivo a formalização de lei em acordo com a ULBRA Torres, 
para a municipalização do Ginásio de Esportes, objeto da Lei 
Municipal nº 3.227/98, que autorizou a cedência de área de 
terra à Universidade.
Nº 262/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica 
ao Poder Executivo a viabilização da inscrição no Pró Espor-
te/RS para implantação de Projeto Esportivo com Campo de 
Futebol e Pista Atlética.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 193/2021, da Mesa Diretora, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações quanto ao valor orçamentário da Secretaria 
de Educação e o número de alunos na rede pública municipal.
Nº 194/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à denúncia recebida por este 
vereador acerca de uma possível retirada de areia entre a 
Praia Grande e Praia dos Molhes, por maquinário e caçambas 
da prefeitura, nesta Cidade.
Nº 195/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações acerca da manutenção que está sendo 
realizada na Passarela Jaime Pozzi, na Lagoa do Violão, nesta 
Cidade.
Nº 196/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a constatação de eventuais in-
frações e da correspondente aplicação de multas decorrentes 
da observância do que determina a Lei Ordinária nº 4003, de 
maio de 2006, neste Município.                
Nº 197/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto a certidão de denominação do 
vestiário localizado no Campo do Riacho, antigo Campo do 
Torrense, nesta Cidade.
Nº 198/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao mapa com matrícula dá área 
onde consta o prédio da estação rodoviária, na Av. José Boni-
fácio esquina com a Tv. Piratini, se no local existe terreno do 
município, identificando-os.
Nº 199/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto aos valores que foram isentados 
pela municipalidade, em virtude da aplicação dos benefícios 
da Lei nº 4.832/2015 e Decreto nº 26/2017.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 592/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto aos alagamentos 
ocorridos na Av. José Maia Filho, no intervalo entre as ruas 
Washington Luís e Padre Golo, nesta Cidade.
Nº 593/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à manutenção e 
substituição dos aparelhos da Academia ao ar livre localizada 
na praça Nossa Senhora dos Navegantes, Praia da Cal, nesta 
Cidade.
Nº 594/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao reparo na calçada ao 
entorno da Lagoa do Violão, nesta Cidade.
Nº 595/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto a colocação 
de iluminação pública (poste, aste e lâmpadas), na Rua Santa 
Helena no espaço entre as ruas São Pedro e Av. Alfieiro Za-
nardi, Bairro Guarita, nesta Cidade.
Nº 596/2021, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente 
e Agricultura (CIMAA), que solicita ao Poder Executivo pro-
vidências quanto a sinalização e melhorias para usuários das 
linhas de ônibus circular, nesta Cidade.
Nº 597/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção e conservação 
de trecho da Av. do Riacho, na esquina com a Rua Pará, onde 
há um buraco de tamanho bastante expressivo que coloca em 
risco a passagem de quem circula neste local de carro, moto 
ou bicicleta.
Nº 598/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção da Rua Boa 
Ventura, Bairro Centenário, neste Município. 
Nº 599/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao reparo de buraco na Rua Gen 
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Firmino Pain, esquina com a Av. do Riacho, centro, nesta 
Cidade.
Nº 600/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto a colocação de base e patro-
lamento, bem como a supressão de árvores para a passagem 
de patrola, na Rua Vacaria e Rua Esperança, no loteamento 
Porto, Campo Bonito, neste Município. 

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Igor Beretta: Fez a leitura de uma nota do MDB es-
clarecendo e afirmando que a prática do uso de diárias para 
incremento de salário é reprovada pelo partido. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Disse que há poucos dias 
entrou em prática uma lei de sua autoria comemorando a 
Semana da Cultura Evangélica. Citou também a etapa do 
Campeonato Brasileiro de Surf no município, parabenizan-
do a entidade e seus esportistas. Comunicou que a Prefeitu-
ra autorizou o embarque e desembarque de ônibus na rua la-
teral à rodoviária, até que se efetive a licitação em questão. 
Parabenizou o Secretário Mauro pelo aniversário.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Parabenizou, em 
nome do PDT, aos munícipes homenageados durante a 32ª 
sessão, agradecendo pelos serviços prestados ao município.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Afirmou que o Li-
toral Norte tem sido visto como um balneário, apesar dos 
grandes empreendimentos, lamentando que não exista ainda 
um hospital regional. Elencou situações precárias da Saúde, 
em virtude da ausência de um hospital destinado ao litoral. 
Disse que é preciso comprometimento dos agentes políti-
cos para que o município deixe de mendigar por tal aten-
dimento. Citou valores gastos no cuidado da causa animal 
em contraposição ao atendimento prestado às pessoas. Foi 
enfático ao dizer que é uma falta de respeito com os mora-
dores locais, e que é preciso união às candidaturas que se 
comprometerem com o Litoral Norte. Disse que não apoiará 
políticos que não estiverem comprometidos com a região. 

Ver. Igor Beretta: Sugeriu a municipalização do Ginásio 
da ULBRA, já que a entidade não tem mais saúde financeira 
para mantê-lo. Protocolou uma indicação ao Executivo para 
que as escolas tenham em sua grade curricular, disciplinas 
voltadas ao tradicionalismo. Sugeriu a criação dos “terrenos 
sociais”, de menor tamanho, para atender às famílias com 
pouco poder aquisitivo. Parabenizou a Secretaria de Saú-
de pela aquisição de uniformes para os servidores da área. 
Parabenizou também ao senhor Eraclides, responsável pela 
criação do Shopping Vesta, pelos inúmeros postos de traba-
lho decorrentes do empreendimento. Informou que o novo 
canil municipal poderá ser construído no Barro Cortado. Fa-
lou que, em reunião com o Secretário Cláudio Paranhos, re-
forçou o pedido de contratação de pediatras para os plantões 
do município. Relatou que, em visita a um posto de saúde 
durante a noite, havia apenas um médico para atendimento. 
Pediu informações sobre a atuação da empresa prestadora 
do serviço ao município.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Fez menção à Lei 14.192, 
que reprime a violência política contra a mulher, citando 
uma série de atos tipificados como crime. Leu um breve 
texto com referência à lei em vigor. Entre os crimes tipifi-
cados, estão assediar, constranger, humilhar, perseguir ou 
ameaçar mulheres ocupantes de cargos eletivos ou deten-
toras de mandatos. Como representante das mulheres no 
Legislativo, assegurou que é preciso construir um municí-
pio responsável pela pessoa humana. Disse que “a presença 
das mulheres na política ainda é motivo de desconforto”, 
encorajando as mulheres a participarem da política. Falou 
sobre o mês de conscientização do controle ao câncer de 
mama, através do Outubro Rosa. Testemunhou sua experi-
ência com a doença em familiares, afirmando que “a doen-
ça não põe a prova nossa saúde, mas testa nossa coragem, 
vaidade e apego aos valores mais preciosos”. Informou que 
será feita uma campanha sobre o Outubro Rosa durante o 
34º Campeonato Brasileiro de Balonismo e 1º Campeonato 
Feminino de Balonismo de Torres. Comunicou que todos os 
ESFs do município estão com horário ampliado para atendi-

mento das mulheres para os exames preventivos. Agradeceu 
ao CONDIM pelo convite para participar de ações de cons-
cientização sobre o câncer de mama.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Parabenizou a co-
munidade evangélica pela beleza de seus cultos. Mencio-
nou o dia de São Francisco e seu bairro, que leva o mesmo 
nome, pela eleição da Executiva com exercício de 2021 a 
2023. Disse que é preciso muita seriedade para a eleição que 
se aproxima, bem como a coragem dos vereadores. Afirmou 
que a eleição precisa ter “início, meio e fim”, fazendo alu-
são ao pleito dos vereadores. Falou que “os vereadores pre-
cisam se ater ao todo e não a pequenas a coisas ou defeitos”, 
e reiterou que “se ficarmos pensando sempre nas coisas 
menores, seremos menores”. Ressaltou que os vereadores 
devem ter sempre em mente o município de Torres. Espera 
que os vereadores caminhem juntos, apontando menos de-
feitos e buscando mais soluções.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Mencionou o dia 4 de 
outubro, dia de São Francisco, sugerindo a busca da ajuda 
ao próximo. Pediu ao Executivo um maior cuidado para a 
Rua Feliz, no Bairro Curtume, que precisa de manutenção. 
Solicitou demandas para o Esporte e Saúde à Deputada 
Federal Lizianer Bayer. Informou que esteve em reunião 
com o Senador Lasier Martins e o assessor do Deputado 
Heitor Schuch na busca de demandas para o município, 
em especial, para o Bairro Jacaré. Mostrou-se frustrado 
pela destituição de seu projeto “Brasil Em Campo”, afir-
mando que continuará na luta pelo esporte. Mencionou o 
Campeonato Brasileiro de Surf e o Circuito Kids, elogian-
do o evento e a iniciativa. Relatou sua participação em um 
evento de pedalada, em Dom Pedro de Alcântara, e um 
encontro voltado aos idosos, em Torres. Elogiou o SESC, 
pelo evento dos jubilados, realizado na semana anterior. 
Fez Indicação ao Executivo para a construção de uma raia 
de atletismo. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Em resposta ao 
comentário de um vereador, afirmou que não tem medo 
quando se fala em diárias, pois quando vai a Brasília faz 
com o intuito de trazer emendas ao município. Quanto aos 
cursos, quer buscar qualificação e excelência em sua gestão. 
Questionou se as cartas lidas em plenário por outro vereador 
são realmente da Executiva do MDB. Relatou que, em reu-
nião com o Deputado Gabriel Souza, reivindicou demandas 
para a Saúde de Torres. Externou sua gratidão ao deputado 
por toda atenção e disponibilidade ao vereador. Disse ser 
um homem simples, e não admite que falem de sua honesti-
dade ou caráter. Reiterou que tem dignidade e que tal situa-
ção causa ciúmes a muitos. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Disse ser inadmissível que a 
cidade não tenha lixeiras adequadas, afirmando que é ne-
cessário que o Executivo ofereça um local próprio para des-
carte do mesmo. Mostrou-se indignado à invasão de deso-
cupados que vendem balas de goma nas sinaleiras. Relatou 
que há pouco tempo presenciou a briga entre dois, onde um 
deles depredou uma padaria próxima. Afirmou que é pre-
ciso tomar uma atitude rápida para a situação. Lamentou 
as calúnias levantadas contra o empresário Nasser Samhan 
nas redes sociais, que insinuaram que o mesmo não que-
ria a inauguração das Lojas Renner no Shopping Vesta. Foi 
enfático ao dizer que o empresário tem contribuído para o 
desenvolvimento da cidade, e que não precisa se envolver 
em situações como esta. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Solicitou à Unidade 
de Psicologia da ULBRA a criação de um grupo de apoio 
aos enlutados pela Covid. Foi informado que o grupo foi 
criado, que entrará em atividade e que os atendimentos se-
rão agendados pelo número (51) 997.709.959. Disse que, 
ao ser questionado sobre um pórtico de entrada na cidade, 
fez uma indicação ao Executivo para sua criação. Pediu por 
uma melhor fiscalização da CORSAN em virtude das obras 
realizadas por suas terceirizadas. Mencionou os 34 anos da 
Constituição Brasileira, que assegura um estado democrá-
tico. Comunicou que no sábado próximo estará com seu 
gabinete móvel na Vila São João, para atendimento da co-
munidade local. 

