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Rotativo esteve prestes a ser implementado, mas ideia foi rejeitada em 
2015 - após pressão popular, de entidades e processo judicial
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aos jovens. Importante passo foi a aprovação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e cria-
ção dos Conselhos Tutelares profissionalizadas 
em cada cidade. .   Ainda assim, são graves os 
problemas que os afetam, verificando-se gran-
de parte deles ,sobretudo, entre os negros e os 
mais pobres, os quais  padecem do mínimo de 
apoio para o ingresso numa ordem social com-
petitiva. Milhões fora da escola e sem cuidados 
mínimos para seu desenvolvimento. Quanto 
aos jovens infratores, recente Relatório do Mi-
nistério Público revelou a precária situação a 
que são submetidos.

O respeito às crianças e adolescentes evoluiu 
muito, à luz da Ciência e da Políticas Públicas 
nas últimas décadas. As agressões físicas são 
radicalmente condenadas. As surras provocam 
traumas psicológicos graves, como diminuem 
o QI das crianças... Os constrangimentos mo-
rais, com a segregação absoluta das crianças do 
meio social , também atenuaram. E as oportu-
nidades de educação, lazer e recreação foram 
sensivelmente incrementadas. Há situações 
porém, ainda carentes de maior atenção. As 
crianças têm sido objeto preferencial de cam-
panhas publicitárias, destinadas a estimulá-las 
a interferir junto aos país no sentido do hiper-
-consumismo e cada vez se comprova que são 
as vítimas principais dos excessos das Redes.  
As campanhas afetam hábitos alimentares, su-
jeitando as crianças à preferência por produtos 
industrializados de elevado teor calórico, com 
o que tem se alastrado a obesidade entre as 
crianças e as Redes, segunda recente denúncia 
de uma ex-Diretora do Face induzem a traumas. 

Outro problema é o do confinamento das 
crianças em ambientes fechados, em decorrên-
cia da proliferação de habitações verticais nas 
grandes cidades, agravado pelos problemas de 
segurança, principalmente nas periferias. . O 
computador , nestes casos, reforça o confina-

mento retirando as crianças dos jogos de rua e 
da sociabilidade. Esta questão agravou-se so-
bremaneira depois da pandemia vindo a dimi-
nuir a resistência natural à várias enfermidades 
no retorno à normalidade. 

No tocante aos adolescentes, vivem eles, que 
chegam a perto de 15 milhões, a tragédia de 
uma geração “ ném-ném-ném. Nem estudam, 
nem trabalham, nem encontram espaços ade-
quados de lazer e recreação, ficando nas ruas 
à mercê do risco das drogas e da violência.. De 
cada dez desses jovens 4 apenas completam o 
ensino médio e se candidatam ao nível supe-
rior, fazendo com que a participação dos jovens 
entre 18-25 na Universidade atinja 51,3%, um 
nível baixo comparado com a Coréia. Não existe 
nenhum Programa de transferência de renda, 
tipo bolsa, como estímulo que estes jovens con-
tinuem estudando. 

Ainda há, portanto, muito à fazer, no Brasil, 
pelos jovens. Abaixo dos sete anos de idade ain-
da são precárias as ofertas de educação.. Entre 
os sete e 12 relevam as carências na qualidade 
do ensino, de forma a que os capacite aos níveis 
superiores de formação, evitando, ao mesmo 
tempo o absenteísmo que leva à evasão. Entre 
os 12 e 18 anos a preocupação maior deverá se 
concentrar na recuperação destes jovens para 
a Escola. A educação, porém, é apenas um dos 
elementos da Política Governamental de prote-
ção e valorização das crianças e adolescentes. 
Saúde, acesso à Cultura, Lazer e Recreação, De-
senvolvimento deverão, doravante, se consti-
tuir em novas Agendas das Prefeituras. Fala-se, 
por exemplo, que destino dar á Rodoviária? Por 
que não transformá-la num Centro de Acolhi-
mento Juvenil?

Às vésperas de eleições gerais nunca é demais 
indagar o que os candidatos  têm a dizer sobre 
isto? O futuro agradeceria...

No último 12 de outubro, celebramos o 
Dia da Criança, criado por Arthur Bernardes 
em 1924. Uma das datas mais antigas de 
nosso calendário de celebrações. Um bom 
momento para uma reflexão sobre quantas 
são nossas crianças e adolescentes, o que 
pensam, fazem e onde se situam, o que lhes 
temos oferecido e o que devemos lamentar 
quanto à eles. A pauta é grande demais para 
caber nesta modesta coluna. Registremos, 
contudo alguns pontos importantes.

Comecemos pelo começo: Crianças e ado-
lescentes no Brasil ainda se constituem num  
grupo  numeroso, embora não majoritário 
da população. Mas, segundo informações 
da década passada, são  três vezes, aproxi-

madamente, o número de idosos. Ainda vi-
vemos, pois,  uma situação dita de “bônus” 
demográfico pois não estamos no umbral 
do envelhecimento como muitas vezes 
uma visão superficial anuncia. O número de 
crianças até 12 anos  ainda é bem superior 
ao de adolescentes e 60 milhões têm menos 
de 18 anos de idade - conforme a tabela a 
seguir

 
Como andam, então, nossas crianças e ado-

lescentes?

Em termos gerais, o Brasil vinha cumprindo, 
nos últimos governos, as exigências das Na-
ções Unidas quanto à proteção e assistência 

OPINIÃO 

O DIA DA CRIANÇA? O QUE FESTEJAR ? O QUE 
LAMENTAR?

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

Paulo Timm
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Na sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Torres, ocorrida na 
quarta-feira, dia 13 de outubro, foi 
aprovada a redação final no Projeto 
de Lei Complementar 0007/2021, 
que acrescenta artigos à Lei n° 3.066, 
de 20 de dezembro de 1996, que dis-
põe sobre o Parcelamento do Solo 
para fins urbanos e a instituição de 
condomínios por unidades autôno-
mas constituídas por duas ou mais 
edificações destinadas à habitação 
unifamiliar ou coletiva.  A autoria 
da Lei complementar é do vereador 
Silvano Borja (PDT).  Na prática se 

trata de responsabilização maior de 
empreendedores quando da cons-
trução de loteamentos dentro do 
município de Torres. 

A alteração faz com que haja a 
complementação dos seguintes arti-
gos no corpo da lei original:

Art. 22-A. Ficam as empresas lo-
teadoras que atuam no Município de 
Torres, responsáveis pela conserva-
ção e recuperação da pavimentação 
dos seus loteamentos pelo prazo de 
até cinco (05) anos depois de conclu-
ídos.

Parágrafo único. A recuperação 

prevista no caput deste artigo dar-se-
-á quando ocorrerem danos (bura-
cos, fendas, trincas, fissuras, afunda-
mentos, desníveis, etc.), ocasionados 
por chuvas, pelo tráfego normal de 
veículos ou pela má qualidade da 
obra/materiais empregados.

Art. 22-B. As empresas loteadoras 
deverão, no momento de realizar a 
pavimentação e construção de meio 
fio, ter a incumbência e obrigação de 
respeitar e acatar os padrões exigi-
dos pela administração municipal 
para que a pavimentação tenha qua-
lidade e durabilidade.

Em Torres, lei obriga que incorporadores se responsabilizem 
pela urbanização dos loteamentos por ao menos cinco anos

Lei Complementar, de autoria do vereador Silvano Borja, foi aprovada na Câmara para evitar mazelas deixadas por falta de 
normas em tempos anteriores

A lei complementar aprovada em 
Torres visa evitar que empreende-
dores realizem vendas de lotes sem 
deixar o local preparado com qua-
lidade e infraestrutura (preparado 

para serviços de água, luz e arrua-
mento, por exemplo), para que seja 
possibilitada a efetiva construção 
de moradia pelos compradores. A 
busca é evitar mazela que ocorreu 

em anos passados, fazendo com 
que a prefeitura seja atualmente co-
brada por proprietários de terrenos 
(comprados em décadas passadas) 
para que estruture a urbanização 

adequada dos loteamentos, alegan-
do falta de condições de moradia 
deixada pelos antigos loteadores, 
que não foram cobrados pelo poder 
público municipal - talvez pela falta 

justamente desta lei mais rigorosa, 
agora aprovada na Câmara.

*Opinião de Fausto Júnior, 
colunista de A FOLHA.

Falta de cobrança no passado*

 Na sessão da Câmara realizada 
na quarta-feira, dia 13 de outubro, foi 
aprovado o projeto de Lei 049/2021, 
de autoria da prefeitura de Torres, que 
cria o Fundo Municipal dos Direitos da 
Mulher (FMDM). A importância é ainda 
mais destacada pelo fato da aprovação 
ter ocorrido no mês de Outubro, quan-
do se destaca junto a sociedade ques-
tões afirmativas e em prol da saúde da 
mulher, no chamado “Outubro Rosa”. O 
projeto agora aprovado objetiva criar 
legislação para propiciar captação de 
recursos para implantação de progra-
mas, desenvolver ações e fazer a ma-
nutenção das atividades relacionadas 
aos direitos da mulher de forma pública 
dentro do Município de Torres/RS. 

  Os recursos do fundo devem estar 
emparelhados com os critérios estabe-
lecidos pelo Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher – COMDIM, já criado 
em dezembro de 2011, também por lei. 
E no texto do PL há a definição de que 
os recursos devam ser aplicados, ainda, 

em itens específicos como. 
 I – divulgação dos programas e pro-

jetos desenvolvidos pelo COMDIM;
 II – apoio e promoção de eventos 

educacionais e de natureza socioeco-
nômica relacionados aos direitos da 
mulher; 

III – programas e projetos de qualifi-
cação profissional destinado à inserção 
ou reinserção da mulher no mercado de 
trabalho;

 IV – programas e projetos destina-
dos a combater a violência contra a mu-
lher; V – outros programas e atividades 
do interesse da política municipal dos 
direitos da mulher.