Ver. Moisés Trisch: Lembrou o dia 4 de outubro como dia 
de São Francisco e dos animais. Disse que cabe à classe 
política e dirigentes a criação de políticas públicas para os 
animais. Em relação ao comentário de um vereador, sobre 
as pessoas que vendem balas nas sinaleiras, disse que é con-
sequência de uma economia que não tem gerado emprego 
nem renda. Solidarizou-se ao senhor Nasser em virtude das 
fake news levantadas contra ele. Afirmou que estas fake 
news terão fim quando elas indignarem a todos, inclusive 
aos adversários.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Em relação às fake news, 
disse que as notícias levantadas nas redes sociais expuse-
ram não somente ao empresário Nasser, mas à sua família, 
vereadores e muitos outros. Falou que o empresário se viu 
forçado a dar uma entrevista na Rádio local para explicar 
todo o caso. Reiterou que as pessoas costumam se esconder 
covardemente atrás de um teclado, e que não cabe a nin-
guém levantar inverdades. Reiterou que o empresário acio-
nará judicialmente os responsáveis pelas mentiras. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Relatou que no 
dia 8 de outubro, três pessoas que fazem parte de sua vida, 
comemoram aniversário. Citou seu sogro, Moacir Alves, 
seu compadre, Luis Cláudio, e o Vereador Gibraltar Vidal. 
Agradeceu ao empresário Nasser, que patrocinou a viagem 
a Santa Catarina, do capoeirista Peninha, para a “troca de 
cordas”. Fez um projeto de lei dedicado ao protetor animal, 
no dia 4 de outubro, como reconhecimento às pessoas que 
se dedicam à causa animal. Fez menção ao Outubro Rosa, 
encorajando as mulheres para que façam o exame preventi-
vo contra o câncer de mama. 

TRIBUNA:
Senhora Ingrid Luciana Franetta Emmer: Agradeceu 
ao Presidente da Casa, Vereador Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal, pela iniciativa de homenagear a munícipes, e pelo 
hasteamento da bandeira frente a Casa Legislativa. Relatou 
seu saudosismo de quando o mesmo rito era realizado em 
sua infância nas séries iniciais. Mostrou-se emocionada e 
grata pelo ato.

EXPLICAÇÃO PESSOAL:
Ver. Igor Beretta: Relatou que o Vereador Dilson Boaven-
tura, em fala anterior, deu a entender que a nota emitida 
pelo partido, quanto ao uso de diárias por parlamentares, foi 
redigida pelo vereador Igor. Ressaltou que a nota foi emi-
tida pela executiva do MDB, e que o vereador Dilson está 
distante do Partido.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Em resposta ao comentário do 
Vereador Moisés à sua fala, sobre os desocupados que ven-
dem balas nas sinaleiras, disse que o colega não entendeu a 
mensagem. Enfatizou que é fácil identificar quando se trata 
de uma família ou um desocupado. Citou o caso da família 
que vende panos de prato, e “a moça das massas pra pizza”, 
ambas na entrada da cidade. Assegurou que são bastante 
distintas dos vagabundos que ocupam as sinaleiras. Disse 
que “parece ser uma prática do Partido dos Trabalhadores 
defender vagabundos”.

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

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

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

ê
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Amor pelos animais transforma tampinhas 
plásticas em ração e cirurgias em Torres

FONTE: Centro Ecológico
____________________

Em breve, 230 quilos de tampi-
nhas plásticas serão transforma-
dos em ração, cirurgias e consultas 
veterinárias para animais de rua 
ou animais de tutores de baixa 
renda em Torres.  A metamorfose 
não será resultado de nenhuma 
mágica, mas de aproximadamente 
350 horas de dedicação da volun-
tária da Associação Torrense de 
Proteção aos Animais Ana Telles. 
Desde o dia 1º de julho, quando 
enviou uma remessa de 165 quilos 
para o Tampinha Legal, em Porto 
Alegre, ela recomeçou a coleta, se-
leção, limpeza e armazenamento 
de mais tampinhas, num trabalho 
que realiza há quatro anos.

Ana lembra que ficou sabendo 
sobre a criação do programa so-
cioambiental em 2017 graças ao 

hábito de ler jornais todos os dias. 
A partir daí, buscou informações, 
participou das reuniões e conse-
guiu cadastrar a ATPA. “No início 
era bem pouquinho, eles pagavam 
acho que R$ 1,80 (o quilo da tampi-
nha). Mesmo assim foi um dinhei-
rão! Juntamos mais de 80 sacos. Eu 
não tinha mais lugar pra colocar”.

Para conseguir o material, ela 
conta com o apoio do marido, de 
pessoas que guardam tampinhas 
e de empreendimentos locais. 
“Pego na Padaria Vosso Pão, as 
tampas usadas no café . Também 
pego no Grill Brasília as de uso do 
restaurante e de alguns funcio-
nários, no Monsieur Café. Coleto 
muito na Jaqueline Lima - um sa-
lão de beleza-, na Peg Pag, Casa do 
Agricultor e na Ecotorres”.

Em geral, nestes locais, as fun-
cionárias e funcionários apoiam 
a causa animal e por isso reser-

vam algum lugar e tempo para as 
tampinhas. Na Casa do Agricultor, 
Alessandra Pedroso conta que as 
pessoas deixam as doações e, num 
espaço que não é assim tão amplo, 
os funcionários as guardam até sex-
ta-feira ou sábado. “Quando a Ana 
não pode vir buscar o Paulo (Olivei-
ra) entrega na casa dela, porque às 
vezes tem muita quantidade”.

A Cooperativa de Consumido-
res Ecotorres também não dispõe 
de espaço extra, mesmo assim, 
guarda as tampinhas.  “A coope-
rativa é apenas um ponto de co-
leta. “Aí claro, eu junto na minha 
casa, coloco aqui, porque apoio a 
causa”, explica Dauane Scheffer. A 
funcionária destaca ainda o apoio 
a outras ações da ATPA para levan-
tar recursos: venda de calendários, 
copos e o que mais for preciso 
para colaborar. 

Esse trabalho que cada pes-

soa tem, juntando as tampinhas 
é, segundo a presidente da ATPA, 
Maria da Graça Scherer Nogueira, 
fundamental para manter os pro-
jetos da entidade. ”É a vontade de 
ajudar os animais e a preocupação 

com o meio ambiente. Livrar a na-
tureza de tanto plástico. Eu acho 
isso muito legal!! E sou agradecida 
a todas elas. Sozinhos somos fra-
cos, mas quando nos juntamos, 
em qualquer luta, ficamos fortes”.

230 quilos de tampinhas plásticas serão transformados em ração, cirurgias e consultas veterinárias para animais de rua de 
tutores de baixa renda em Torres.  A metamorfose não será resultado de nenhuma mágica, mas principalmente das quase 

350 horas de dedicação da voluntária da Associação Torrense de Proteção aos Animais (ATPA),  Ana Telles (foto)

 O caminho das tampinhas
 Depois de buscar 

as tampas plásticas 
nos pontos de co-
leta, Ana as separa 
por cor: pretas, azuis, 
verdes, laranjas e 
amarelas, verme-
lhas, brancas, mar-
rons e transparentes. 
Ela explica que essa 
separação é muito 
importante, porque 
quando vai para a re-
cicladora, são trans-
formados em pellets 
destas mesmas cores, 
que outras empresas 
vão comprar para fa-
zer diferentes produ-
tos.

As tampinhas são 
higienizadas. Algu-
mas precisam ficar 
de molho na água 
com água sanitária 

e escovadas. Quando estão se-
cas, são colocadas em sacos que 
comportam em média 5 quilos. 
Quando consegue juntar pelo 
menos 30 sacos, a voluntária in-
forma a Ambientuus Tecnologia 
Ambiental.

Esta empresa que recolhe re-
síduos da área da saúde foi acio-
nada pelo próprio Tampinha 
Legal, porque Ana não estava 
conseguindo transporte. "Muita 
gente dizia que ia ajudar, mas 
chegava na hora e não podia. 
Teve uma empresa de mudan-
ças que me deixou esperando 
várias vezes".

Assim, a Ambientuus assu-
miu a tarefa de levar, de Torres, 
as tampinhas da ATPA e da As-
sociação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae). A empresa 
recolhe de outras entidades as-
sistenciais cadastradas no litoral 
e as armazena até encher um 

contêiner em sua planta em Ca-
choeirinha, na Região Metropo-
litana de Porto Alegre. Só então 
as leva para o posto de entrega 
Porto Alegre, junto à Fundação 
Gaúcha dos Bancos Sociais da 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (Fiergs), na Capi-
tal.  

Ali, as tampinhas são nova-
mente pesadas e na conta de 
cada uma das entidades é depo-
sitado o valor correspondente à 
quantidade de material enviada. 
O Tampinha Legal vende para 
recicladoras que transformam 
as tampinhas em pellets. "Os 
valores obtidos são destinados 
integralmente para as entida-
des assistenciais participantes 
sem rateios ou repasses e sem 
que o programa receba comis-
sões e/ou gratificações sobre o 
material coletado", informa o 
relise do programa.

 O Tampinha Legal
Iniciativa do Instituto Sus-

tenPlást, o Tampinha Legal é, 
segundo sua assessoria de im-
prensa, o maior programa so-
cioambiental de caráter educa-
tivo em economia circular da 

indústria de transformação do 
plástico da América Latina. Em 
quatro anos, já recolheu mais 
de 390 milhões de tampas plás-
ticas que foram revertidas em 
mais de R$ 1,4 milhão em recur-

sos destinados integralmente às 
339 entidades assistenciais par-
ticipantes.

 Além do Rio Grande do Sul, 
o programa atua em Santa Ca-
tarina, Minas Gerais, São Pau-

lo, Alagoas, Pernambuco, Goiás 
e no Distrito Federal. Em Porto 
Alegre, conta com o apoio da 
Fundação Gaúcha dos Bancos 
Sociais da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande 

do Sul (Fiergs). No site e no apli-
cativo é possível localizar pontos 
de coleta, entidades cadastra-
das e empresas participantes. O 
Tampinha Legal está também no 
YouTube, Instagram e Facebook.

Por que o Centro Ecológico contou essa história?
Por considerar o trabalho vo-

luntário com os animais e esta 
ação com as tampinhas 100% 

alinhadas às propostas da cam-
panha Compartilhar é Cuidar, o 
Centro Ecológico quis registrar 

e contar essa história. A cam-
panha Compartilhar é Cuidar é 
desde 2018 realizada em outu-

bro, durante a Semana da Ação 
Verde (Green Action Week), co-
ordenada pela Sociedade Sueca 

de Proteção à Natureza em mais 
de 30 países e  aproximadamen-
te 40 organizações.
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ÁRIES - A semana te desafiará a abrir mão dos 
seus desejos egóicos e desnecessários, colo-
cando-se à disposição de auxiliar os outros. A 
semana traz também uma necessidade de ter 
mais cuidado com a sua saúde. Será necessário 
manter uma rotina mais organizada para não se 

sobrecarregar ou se irritar com o caos que pode ser instaurado. O 
silêncio pode ser seu maior refúgio. Tome cuidado com dúvidas ou 
discussões, que só vão minar sua energia. Saiba dialogar.

TOURO - A semana pode começar com cer-
ta preguiça ou desânimo. As emoções po-
dem estar remexidas. Lembranças do pas-
sado podem vir com tudo, te deixando mais 
nostálgico. O bom disso tudo é que você 
pode resgatar algum projeto do passado ou 

uma vontade antiga, colocando isso em prática. Semana ideal 
para reconquistar sua saúde e sua organização cotidiana.

GÊMEOS - A semana pode pedir logo de cara: foco e 
menos conversas e buscas. Momento de ir em fren-
te sem olhar muito para trás. Ainda que coisas do 
passado venham à tona, sua mente pode estar mais 
interessada no que está por vir. Quanto mais foco 
tiver, menos importância vai dar para coisas inúteis 

e poderá resolver muitos problemas, tendo uma semana produtiva e re-
solvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda que receba muita ajuda, 
sua capacidade de enfrentar situações desafiadoras será muito grande.

CÂNCER -A semana se inicia com bastante trabalho 
e você pode ter dificuldade de engatar as tarefas, mas 
depois conseguirá manter o foco. A semana pede mo-
deração e equilíbrio, principalmente com relação à sua 
alimentação, porque você pode acabar se alimentando 
mal. A autoestima precisa ser resgatada, portanto é 
coerente se cuidar e manter o seu ritmo equilibrado. A 

família ou questões domésticas estão mais exaltadas nesta semana, então é 
importante conseguir dar atenção às necessidades do seu lar.

LEÃO - A semana começa trazendo uma 
necessidade de fazer escolhas mais assertivas. 
Isso pode ser desafiador e você pode acabar se 
deixando levar por dúvidas ou ações contraditórias. 
Tome cuidado com o mau uso do seu dinheiro e evite 
começar muitas coisas e não terminar nenhuma. A 

Lua Nova em Libra vai trazer mais agito, movimento e necessidade de 
tomar atitudes novas com coragem. O “mais do mesmo” ou o passado 
precisam ser superados. A comunicação está potencializada e é possível 
resolver muita coisa apenas dialogando.

VIRGEM - A semana começa caótica ou com a 
dificuldade de focar. Você pode se sentir muito 
instável ou em dúvida sobre suas ações. Vale 
a pena pensar antes de agir para não se deixar 
levar por situações duvidosas ou ilusórias. Ouvir 
a intuição é indicado. A Lua Nova em Libra, no 

dia 6, trará mais equilíbrio e sensação de segurança, mas é preciso 
conseguir se abrir para as relações e as ajudas que poderão surgir, te 
salvando no último minuto.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana traz foco em seus projetos, 
além da necessidade de maior planejamento 
nas coisas que virão futuramente, e isso inclui 
uma maior necessidade de se organizar finan-
ceiramente, bem como de manter mais foco 
nas responsabilidades e não se deixar levar 

por dispersão e diversão exagerada.

CAPRICÓRNIO -A semana pode tra-
zer finalizações, rupturas ou perdas. 
Tome cuidado com o mau uso do seu 
dinheiro. As coisas tendem a melho-
rar depois da Lua Nova em Libra, que 
acontece no dia 6. É importante con-

seguir lidar com as pessoas de forma harmoniosa ou 
podem acabar acontecendo brigas e dificuldades. Sua 
capacidade de liderar e organizar está grande, então 
você pode resolver vários problemas, tendo uma se-
mana produtiva, ainda que cheia e caótica.

AQUÁRIO - A semana está agita-
da e tensa também. É importante 
buscar se relacionar bem com as 
pessoas. Você pode se irritar com 
alguém próximo. Existe tensão, 
atrasos e mal-entendidos. Con-

vém não se arriscar muito até a passagem da Lua 
Nova, no dia 6. Após isso, a semana tende a trazer 
mais movimento e você pode se valer de ajuda de 
alguém próximo.

PEIXES - A semana pode ter 
uma energia mais arrastada e 
lenta, como se sua energia es-
tivesse mais baixa. Mas tudo 
começa a melhorar após a Lua 
Nova, no dia 6, quando começa 
a haver mais foco, ânimo e visão 

das coisas que precisa realizar. Você pode iniciar 
a semana mais focado no essencial, sem inven-
tar muito. Parcerias e sociedades estão poten-
cializadas, por isso você pode receber bastante 
ajuda para atingir os objetivos que deseja.

ESCORPIÃO - A semana traz finalizações e re-
começos. Pode ser um início de semana agitado, 
trazendo mais descanso para o final dela. As ami-
zades estão potencializadas, assim como ajustes 
em projetos ou planejamento de novos. É impor-
tante ter cuidado em relação a usa seu dinheiro 

nesta semana, porque você pode prosperar ou resolver problemas 
inesperadamente com sorte, mas precisa manter o autocontrole.

SAGITÁRIO - A semana traz novidades em rela-
ção a grupos de amigos e projetos. É uma semana 
em que você pode avançar e produzir muito, além 
de manter a sua vida social em puro agito. Portan-
to você pode sair bastante e resolver muitas coisas 

com pessoas diversas. Existem alguns atrasos e situações caóti-
cas, mas saiba manter a paciência e fluir com flexibilidade quando 
algumas coisas não derem certo.

VARIEDADES

(semana entre 05/10 e 11/10)
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 1°/10 
e 07/10, uma notícia alentadora: 
pela quinta semana consecutiva, 
nenhum novo óbito pela doença 
ocorreu na cidade. A última morte 
pelo coronavírus em Torres ocorreu 
no dia 13 de agosto - ou seja: nesta 
quinta-feira (07), completaram-se 
54 dias.

Apesar disso, Torres teve peque-
no aumento no número de casos ati-
vos de Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade era 
de 14 nesta quinta (07/10) - sendo 
que no dia 30/09 eram 10. A mé-
dia 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). 

Segue baixo número dos novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira (07 de outu-
bro), o Boletim Epidemiológico de 
Torres registrava, contando desde 
o início da pandemia, 6.124 casos 

confirmados, com 5.997 recupera-
dos, 13 pacientes em isolamento 
domiciliar e 113 óbitos. "Nenhum 
paciente de Torres está internado 
com Covid-19 no Hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes. Está registra-
da a internação de três pacientes de 
outros municípios, um em UTI e dois 
em leito comum. De Torres, temos 
um paciente que está internado fora 
do município" indica a comunicação 
da Prefeitura de Torres, ressaltando 
ainda que havia, até quinta (07) 53 
casos suspeitos aguardando resulta-
dos de exames, todos em isolamen-
to domiciliar.

Desta forma, além dos últimos 
dias não terem o registro de ne-
nhum óbito, temos computados um 
total de 12 novos casos por Covid-19 
na semana entre 1° e 07 de outubro 
em Torres  - o que representa au-
mento em comparação com a sema-
na anterior (entre 24/09 e 30/09), 
quando apenas 6 novos casos do co-
ronavírus haviam sido computados. 

Arroio do Sal e Três Cachoeiras

Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quarta-feira (06/10) o município 
estava com 1467 casos confirma-
dos para Covid-19 (sem nenhum 
paciente internado), sendo 1429 
recuperados e 8 suspeitos (aguar-
dando resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbitos 
relacionados ao coronavírus desde 
o princípio da pandemia (nenhum 
novo óbito em relação a semana 
passada).

Já Arroio do Sal  divulgou nesta 
terça (05/10) novo balanço referen-
te a Covid-19 no município. A cidade 
estava com 1260 casos confirmados 
para Covid-19 (sem nenhum pacien-
te internado), sendo 1214 recupera-
dos e nenhum suspeito (aguardan-
do 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 decor-
rência do novo coronavírus desde 
o início da pandemia. Conforme o 
Boletim, o Município estava (até ter-
ça, 21) há 70 dias sem óbito e há 40 
dias sem internação hospitalar em 
decorrência da Covid-19.

Torres completou 54 dias sem registro de óbitos por Covid-19 

Na quarta-feira (6), O Gabi-
nete de Crise do governo do 
Rio Grande do Sul emitiu um 

aviso para a região Capão da 
Canoa (referente aos municí-
pios do no Litoral Norte), em 

razão da piora dos indicadores 
da Covid-19. Segundo o Gover-
no do RS, a região apresentou 
aumento em indicadores como 
casos confirmados e óbitos. 
Além disso, o Litoral é a única 
das 21 do estado com algum 
tipo de notificação dentro do 
Sistema 3 As de Monitoramen-
to (o qual prevê níveis de "avi-
so", "alerta" e "ação" de mu-
nicípios contra a pandemia). 
As regiões de Novo Hamburgo 
e Passo Fundo, notificadas há 
uma semana, melhoraram os 
indicadores e dessa vez não fo-

ram advertidas.
"Agora, nossas equipes vão 

acompanhar ainda mais de 
perto a situação de Capão da 
Canoa (região Litoral), para 
prestar a assistência necessária 
em busca de frear a curva dos 
indicadores", disse o vice-go-
vernador, Ranolfo Vieira Júnior

Dados

O Palácio Piratini afirma que 
a região de Capão da Canoa 
teve uma incidência de 239,5 
casos confirmados por 100 mil 

habitantes na última semana 
- o que significa um avanço de 
44,1%. O índice é o pior do es-
tado e superior à média do RS 
como um todo.

Já em relação aos óbitos, fo-
ram 3,02 mortes por 100 mil 
habitantes, representando um 
aumento de 9,1% frente à se-
mana anterior. A taxa também 
é a pior do Rio Grande do Sul 
- ficando 101,1% superior à 
média estadual. Os municípios 
do Litoral Norte registraram um 
aumento de 125% nas interna-
ções clínicas por coronavírus.

Litoral Norte tem piora nos números da Covid-19 
e recebe aviso do governo do RS

Municípios do Litoral observaram piora nos indicadores de casos, óbitos e internações por coronavírus. Região é a única do 
estado notificada dentro do Sistema 3 As de Monitoramento.

No período de 7 dias, 12  novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 14 casos ativos para 
Covid-19 na quinta (07).  Arroio do Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença por mais uma semana

Nesta sexta inicia em Torres a vacinação contra a 
Covid-19 em adolescentes de 12 anos

Nesta sexta-feira, 08 de outubro, 
inicia a vacinação dos adolescentes 
de 12 anos, sem comorbidades, 
em Torres. A aplicação da primei-
ra dose da vacina Pfizer, a única 
recomendada para este grupo, 
ocorre na Sala de Vacinas do Pos-
to Central e nos ESF’s. Mas porque 
não no Posto Volante? O Ministé-

rio da Saúde lançou a campanha 
de multivacinação, então a ideia é 
atualizar as vacinas que porventura 
podem estar atrasadas deste públi-
co. A vacinação vai das 8h às 12h 
e das 13h30min às 17h, enquanto 
durarem os estoques. A Secretaria 
Municipal de Saúde reforça que as 
pessoas procurem seus postos de 

origem, para não sobrecarregar a 
Sala de Vacinas do Posto Central.

Para receber a imunização em 
Torres, o adolescente deve aten-
der os seguintes requisitos: trazer 
seu próprio documento conten-
do o CPF, estar acompanhado dos 
pais ou responsáveis, e também 
estes devem trazer seu documento 

contendo o CPF. Apresentar com-
provante de residência no nome 
dos pais ou responsável legal ou 
atestado de matrícula atualizado 
em escola de Torres ou declaração 
de residência emitido pelo ESF do 
seu bairro ou ainda, comprovante 
de residência autenticado em car-
tório.

"A Secretaria da Saúde destaca 
que a primeira dose está à disposi-
ção da população no Posto Volante 
- e lembra ainda, para todos que 
puderem, que façam uma contri-
buição com alimentos não perecí-
veis para a Vacinação Solidária, pois 
a pandemia ainda não acabou", fi-
naliza a Prefeitura de Torres.
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PAUTA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA.

CÂMARA DE ARROIO DO SAL' - Em discussão e votação as Atas 33/2021 de 21/09/2021 e 34/2021 de 27/09/2021 – APROVADAS por unanimidade - Leitura das correspondências

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

PROG MAZINHO – Outubro Rosa – Pedido às mulheres para que façam o exame preventivo de 
Câncer de Mama, já que o sistema de saúde local tem recebido muitos casos da doença.  Reclamou que 
animais (de grande porte) soltos nas vias podem causar muitos danos. Neste final de semana passado, 
um deles quebrou o relógio medidor de água da sua residência, por exemplo. Pediu para que pessoas 
liguem para o telefone do responsável na prefeitura assim como pediu que a municipalidade divulgasse 
mais os contatos ao público. Está preocupado com a falta de seriedade que as pessoas estão dando aos 
protocolos de combate à Covid, lembrando que a doença ainda existe e que locais turísticos podem 
sofrer muito caso volte um surto.  Portando, pediu que o uso de máscara e de higienização das mãos 
com álcool gel sejam levados à sério.  
MDB RONALDO – Visita na ONG Mãos e Patas, com dona Teresinha. Prometeu recursos de 
suas e de outras emendas impositivas da casa para a causa dos animais abandonados, para que possa 
continuar o trabalho.  Comemorou que dia 1 de novembro será inaugurado o Posto de Saúde das praias 
do Norte, no Balneário Atlântico. E que o prefeito também promete investir R$ 1,5 milhão para reca-
peamento do trecho de Areias Brancas até o centro da cidade, na Interpraias. Acha que a iniciativa vai 
ser muito festejada pela população. Escola Raimundo vai receber asfalto em seu entorno com apoio de 
recursos da Câmara, assim como outras como Arací ou a escola do Quatro Lagos. Pessoas cobram o 
patrolamento e acha que com razão, pois as vias de saibro estão necessitando de um reparo depois das 
chuvas. Também aconselhou que as mulheres fizessem seus exames de rotina de mama, para prevenir 
ou tratar sinais de câncer. 
MDB GIOVANI – O presidente da Câmara diz ter ficado feliz pelo anúncio da abertura do Posto 
de Saúde no Balneário Atlântico. Também falou sobre a necessidade de exames de rotina de mama, 
para prevenir o câncer. Conferiu o trabalho do ESF do bairro Figueirinha, que está sendo feito em 
abrigo no entorno no espaço de saúde, protegendo as pessoas do sol forte no verão e contra a chuva. 
Desejou melhoras ao colega vereador Mateus que saiu por estar com pressão muito alta.   Lamentou 
que o projeto Câmara No Seu Bairro tivesse coletado demandas de vários locais, mas infelizmente 
ainda não deu para a secretaria de obras atender aos pedidos. Entende que os recursos da pasta são li-
mitados e por isso está providenciando pedidos de recursos federais em Brasília. Listou equipamentos 
que já estão sendo providenciados através de emendas, algumas em parceria entre mais de um vereador 
da Câmara. Chamou a atenção para o “apagamento” exagerado das faixas de pedestre. Pediu para que 
sejam repintadas ou “acesas” através da limpeza. 
MDB CARLOS – Lembrou que vereadores só podem indicar ou dar ideias sobre intervenções nas 
vias. Mas agradeceu a iniciativa do prefeito em recapar o trecho da Interpraias entre Areias Brancas 
e o centro da cidade, porque a região tem muito movimento que vem crescendo. Referiu-se que entre 
Torres Sul e outras praias em outros sentidos também receberá intervenção de recapeamento nas pró-
ximas semanas. Parabenizou o prefeito Bolão e o vice-prefeito Zeca pela iniciativa. Lamentou a queda 
do sistema de whatsapp e do Facebook, torcendo que as redes voltem logo ao normal.  Comunicou o 
encaminhamento de R$ 150 mil para a compra de caminhão e mais R$ 150 mil para a compra de saibro 
através de emendas no orçamento da cidade que serão votadas pela Câmara para dar mais estrutura 
para o trabalho da secretaria de obras.  E comunicou também sua decisão de doar R$ 20 mil de suas 
emendas impositivas para a compra de todos os tipos de exames pelo sistema de saúde local. Come-
morou o asfaltamento do entorno de escolas, que irão melhorar o ambiente de educação das crianças e 
seus pais que as levam á escola. 
MDB MANECA – Também esteve na residência da dona Teresinha, que trabalha com a causa de 
defesa dos animais. Elogiou o esforço especial da cidadã pelos anos que vêm trabalhando. Disse que 
vai doar R$ 5 mil de suas verbas de emendas impositivas para a causa, sugerindo que seus colegas 
o façam em igual valor. Vai a Brasília buscar recursos para a Saúde, para a aquisição de ambulância 
e para conseguir verba para a construção de sede para a Assistência Social que ainda paga aluguel. 
Mas disse que o mais importante seria a busca de um “castra móvel”, para castrar animais da cidade, 
principalmente das famílias que possuem cães e não tem dinheiro para pagar a castração. Para ele o 
município poderia diminuir a quantidade de animais errantes (sem dono), por um custo mais baixo se 
comprar o equipamento. Disse que já está trocando ideia com o deputado Gabriel Souza sobre progra-
mas ligados a causa animal, sua especialidade profissional porque é veterinário. Também aconselhou 
que as mulheres fizessem seus exames de rotina de mama, assim como os homens devem fazer os seus 
exames de próstata.  Mas reclamou da falta de disponibilidade de mamógrafos em algumas cidades, 
quando as mulheres ficam esperando quase dois anos para realizarem seus exames. Para ele, um tema 

a ser pensado no Outubro Rosa. 
REP REJANE – Outubro Rosa. 30 dias para trabalhar contra o Câncer de Mama. Mas disse que 
não adianta decorar as coisas e usar adereço que lembram o Outubro Rosa e o Câncer de Mama, quando 
o Estado não oferece exames com a mesma velocidade da demanda. Lembrou-se de pessoas importan-
tes que adquirem a doença, mas que têm recursos para tratar, o que não é o caso de quem depende do 
SUS.  Por isso, pediu para que a prefeitura melhore o atendimento das demandas das mulheres. Para ela, 
“nunca houve um período de tanta necessidade de remarcação de procedimentos nas mulheres como 
neste governo”. Sobre Pediatra, disse que os profissionais não devem receber o direito de quantificar, 
por exemplo, somente oito crianças por dia para atender. O sistema que deve decidir isto, para ela,  pois 
em outros tempos mais exames eram feitos por outros pediatras. Pediu vistas a LDO em nome do vere-
ador Mateus que está ausente, mas iria fazer este pedido. 

 - Posse do Vereador Astengo Pelizza. 

ORDEM DO DIA

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 discussão e votação o projeto de lei 86/2021, do Poder Executivo, que Altera a redação das espe-
cificações do cargo de Supervisor de Informática, do Anexo II, da Lei 2.428, de 20 de março de 2017 
– TRAMITANDO.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 83/2021, do Poder Executivo, que Altera dispositivos da Lei 
nº 1.035, de 10 de dezembro de 2001 – TRAMITANDO.
Em primeira discussão o projeto de lei 88/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Regime de 
Previdência Complementar – RPC no âmbito do Município de Arroio do Sal, e dá outras providências 
– APROVADO.
Em apreciação  o projeto de lei 89/2021, do Poder Executivo, que Abre crédito adicional especial na 
vigente lei orçamentária – APROVADO.
Em apreciação  o projeto de lei 90/2021, do Poder Executivo, que Delimita os quarteirões que formam 
as quadras 164A, 164B e 164C no loteamento Quatro Lagos de Beira Mar – APROVADO.
Em apreciação  o projeto de lei 91/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a firmar Termo de Fomento com a União Arroio-Salense de Skate – UAS, para ministrar aulas de 
Skate – APROVADO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
PDT EDEMILSO – Transporte Público para ele está lamentável. Parece não haver vontade de re-
solver, pois já fez reunião com prefeito sugerindo que se cobre somente o que está em contrato. E o que 
aconteceu foi a diminuição das linhas. Parece que a empresa faz o que quer, o que para ele está errado, 
afirmando a seguir que a prefeitura tem o dever de cobrar isto da concessionária. Lamentou que a mais 
de seis anos também não há aumento de itinerários nas linhas contratadas, quando já há demandas em 
vários bairros que cresceram e precisam de atendimento de transporte coletivo. Mas lembrou de que 
a empresa pelo menos tem que cumprir os horários atuais.  Lembrou que a chuva estraga bastante as 
ruas, ele sabe que isto acontece. Mas reclama que não há providências porque não tem material para 
colocar nas vias para manutenção. Reclamou que nem limpezas compromissadas estão sendo iniciadas 
na cidade. Disse que acha que primeiro a prefeitura teria de resolver os problemas de poças d’água para 
depois arrumar o asfalto depreciado justamente pelas poças, que acontecem em períodos de chuva. Deu 
exemplos pontuais que possuem este problema. Informou sua postura da emenda que retira do orçamen-
to (LDO) o valor da compra de um carro para o Gabinete do prefeito para que o dinheiro seja usado em 
outras questões, como na Casa do acolhimento, dentre outros. 
PROG MAZINHO – Deu razão para seu colega sobre problemas no transporte público. Comentou 
que já houve uma reunião com o prefeito que ficou de notificar a empresa sobre a falta de cumprimento 
do contratado. Acha estranho que não tenha melhorado porque está claro no contrato que a prefeitura 
pode rescindir o acordo contratual pelas faltas já apresentadas pela concessionária. Comemorou tam-
bém a pavimentação no entorno das escolas municipais. Parabenizou a secretaria de Planejamento e 
a prefeitura por projeto de escoamento pluvial na Praia Marambaia e outras praias do sul, o que vai 
solucionar problemas que deveriam ser pensado em outras prefeituras anteriores, mas que felizmente 
estão sendo remediados na administração atual.  

REGIÃO

O prefeito de Três Cachoeiras, 
Flávio Raupp Lipert, vistoriou, nes-
ta semana, uma série de obras que 
estão sendo executadas no muni-
cípio. Dentre elas está a desobs-
trução das tubulações da ponte 
que dá acesso ao Poço das Ando-
rinhas, na comunidade do Alto Rio 
do Terra. “Foram feitas também 
obras de contenção para evitar 
que água saia para a estrada”, dis-

se o prefeito, acrescentando ainda 
que essas são obras essenciais, 
que devem ser permanentemente 
acompanhadas.

Outra obra visitada pelo pre-
feito foi a revitalização da ponte 
pênsil, também na comunidade do 
Alto Rio do Terra, que foi conclu-
ída nesta semana.  “Essa obra irá 
melhorar a vida e a segurança das 
pessoas”, garantiu Flávio.

No Alto Rio do Terra o prefeito 
visitou as obras de colocação de 
base de brita na estrada que dá 
acesso ao Poço das Andorinhas. 
“Com esse trabalho, concluímos a 
colocação de base de brita do tre-
cho entre a comunidade do Laje-
adinho e Alto Rio do Terra. Estou 
muito satisfeito de poder honrar 
com um compromisso assumido”, 
concluiu ele.

Prefeito de Três Cachoeiras 
vistoria obras pelo município

Outubro Rosa: Unidades de Saúde terão horário estendido em Três Cachoeiras
Buscando ofertar para a 

população mais horários de 
atendimentos, as Unidades de 
Saúde de Três Cachoeiras fun-
cionarão até às 20h durante o 
mês de outubro. Confira abaixo 
os dias em que cada unidade 
terá horário estendido.

A iniciativa, realizada em co-
memoração ao outubro rosa, 
terá atendimento médico, 
odontológico, de enfermagem, 
realização de coleta de preven-
tivo, avaliação mamária e tes-
tes rápidos (HIV, Hepatite B e C, 
Sífilis).

Para os atendimentos médi-
cos, odontológicos e a coleta 
de preventivo, se faz neces-
sário o agendamento prévio. 
Desta forma, procure suas 
agentes comunitárias ou sua 
unidade de saúde para a mar-
cação.

 Datas com horário 
estendido:

 ESF Vila Fernando Ferrari 
(Chimarrão) – 06, 13, 20 e 27 
de outubro.                                                                   

ESF Centro – 08, 13, 18 e 27 
de outubro.

ESF Sofia Dias Rodrigues 
– 06, 13, 20 e 27 de outubro.                                                                                                                                         
             

ESF Santa Rita – 05, 
14, 19 e 27 de outubro.                                                                                                                                         
                           

Santo Anjo – 06 e 20 de 
outubro.        
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Visando a segurança de mora-
dores e turistas e a redução dos 
riscos de acidentes, a Prefeitu-
ra de Arroio do Sal, por meio da 
Secretaria de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, realiza 
nesses dias a manutenção da de-
marcação da área de surf seguro 
do Município, com a recolocação 
das placas de sinalização que ha-
viam sido danificadas pela força 
das últimas ressacas do mar.

A ação preventiva, de acordo 

com o prefeito Affonso Flávio An-
gst (Bolão), visa delimitar a área 
entre Areias Brancas e o Farol, 
com 2100m, como a área de surf 
seguro para a prática do esporte. 

“A área de surf seguro devida-
mente demarcada evita aciden-
tes, especificando os locais pró-
prios para a prática do esporte, 
garantindo diversão e respeito 
entre as demais áreas de praia”, 
explica o prefeito de Arroio do Sal.

A secretária de Turismo, Es-

porte, Juventude e da Cultura, 
Aline Valim, informa que é sem-
pre necessária a manutenção do 
perímetro, pois a prática do surf 
se dá o ano todo. As demais áre-
as para banhistas, pescadores e 
quiosques serão sinalizadas no 
início da temporada do verão 
2021/2022, quando ocorrem 
também a instalação das guaritas 
de guarda-vidas. (TEXTO - Melissa 
Maciel - ASCOM PMAS - FOTO Da-
niel Matos) 

Prefeitura de Arroio do Sal realiza manutenção de 
sua área de surf seguro

A Escola Municipal de Educação 
Fundamental José Felipe Schaef-
fer, em Três Cachoeiras, ganhou, 
na última segunda-feira (4), uma 
impressora 3D, destinada aos alu-
nos que participam do programa 
robótica espacial. O equipamento, 
que permitirá que os estudantes 
criem objetos, projetos robóticos 
e desenvolvam ideias, foi entregue 
ao prefeito municipal Flávio Raupp 
Lipert, durante evento em Grama-
do (RS), promovido pela Federação 
das Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs) e Fun-

do Nacional de Desenvolvimento de 
Educação (FNDE).

O projeto de Robótica Espacial é 
uma iniciativa pedagógica da Uni-
versidade de Brasília (UnB) e do 
FNDE, com apoio técnico da Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB), com o 
objetivo de possibilitar o fácil aces-
so ao ensino de robótica, através de 
uma plataforma digital intuitiva e 
dinâmica.O programa é todo digital, 
elaborado dentro do conceito de 
humanização dos espaços virtuais 
de aprendizagem e, para ensinar, 
utiliza a afinidade que as crianças e 

os jovens têm com os dispositivos 
eletrônicos. A estrutura é a de um 
game, que motiva e gera engaja-
mento, por meio de desafios e pon-
tuações.

Um jogo educativo, com ativida-
des práticas sobre cada tema abor-
dado. A plataforma pedagógica usa 
simuladores muito realistas, para 
que a experiência no digital seja 
muito semelhante a do mundo real. 
Vale lembrar que cursos complexos, 
como os de preparação para pilotos 
de avião, também, são dados dessa 
forma, com o uso de simuladores.

Escola de Três Cachoeiras ganha impressora 3D para 
programa de Robótica Espacial

Na semana em que Passo de 
Torres completou 30 Anos de 
Emancipação Política (dia 26 de 
setembro), o Prefeito Municipal 
Valmir Rodrigues esteve presente 
em todas as Escolas Municipais, 
participando das comemorações 
junto com os alunos. O Vice-Pre-
feito Altemir Cardoso, a Secretária 
de Educação Karini Colares, a Pre-
sidente do Conselho Municipal 
de Educação Elvania Metzelthin, 
a Chefe de Gabinete Talita Lopes 
e as Coordenadoras da Educação 

acompanharam a visita do prefei-
to às escolas, Manoel Rodrigues 
da Silva, CEI Mundo Feliz, CEI Ig-
nácia Maria Cardoso e Escola Vila 
Nova.

As escolas municipais realiza-
ram trabalhos educativos sobre 
o aniversário do município, como 
concurso de bolo decorativo, 
cartazes, maquetes e apresenta-
ções. Em suas palavras o Prefeito 
Valmir agradeceu todo empenho 
dos professores em manter viva a 
história do município. 

30 anos de emancipação são celebrados em 
escolas no Passo de Torres

Neste sábado (09), tem 
mais uma edição do Santo 
Feirão, em Três Cachoeiras. 
A iniciativa foi um sucesso no 
mês passado, contando com 
mais de 50 expositores e um 
grande prestígio de público. 
A feira estará aberta entre 8h 
e 16h, embaixo do viaduto 
central, com uma variedade 
de produtos coloniais, or-
gânicos e artesanais como 

pães, doces, hortaliças e ar-
tesanatos.

A ação ocorre todo o se-
gundo sábado de cada mês e 
é promovida pela Prefeitura 
Municipal de Três Cachoei-
ras, por meio da Secretaria 
de Assistência Social e De-
partamento de Turismo, pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Emater e Casa do Ar-
tesão Raízes da Arte.

Sábado tem mais uma 
edição do Santo Feirão 

em Três Cachoeiras
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O 1º Canta Arroio do Sal, festival 
de músicas autorais, acontece neste 
sábado, 09 de outubro, às 19h30min, 
sem público presente, mas com trans-
missão ao vivo pelo Youtube e Face-
book da Prefeitura.

As 21 canções selecionadas serão 
avaliadas por um Júri Técnico que irá 
escolher o 1º e 2º colocados em cada 
uma das categorias: Estudantil, Geral e 
Arroio do Sal, de acordo com os crité-
rios: postura cênica (2 pontos); temá-
tica (3 pontos); criatividade no arranjo 
(2 pontos); e execução (3 pontos).

De acordo com a secretária de Tu-
rismo, Esporte, Juventude e da Cul-
tura, Aline Valim, a grande novidade 

estará nas mãos do público que assiste 
ao evento e terá a oportunidade de 
votar no seu favorito. O Júri Popular 
inicia às 12h do sábado (09/10), nos 
stories do Instagram da Prefeitura Mu-
nicipal, e ficará aberta para votação 
até o final do evento.

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), aposta na inicia-
tiva como mais um atrativo no Muni-
cípio, especialmente como uma reto-
mada das atividades culturais após a 
superação da pandemia.

Premiações do 1º Canta 
Arroio do Sal:

Linha Estudantil
 1º lugar – R$1.000,00 e Troféu Fa-

rol
2º lugar – R$ 600,00
Júri Popular – R$320,00

 Linha Geral
1º lugar – R$2.000,00 e Troféu La-

vadeiras
2º lugar – R$ 1200,00
Mais Popular – R$ 600,00

Linha Tema Arroio do Sal
1º Lugar – R$3.000,00 e Troféu Pes-

cador
2º lugar – R$ 1800,00
Mais Popular – R$ 700,00

1º Canta Arroio do Sal - impulsionando a cultura 
local, evento ocorre no sábado (09)

Em sessão da Câmara Munici-
pal de Três Cachoeiras realizada 
na semana passada, foi apro-
vado projeto de Lei, de autoria 
da vereadora Elisângela Visin-
tainer Santos (MDB) que deno-
mina uma rua na cidade com o 
nome do engenheiro, professor 
e ex-secretário municipal Carlos 
Cechin (In Memorian) - falecido 
ano passado. Carlos foi secretá-
rio do governo Nílvia Pereira, em 

Torres (e participou da gestão 
municipal de vários outros mu-
nicípios da região, sempre com 
espírito colaborativo)

Na sessão estavam presentes 
amigos e familiares do home-
nageado, que ficaram emocio-
nados com as palavras e histó-
rias que os vereadores de Três 
Cachoeiras contavam sobre o 
homenageado. É que Cechin foi 
também servidor da prefeitura 

de lá por anos, sendo conside-
rado muito querido por todos 
seus colegas.  Por isso os fami-
liares agradeceram as vastas ho-
menagens. 

Na oportunidade os verea-
dores também presentearam a 
família com uma flor, como sin-
gela forma de simbolizar o agra-
decimento por todo trabalho 
desempenhado pelo Cechin no 
município de Três Cachoeiras. 

Engenheiro e ex-secretário municipal Carlos Cechin  
é homenageado com nome de rua em  Três Cachoeiras

A campanha de multivacinação de 
crianças e adolescentes menores de 15 
anos, que vai até 29 de outubro, preten-
de colocar em dia as vacinas de rotina 
que estejam em atraso. Ao todo são 
18 vacinas que protegem os pequenos 
da poliomielite, sarampo, caxumba e 
muitas outras doenças. A estratégia é 
importante neste momento para elevar 
as coberturas vacinais, que vinham em 
queda nos últimos anos, situação que a 
pandemia acentuou ainda mais.

De acordo com a orientação do se-

cretário de Saúde de Arroio do Sal, Die-
go Feldmann, os pais ou responsáveis 
devem levar as crianças ou adolescentes 
menores de 15 anos até as salas de va-
cinas mais próxima, de preferência com 
a carteira de vacinação. No local, um 
profissional de saúde avaliará se há a 
necessidade de fazer ou colocar em dia 
alguma dose.

 
Onde ocorre a vacinação de atualiza-

ção da carteira de vacinas?
- A vacinação ocorre no ESF Centro 

(Rua Joaquina Vargas, nº 198) e no ESF 
Rondinha (Rua K, nº 6900), de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h.

- Além disso, no dia 16 de outubro, 
sábado, ocorrerá o DIA D de vacinação, 
o horário será estendido facilitando o 
acesso entre 8h e 17h, sem fechar ao 
meio-dia.

*Com informações de Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)

Campanha de Multivacinação é destinada às crianças e 
adolescentes menores de 15 anos em Arroio do Sal

Esta semana no Passo de Torres,  
Ruas da Rosa do Mar, Tapera, Por-
to do Sol e a Praça dos Pescadores 
receberam os serviços da Secretaria 
Municipal de Obras. As atividades 
envolvem o conserto das bocas de 
lobo e calçadas, drenagem com tu-
bos de concreto, aplicação de base 
com seixos rolados e as roçadas, 
garantindo uma cidade mais limpa 

e conservada. 
"Com a temporada de verão che-

gando, estamos realizando uma ver-
dadeira 'Força Tarefa' para deixar a 
infraestrutura da cidade ainda mais 
conservada. O objetivo é dar agili-
dade aos serviços nesse período em 
que Passo de Torres gera ainda mais 
emprego e renda às famílias", disse 
o Secretário de Obras Amélio.

Secretaria Municipal de 
Obras efetuando variados 

serviços no Passo

Sem público presente em decorrência da pandemia,  evento cultural terá com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Prefeitura de Arroio do Sal - e boa premiação.

Na oportunidade os vereadores de Três Cachoeiras também presentearam a família com uma flor como forma de agradecimento ao ex - servidor da prefeitura

HISTÓRICO DE CARLOS CECHIN*
Carlos Renato Cechin, filho de Augus-

tinho e Delsa Cechin, nasceu no dia 23 
de julho de 1955 em Santa Maria, RS, 
onde graduou-se em Matemática/Física 
na Faculdade Imaculada Conceição e em 
Engenharia Agronômica, na UFSM. Atuou 
como professor na Escola Cilon Rosa e no 
Seminário São José, na cidade da Região 
Central. Aprovado em concurso para atu-
ar na instituição de assistência técnica 
rural (então chamada Acarpa), mudou-se 
para Guarapuava, no Paraná, em 1978 e 
no mesmo ano, casou-se com Maria de 
Fátima. O retorno ao Estado foi em 1981, 
onde fixou residência em Rio Pardo até o 
ano de 1992, quando a família passou a 
viver em Torres. Profissionalmente, seguiu 
como professor, atuando também na área 

de consultoria ambiental e prestando as-
sessoria a diversas prefeituras da região. 
Iniciou seu trabalho na Prefeitura de Três 
Cachoeiras no ano de 2005 elaborando 
projetos ambientais, licenciamentos e as-
sessoria ambiental, em alguns momentos 
como empresa prestadora de serviços e 
noutros como servidor em cargo de con-
fiança, onde permaneceu até o ano de 
2020, quando precisou se afastar em vir-
tude do agravamento de sua doença.

Era muito ativo e querido na comunida-
de, pois sempre buscava executar projetos 
que resultassem em desenvolvimento e 
bem-estar às pessoas, sempre com um 
sorriso no rosto, atendia a todos de forma 
igualitária, independente de classe social 
ou partido político. Atualmente, presidia a 

Sociedade Amigos da Praia de Torres e o 
roteiro de turismo agroecológico Caminho 
dos Vales e das Águas.

Carlos Cechin partiu desta vida no dia 
15 de dezembro de 2020, com a certeza do 
dever cumprido e também com a certeza 
de que foi por todos muito querido, deixan-
do uma grande lacuna na vida de seus fa-
miliares e amigos, que lamentam com pe-
sar a sua ausência. Deixou para todos uma 
grande lição de amor e dedicação à sua 
profissão e o cuidado com a natureza, bus-
cando sempre uma boa convivência entre 
as pessoas e o meio ambiente. Com certe-
za, seus ensinamentos e a memória da sua 
trajetória irão se perpetuar na eternidade.

"O tempo passa, as coisas mudam, as 
dores se aquietam e a vida tem que continu-

ar, no entanto é grande a gratidão por ser-
mos filhos, netos, colegas e amigos do “Ce-
chin” - como era popularmente conhecido".

Era um colorado apaixonado pela famí-
lia, tendo nos netos Isabela, Maria Fernan-
da, Manuela e Murilo uma fonte de alegria. 
Pai de Rafael e Roberta, deixou também a 
nora Gisele, o genro Felipe, os irmãos Sér-
gio, César e Eliane, e a mãe Delsa.

"O nome de uma rua é algo tão comum 
que não costumamos questionar sobre as 
origens ou de quem se trata a pessoa que 
está sendo homenageada. Os logradou-
ros e espaços públicos também contam 
histórias de pessoas merecedoras de uma 
homenagem póstuma, portanto a família 
do Carlos Renato Cechin, se sentirá hon-
rada em ter o seu ente querido lembrado 

e agraciado com o nome de uma rua na 
cidade de Três Cachoeiras, município onde 
dedicou parte da sua vida profissional e 
até mesmo afetiva"

*apresentação (sem edição) feita pela 
Câmara de Três Cachoeiras
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CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES HOMENAGEIA POLICIAIS 
MILITARES DO 2º BPAT

Na tarde de segunda-feira 
(4/10), em Torres, na Câmara 
Municipal de Vereadores, 12 
policiais militares pertecentes 
a 2° companhia PM/Torres,  
receberam uma Moção de 
Honra ao Mérito, por  rele-
vantes serviços prestados ao 
município de Torres. 

Os PMs foram homenage-

ados após a atuação ocorrida 
no dia 22 de junho de 2020, 
onde ocorreu a maior apre-
ensão de drogas dos últimos 
anos  na cidade de Torres.  Na 
ocorrência, foram apreendi-
dos aproximadamente 30 qui-
los de maconha, 250 porções 
de cocaína, dinheiro, arma, 
munições e quatro pessoas 

foram presas. Participaram da 
ocorrência equipes da Força 
Tática do 2° BPAT e  guarni-
ções do Policiamento Osten-
sivo.

Na ocasião da homenagem, 
na Câmara, os soldados Cled-
son e Preigchadt representa-
ram os demais policiais mili-
tares para receber a honraria.

CIDADES GAÚCHAS EM PROSA

Por Silvio Luiz de Oliveira*
________________________

NÃO ME TOQUE, sua ANTA GORDA, vais machucar minha CANE-
LA! Melhor seria procurares um GRAMADO e deitar embaixo de uma 
ARVOREZINHA ou, se estiver muito calor, dar um mergulho no ARROIO 
DO TIGRE ou no ARROIO DO PADRE. 

Vou pedir a SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA que faça uma RON-
DINHA pelas TORRES do RIO GRANDE para ver se encontras uma 
IGREJINHA onde possas fazer umas preces pedindo perdão para SANTA 
MARIA, para o BOM JESUS e pra toda SAGRADA FAMÍLIA por teres 
jogado algumas MOSTARDAS em meu TRAVESSEIRO. Logo hoje, num 
dia de MORMAÇO, vens perturbar meu dia e entravar meu PROGRESSO.

 Vou te jogar em cima de um FORMIGUEIRO para ouvir teu berro AGU-
DO. E podes te queixar para teu TIO HUGO, que é um homem GENTIL e 
SÉRIO, mas que não irá tirar minha HARMONIA em te ver longe daqui. 

Vai, pega uma prancha, uma lancha ou, como és grande, umas CANOAS 
e passes uns dias aportado na BARRA DO RIBEIRO. Poderás acampar 
num BARRACÃO ou em alguma ESTÂNCIA VELHA que há por ali. 
Sempre há lugar para alguém que é CAPITÃO e que pensa que é BARÃO.

 Depois de acampado, entre na MATA, faça umas DERRUBADAS e 
colhas um pouco de ALECRIM ou de erva CIDREIRA pra fazer um chá. 
Estás precisando, antão, de comer JABOTICABA, PALMITINHO ou bro-
tos de TAQUARA, para ficares mais esbelto. Mas do jeito que estás, acho 

que ficarás eternamente no POÇO DAS ANTAS, mesmo que peças socorro 
para DOM PEDRITO, senhor das estâncias, ou mesmo para o DOUTOR 
MAURÍCIO CARDOSO, patrono dos advogados gaúchos, não sairás tão 
cedo desses teus 500 quilos. Sabes por quê? Vou te contar um SEGREDO: 
coisa grande tem mesmo é que morar no SERTÃO, para só comer capim 
ralo. 

Mas se queres emagrecer, vá morar numa TERRA DE AREIA, onde só 
comerás abacaxis. Então, obterás teu TRIUNFO, serás um IMIGRANTE 
com INDEPENDÊNCIA, sem ninguém para se queixar de ti, como DONA 
FRANCISCA e o DR. RICARDO que terão eterna ALEGRIA e poderão 
curtir os jogos do seu COLORADO, embaixo de seu pé de IPÊ, enquanto 
estarás andando de um lado para o outro no litoral à procura de algum 
PORTÃO que deixe passar o corpanzil que serve de ESTEIO para tua alma 
à procura de uma ALVORADA para um dia ser FELIZ. 

Vá, procure tua turma, seja mais uma JOIA e junte-se àquelas TRÊS 
COROAS que estão a TRÊS PASSOS de encontrarem o verdadeiro SAL-
VADOR DO SUL: tu totalmente revisitado e renovado.

“Me caiu os BUTIÁ dos bolsos” quando te vi passeando junto com teus 
DOIS IRMÃOS, procurando uma CACHOEIRINHA para um banho sa-
lutar, naquela água cor de ESMERALDA. De tua boca corria um líquido 
ESPUMOSO, pois tinhas pescado um MUÇUM  e estavas pensando numa 
próxima refeição... Só faltava um MACHADINHO para cortar o bicho, de 
tão grande.

(Extraído do livro “Crônicas e Causos na Pandemia”, 
ainda não publicado)

Homem com tornozeleira eletrônica é preso 
por porte ilegal de arma de fogo em Torres
Na segunda-feira (4/10), 

na região central de Torres, 
a Brigada Militar (BM) pren-
deu um homem por porte 
ilegal de arma de fogo. Após 
informações recebidas pelas 
Agências de Inteligência do 2º 
BPAT e do 4º BPChoque - de 
que um indivíduo, com mo-
nitoramento por tornozeleira 

eletrônica, estaria deslocando 
para a cidade portando uma 
arma de fogo - iniciaram-se as 
diligências.

"Uma equipe da Força Táti-
ca do 2º BPAT realizou a abor-
dagem do homem suspeito, 
sendo identificado um indiví-
duo de 28 anos, com passa-
gens policiais por homicídio, 

estelionato, entre outros cri-
mes.   durante revista pesso-
al foi localizado com ele um 
revólver calibre .38, com 10 
munições do mesmo calibre, 
uma porção de maconha e R$ 
350", destaca a comunicação 
da BM. O homem foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia 
de Torres.

Um dos bandidos mais procurados de Santa Catarina é preso em Três Cachoeiras
A Polícia Civil, por meio da 

Divisão de Investigação Crimi-
nal de Araranguá, a Polícia Mi-
litar de SC e a Brigada Militar 
do Litoral Norte gaúcho, pren-
deram em uma força-tarefa 
um homem de 29 anos em 

Três Cachoeiras, na tarde de 
quarta-feira (06 de outubro). 
Ele é suspeito de envolvi-
mento com tráfico de drogas, 
organização criminosa e ho-
micídios praticados em Santa 
Catarina.

Contra o suspeito existiam 
três mandados de prisão pre-
ventiva por crimes cometidos 
na região de Araranguá e Tu-
barão. Ele era considerado fo-
ragido desde o início de 2020. 
O suspeito estava residindo 

em uma casa alugada em Três 
Cachoeiras. 

Natural de Araranguá, ele 
foi identificado em investiga-
ção que apurava um crime de 
homicídio praticado em Bal-
neário Arroio do Silva, em ja-

neiro de 2020. De acordo com 
o delegado de Araranguá, Jair 
Duarte, o preso é considerado 
um dos criminosos mais pro-
curados em Santa Catarina.

FONTE: Rádio Maristela
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O evento contou também 
com a presença de atletas ama-
dores na Categoria Open - sendo 

que nesta categoria o campeão 
foi Edson Depra, do Paraná, o 
segundo colocado foi o paraiba-

no José Francisco, em terceiro o 
gaúcho (e torrense) Pedro Gross 
e em quarto lugar o catarinense 

Luiz Mendes. 
Pelo Proje-

to Surfar, que 
incentivou a 
participação de 
crianças e ado-
lescentes, todos 
os atletas em 
suas baterias fo-
ram premiados 
com kits que in-
centivam a prá-
tica esportiva. 
Ainda ocorreu a 
participação dos 
voluntários Pro-
jeto Praia Limpa 
Torres, que esti-
veram recolhen-
do lixo e resídu-
os nas dunas e 
beira de praia, 

incentivando a preservação am-
biental.

O evento, contou com o pa-
trocínio máster da FreeSurf, 
Casa São Paulo Magazine. O 
patrocínio foi da Lummertz 
Imóveis; Restaurante Cantinho 
do Pescador; Redemac Boma-
gg Materiais de Construção; 
Kruger Aluguéis; Organic; Data-
teck; Marivan Surf Skate Shop; 
Dado Bier; Pizzaria da Praia; e 
Bepo a marca que você confia. 
Os co-patrocinadores são: The 
Sun Beach Lounge; Simões Sur-
fBoards; Celu Service; Licenciar 
Consultoria Ambiental; Subway; 
Chilli Beans; Open Internet; Sea 
Life Farmácia de Manipulação; 
DS Skate Shop; Singe; Da Rocha 

Laboratório de Análises Clínicas; 
Ohana Surf Wax; Banana Wax; e 
Bamboo. O Apoio foi da ULBRA; 
A Furninha Hotel; Ouem; Com-
play; Half Human; e Prefeitura 
Municipal de Torres - através 
das secretarias de Turismo, e 
de Cultura e Espote. A Super-
visão Técnica foi da Associação 
Gaúcha de Árbitros (AGA) e da 
Associação Brasileira de Surf 
Profissional (ABRASP). A reali-
zação foi da Liga Rio-Grandense 
de Surf (LRS) com o apoio da As-
sociação dos Surfistas de Torres 
(AST).

*TEXTO: com Gabriel de 
Mello (LRS)
FOTOS: Luciano Sombrio

Na sessão da Câmara Municipal 
de Vereadores, realizada na segun-
da-feira, dia 4 de outubro, o grupo 
Guardiões da Natureza de Torres 
recebeu Moção de Congratulação 
durante a sessão plenária.  A Mo-
ção foi de autoria do vereador Igor 
Beretta, por considerar relevante 
o trabalho de preservação do am-
biente executado de forma volun-
tária e constante pelo grupo de 
voluntários locais. 

O grupo Guardiões da Natureza 
de Torres iniciou seu trabalho no 
dia 4 de junho deste ano com obje-
tivo de recuperação e preservação 
o meio ambiente. Semanalmente 
vem sendo realizada a limpeza da 
Lagoa do Violão, onde têm sido 
retiradas muitas sacolas plásti-
cas, garrafas, copos, seringas com 
agulha, preservativos, embalagens 
plásticas, carteiras de cigarro, lus-
tre, pés de tênis, ferro de passar 
roupas, bolsas, cadeiras de praia, 

guarda-sol, canos PVC, isqueiros, 
frascos de maquiagem, caniços, 
roupas, cartuchos de impressora, 
baterias, bem como biguás, tarta-
rugas e cágados mortos em decor-
rência de enforcamento por linhas 
de pesca e anzóis. 

O grupo também já executou 
a limpeza do valão, onde além da 
retirada de grande volume de lixo 
mais pesado como protetor de cár-
ter, motores, surdinas, pneus de 
carros, de motos e de bicicletas, 
calotas, rolos de fiação de internet, 
ventiladores, aparelhos de som, 
aparelhos de telefone, chuveiros, 
arames, também foram sido sal-
vos cágados e tartarugas em meio 
aos emaranhados de lixo, todos 
salvos quando já havia marcas de 
ferimentos do tipo amassamento e 
rachaduras no casco.

O grupo também idealizou a co-
locação de lixeiras nas margens da 
Lagoa do Violão, as quais foram pa-

trocinadas por empresas parceiras. 
Nesta semana a empresa Protelim, 

por exemplo, doou aos Guardiões 
da Natureza de Torres peneirões 

para otimizar a retirada de lixos na 
água da Lagoa do Violão.

TORRES

Argentino Santiago Muniz é o vencedor do Monte 
Bello Brasileiro Pro Surf 2021 em Torres

Após três dias de competição, 
o surfista argentino, radicado em 
Santa Catarina, Santiago Muniz, 
sagrou-se o grande campeão do, 
Monte Bello Brasileiro de Surf 
Profissional 2021, apresentado 
pela Família do Surf. O evento foi 
realizado na praia dos Molhes, 
em Torres, entre os dias 30 de 
setembro e 03 de outubro. Com 
a vitória, Santiago colocou no 

bolso o prêmio de R$ 6.000,00 
e mais 2.000 pontos no ranking 
brasileiro. Em segundo lugar fi-
cou o catarinense Caetano Var-
gas, em terceiro o paraibano 
José Francisco e a quarta posição 
ficou com paulista Fernando Jú-
nior.

Durante todo o evento foram 
surfadas 1.360 ondas que vale-
ram para pontuação dos atletas. 

O maior somatório do evento foi 
do segundo colocado no ranking 
nacional, Ricardo Kjellin, repre-
sentante de Torres (RS): foram 
17.25 pontos na bateria nº 14 do 
round nº 2. Quatro surfistas di-
vidiram o posto de melhor onda 
do evento, com 9 pontos, foram 
eles: Ricardo Kjellin (RS), Walley 
Guimarães (SC), Amando Tenorio 
(AL) e Matheus Navarro (SC).

Grupo 'Guardiões da Natureza' de Torres recebe 
Moção de Congratulação na Câmara

Evento, que ocorreu entre 30 de setembro e 03 de outubro na Praia dos Molhes, teve grandes nomes do surf marcando presença, 
com boas ondas  e alto nível técnico

Santiago Muniz em ação

Categoria Open, projetos sociais e ambientais

Pódio da categoria profissional
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EM BREVE ESTAREMOS EM NOVO ENDEREÇO
Rua Augusto Krás Borges, nº 55, Esq Rua Pará em Torres-RS

BALONISMO

As mais variadas cores de balões 
irão tornar o céu de Torres num es-
petáculo durante o 34° Campeonato 
Brasileiro de Balonismo - pela primei-
ra vez ocorrendo na cidade . A compe-
tição de balões de ar quente - promo-
vida pela Confederação Brasileira de 
Balonismo (CBB) e pela Prefeitura de 
Torres - será entre os dias 12 a 17 de 
outubro de 2021,. 

O evento contará com 51 balo-
nistas,  os melhores pilotos do Brasil 
em busca do mais cobiçado título 
nacional da categoria. Abaixo, confi-
ra a programação competitiva para 
os seis dias de disputa do campeo-

nato: Simultaneamente, ocorrerá a 
competição para as mulheres no 1º 
Campeonato Brasileiro de Balonismo 
Feminino, apenas pontuando para um 
ranking diferente.

Além da competições nas manhãs 
(a partir do dia 12 de outubro), um dos 
momentos mais esperado será o Nigth 
Glow que acontecerá nos dias 15 e 16 
de outubro, às 20h, junto ao Parque 
do Balonismo (Av Castelo Branco). A 

organização do campeonato ressalta 
que as condições climáticas são essen-
ciais para a realização do espetáculo e 
que a programação pode ser alterada.

Pelo menos um balão de forma-
to especial vai estar participando do 
Campeonato Brasileiro de Balonismo 
em Torres. O piloto Rodrigo Marques, 
de São Paulo, vai competir com o ba-
lão em forma de avião, assim como 
fez em Boituva no mês passado.

Confira a programação competitiva do 
34° Campeonato Brasileiro de Balonismo em Torres

CAMPEONATO BRASILEIRO DE BALONISMO: Programação 

Promovida pela Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) e pela Prefeitura de Torres - evento (que ocorre pela primeira vez em Torres) 
será entre os dias 12 a 17 de outubro.

12 de outubro: Início das competições; 
- 06h30 voo competitivo, colorindo o 
céu da cidade.

13 de outubro: - 06h30 voo competi-
tivo.

14 de outubro: - 06h30 voo competi-
tivo.

15 de outubro: - 06h30 voo competi-
tivo;
-20h night glow com 10 balões.

16 de outubro: - 06h30 voo competi-
tivo;
-16h decolagem coletiva do Parque do 
Balonismo;

-19h nigth glow com balões de núme-
ro ímpar;
-20h night glow com balões de núme-
ros pares.

17 de outubro:- 06h competição da 
grande final;
-16h decolagem coletiva do Parque do 
Balonismo.

Conheça os pilotos que irão participar 
da competição

Marcos Paulo;Filipe Tostes; 
Fabio Pascoalino; Markus Kalous-
dian; Warley Macedo; Lais Pinho; 
João Vitor Justo; Luis Silvestre; 
Giovani Pompermaier; Murilo Ho-
ffmann; Fabio Passos; Amarildo 
Tozzi; Renato Alemão; Caio Ave-
lino; Ronaldo Morales; Rodrigo 
Marques; Feodor Nenov; Felipe 
Pires; Rubens Kalousdian; Reni Pi-
nho; Mauro Chemin; Homero An-
tunes; Cristiano Almudim; Gilson 
Avelino; Adrian Scheffer; Alisson 

Monteiro; Damiana Becker; Edu-
ardo Valduga; Fernando Oliveira; 
Fernando Silva; Flavia Souza; Giu-
lia da Luz; Graco Magnus; Jaime 
Magnus; Jairo Pereira; Jaqueline 
Lima; João Paulo Rocho; Leandro 
Chemin; Lucas Chemin; Luciano 
Gross; Lupercio Lima; Marcel Gon-
çalves; Marcelo Rosa; Murilo Gon-
çalves; Paulo Cesar Farias; Ricardo 
Lima; Rogerio Daitx; Sacha Haim; 
Sergio Jung; Johnny Alvarez; Ricar-
do Almeida.
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A giardíase é uma zoonose provocada pela infecção do protozoários Giardia duodenalis. Ela pode se manife-
star de forma assintomática, como através de sintomas: Flatulência intermitente, má absorção de nutrientes, 
náusea,diarreias e fezes com sangue.

Contaminação - A água contaminada é a principal via de transmissão da giardíase. Assim, animais expostos a 
ingestão de líquidos de riachos, poças ou com filtragem insuficiente podem se infectar. Os cistos da Giardia cos-
tumam resistir a níveis comuns de cloração. Além disso, os humanos e os pets expostos ao contato com animais 
contaminados e a seus objetos também podem contrair giardíase..

Prognóstico - Vale ressaltar que a giardíase não é um problema crônico. Portanto, é possível eliminar rapida-
mente a doença, desde que seja feito o tratamento correto. O prognóstico geralmente é positivo.

No entanto, sem o diagnóstico correto, animais tratados por longos períodos contra a giardíase podem estar 
sofrendo com outros problemas.  Em alguns casos, as fezes com sangue podem ter como motivo alergias ali-
mentares e colites crônicas (inflamação na porção final do intestino). Em outros, a causa pode ser o excesso de 
vermífugos administrados erroneamente pelo próprio tutor.

Diversos outros problemas gastrointestinais podem provocar fezes com sangue e demais sintomas semelhan-
tes à giardíase.  Por essa razão, é sempre importante consultar o médico veterinário periodicamente. Somente 
este profissional saberá diferenciar e identificar com precisão o problema do seu pet.

Diagnóstico da giardíase - De forma geral, o diagnóstico se dá através de anamnese clínica e de exames labo-
ratoriais. O aspecto das fezes com sangue pode revelar informações determinantes sobre a origem do problema, 
por exemplo. Além disso, o médico veterinário pode solicitar análises que buscam identificar a presença do 
agente – ou do seu antígeno – nas fezes dos pets. 

No entanto, como a eliminação do parasita nas fezes é intermitente, aconselha-se que a coleta para exame 
seja feita pelo menos três vezes, em dias intercalados. Isso porque não há tanta eficácia no exame para detectar 

O QUE É A GIARDÍASE?

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

o antígeno do parasita nas fezes. Desse modo, ele é utilizado junto ao exame parasitológico de fezes. Este, por 
sua vez, é realizado por patologistas em três diferentes análises.

Porém, basta que ele seja detectado uma vez para que o diagnóstico seja fechado.
Em alguns casos, o paciente acredita que o pet está contaminado com Giardíase, mas o exame de fezes 

acaba detectando outro parasita – e isso é determinante para o tratamento correto.

Tratamento - O tratamento para a giardíase deve ser realizado idealmente após a confirmação do diagnósti-
co. Ele costuma ser medicamentoso e deve ser prescrito apenas pelo médico veterinário responsável. 

Vale ressaltar, no entanto, que as medicações apenas tratam o problema já existente. Ou seja, elas não pre-
vinem que o animal seja contaminado novamente.

Por isso, é fundamental que os tutores conversem com os médicos veterinários sobre as medidas preventi-
vas e de controle ambiental contra a Giardíase.

Conheça a A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que cuida de animais abandonados, 
muitos deixados irresponsavelmente por veranistas ou abandonados por moradores, entre eles muitos fil-
hotes 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, sau-
dáveis 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 nosso 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. Alexandre), Casa do 

Agricultor e Martini Pedras.
Ajude-nos a divulgar!!!!!!

MEIO AMBIENTE

Projeto planta árvores em homenagem  às 
vítimas da Covid-19 na região de Torres

Filiada à Rede de ONGs Ambien-
talistas da Mata Atlântica, a ONDA 
VERDE PRESERVANDO O MEIO AM-
BIENTE, que atua na região de Tor-
res desde o ano de 1999, acolheu a 
proposta de implantação dos cha-
mados BOSQUES DA MEMÓRIA, 
cujo objetivo é homenagear as víti-
mas da COVID- 19 com o plantio de 
uma muda de árvore nativa. "ONGs 
de todos os estados do país onde 
ocorre o Bioma Mata Atlântica, 
desde o Rio Grande do Norte até 
ao rio Grande do Sul, realizaram e 
ainda realizam o plantio de mudas 
em homenagem às vítimas da pan-
demia, num movimento conjunto 
de respeito aos mortos e de conti-
nuidade da vida", destaca a comu-

nicação da ONG Onda Verde. 
Através da arquiteta da prefei-

tura de Três Forquilhas, Roberta 
Cechin Feltes, a ONG ONDA VERDE 
teve conhecimento de que a pre-
feitura dispunha de uma área para 
ser reflorestada e teria o interesse 
de formar uma parceria com a En-
tidade, implantando um Bosque da 
Memória. A Prefeita de Três Forqui-
lhas,  Loraci Klippel Melo Germam, 
cuja mãe foi vítima da COVID-19, 
incentivou a proposta, junto com 
toda sua equipe. Loraci homena-
geou à sua mãe com o plantio de 
uma amoreira.  

As mudas foram doadas pelo 
esposo da Marliza Terezinha Maia, 
ambos associados da ONDA VER-

DE. Marliza implantou no sitio de 
propriedade do casal, no Campo 
Bonito, um viveiro onde cultivava 
com muito carinho mudas de plan-
tas que eram doadas nos eventos 
organizados pela Entidade e ao 
Hospital N.S. dos Navegantes para 
cada criança nascida no hospital 
através do projeto Nascer e Crescer 
na Onda do Meio Ambiente. Che-
gou a pandemia, eventos e 

projetos suspensos. "Marliza 
continuava cultivando suas plan-
tas porém, infelizmente se tornou 
mais uma vítima da COVID e o Bos-
que da memória de Três Forquilhas 
recebeu o nome de Marliza Maia, 
em sua homenagem", concluí a 
ONG Onda Verde. 

A ONG Onda Verde, que atua na região de Torres desde o ano de 1999, acolheu a proposta de implantação dos chamados 
BOSQUES DA MEMÓRIA, cujo objetivo é homenagear as vítimas da COVID- 19 com o plantio de uma muda de árvore nativa.

A Prefeita de Três Forquilhas,  Loraci Klippel Melo Germam, cuja 
mãe foi vítima da COVID-19, incentivou o projeto

Prefeitura de Torres e voluntários  realizam ações de 
combate ao esgoto clandestino na Lagoa do Violão

FONTE -  Prefeitura de Torres
_________________________

Na manhã desta terça feira, 05 de ou-
tubro, o secretário de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Torres, Júlio Agápio -  jun-
tamente com o biólogo Rodrigo de Rose 
e o grupo de voluntários Guardiões da 
Natureza - estiveram realizando  impor-
tantes vistorias na Lagoa do Violão.

O objetivo da ação foi verificar pontos 

de despejos clandestinos de esgoto que 
serão lacrados. O secretário Júlio cita que 
a região possui rede de coleta de esgo-
to, logo, os canos clandestinos devem e 
serão fechados. “Torres é um dos muni-
cípios do Estado com maior percentual 
de tratamento de esgoto. Em locais onde 
há rede, não se pode admitir ligações 
diretas, em especial indo para a Lagoa”, 
destaca.

O secretário da Pasta torrense organi-

zou uma visita juntamente com os volun-
tários Guardiões que fizeram a denúncia, 
para juntos analisar a situação. O grupo 
atua na limpeza da lagoa e do canal da 
avenida do Riacho, com ações frequen-
tes. Para a secretaria, o trabalho realiza-
do é de interesse social e feito com de-
dicação e desprendimento. “É o cidadão 
exercendo seu papel de ator social ativo 
e multiplicador, não apenas em rede so-
cial”, finaliza o secretário Júlio Agápio.
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Dia destes o Facebook parou de 
funcionar e com ele o Instagram e o 
WhatsApp. Todos juntos, todos no mes-
mo dia. Para mim pouca diferença fez. 
Não costumo passear diariamente pelas 
páginas do “Face”, nem reparo nas ima-
gens do “Insta”. O que eu mais utilizo é o 
“Whats”. Mas um dia só, não me afeta. O 
problema é que as pessoas se acostu-
maram com estes, estas...facilidades tec-
nológicas! 

Estava conversando com um amigo, 
bem mais novo que eu, e lá pelas tantas 
lembrei que minha geração já passou por 
várias tecnologias, desde a mais primitiva 
até essas moderníssimas ferramentas de 
comunicação/entretenimento/negócios. 

Lembrei disso porque escutei al-
guém falar que com o Instagram fora do 
ar, os mais jovens não conseguiam se 
comunicar com seus amigos porque não 
tinham o número do celular deles, tinham 
apenas o Instagram.  

Bem, não foi fácil chegar até o Ins-
tagram. O caminho foi longo. Olha o 

exemplo de Torres, as primeiras linhas 
telefônicas instaladas na cidade foram lá 
pelos anos de 1952 pela extinta Cia Tele-
fônica Nacional, e eram apenas duas, 
uma na SAPT e a outra no Hotel Farol. 
Apenas em 1968 a antiga CRT 
(Companhia Riograndense de Telecomu-
nicações) instalou cerca de 200 telefones 
residenciais e comerciais. E me lembro 
bem quando meu pai comprou um destes 
e colocou em seu comércio de bebidas. 
Era um telefone preto, pesado e que para 
ligar para alguém, no início era necessá-
rio falar com uma telefonista (que efetua-
va a ligação e repassava) e mais tarde já 
dava para ligar direto para o destinatário 
da ligação. Se você não soubesse o nú-
mero era só procurar na lista telefônica. 
Esta lista crescia de tamanho a cada no-
vo ano, mas, se por acaso esquecesse 
ou não soubesse o número do telefone 
de um amigo, não era difícil de encontrar 
nas páginas brancas ou amarelas. 

Passados alguns anos, lá por 1994 
começaram a surgir os telefones celula-

res por aqui, os conhecidos como 
“tijolões”, da marca Motorola. Eram pou-
cos, caros e não tinham muita serventia: 
ligar para quem? Nem se sabia o número 
dos poucos que haviam e a ligação era 
caríssima! Era a fase Jurássica dos celu-
lares. 

Mas, enfim, chegou no que é hoje: 
um aparelho que faz tudo e, se precisar, 
faz até ligação, se você quiser! 

E é aí que eu quero chegar. Esta-
mos tão dependentes dessas facilidades 
que a tecnologia nos oferece, que quan-
do ela não funciona, tudo fica tão distante 
como quando lá em 1952 ou em 1994. O 
jeito é usar a tecnologia que está à dispo-
sição, mas ter à mão uma outra sempre 
que acontecer uma situação como esta 
dos filhotes do Zuckerberg, (Instagram, 
Facebook e WhatsApp).  

Por que senão, basta um apagão 
destes e, cadê mesmo aquela lista telefô-
nica? 

Foto: Agência Brasil. 

A VIDA SEM AS REDES SOCIAIS 
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