 As receitas do fundo em Torres 
seriam oriundas principalmente de 
transferência de recursos - mediante 
convênios ou ajustes com entidades de 
direito público interno ou organismos 
privados, nacionais e internacionais e 
de doações e contribuições de qual-
quer natureza de pessoas físicas ou 
jurídicas.

Administração da Secretaria, mas 
com aprovação do COMDIM

A administração do Fundo Municipal 
dos Direitos da Mulher – FMDM ficará 
de responsabilidade da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos de Torres. Mas toda a movi-
mentação dos recursos somente pode-
rá ser realizada após deliberação formal 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – COMDIM, formado por mem-
bros do poder público e da sociedade 
organizada locais. 

O PL deve ainda passar pelas comis-
sões temáticas da Câmara Municipal, 
assim como por pareceres jurídicos so-
bre validade da iniciativa municipal pe-
rante as leis estaduais e nacionais. Após 
deve ir a debate e votação dos vereado-
res da Câmara torrense, para depois ser 
sancionado pelo prefeito Carlos Sousa, 
tramites estes que devem ocorrer no 
mês de setembro se a matéria não ficar 
parada em seus ritos.  

 No Outubro Rosa, Câmara de Torres aprova lei que 
institui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Com informações de 
Prefeitura de Torres
______________________

Com o propósito de promover 
a regularização e formalização dos 
senegaleses que estão vivendo em 
Torres, a Secretaria Municipal de Tra-
balho, Indústria e Comércio se reuniu 
na tarde desta última sexta-feira, 8 
de outubro, com representantes dos 
imigrantes para discutir as possibi-
lidades. Durante o encontro foram 

alinhadas as alternativas. O secretá-
rio Alexandre Porcatt, informou que 
existem vagas no mercado de traba-
lho, cursos de qualificação profissio-
nal através do Qualifica Torres, os 
serviços da Sala do Empreendedor 
que auxilia as iniciativas de empre-
endedorismo, além dos editais tem-
porários para o comércio ambulante.

Para o secretário, o comércio irre-
gular de produtos em espaço público 
gera desgaste e perda de valor para 
os trabalhadores. Ainda conforme 

Porcatt, o próximo passo é criar um 
cadastro destes imigrantes em par-
ceria com a Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos, além de 
ampliar para os demais grupos de 
imigrantes que se fazem presentes 
em Torres.

Para o prefeito Carlos Souza, é de 
extrema importância que as relações 
sejam feitas baseadas no diálogo e na 
busca de alternativas para fomentar 
o comércio regular e atividades de 
empreendedorismo em Torres.

Municipalidade de Torres se reúne com representantes 
de senegaleses buscando regularização

 Conforme texto do PL, a origem dos recursos deve ser oriunda de convênios públicos e privados e de 
doações em geral

Exemplo de loteamento (foto meramente ilustrativa)
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Em entrevista para a Rádio 
Maristela na quarta-feira (dia 
13 de outubro), o Prefeito de 
Torres, Carlos Souza, anunciou 
que poderá, mais uma vez,  ten-
tar implementar o Estaciona-
mento Rotativo pago na cidade. 
Conforme informou o prefeito, 
um novo estudo foi feito pelo 
poder executivo para a implan-

tação do sistema.  Agora basta 
entregar a proposta conten-
do dados importantes - como 
mapa de vias, número de vagas, 
preço a ser cobrado, períodos 
de cobrança, método de co-
brança, sistema de fiscalização 
e multas, bem como a fonte de 
recursos necessárias para a im-
plantação - para que a Câmara 

de Vereadores aprove, emende 
ou rejeite o sistema. Uma audi-
ência pública, buscando aproxi-
mar a sociedade da discussão 
do tema, também deve ocorrer, 
conforme salientou o prefeito 
Carlos. Só depois, e se for apro-
vado, o sistema de Estaciona-
mento Rotativo público poderá 
ser implantado efetivamente. 

Proposta de Estacionamento Rotativo Pago em ruas de 
Torres volta a ser debatida pela Prefeitura

Problemas com implementação e pressão popular abortaram rotativo em 2015

Em novembro de 2016, foi for-
malmente revogado o projeto de 
lei que instituiu em Torres a auto-
rização da sociedade para que a 
prefeitura programasse a implan-
tação do Estacionamento Rota-
tivo na cidade . A revogação foi 
uma iniciativa da Câmara Munici-
pal para sepultar definitivamente 
a ideia da implantação - após os 
próprios vereadores terem apro-
vado (em 2015) uma lei autori-
zando o sistema anteriormente. 
Quando interrompida a implan-

tação, até a sinalização das vagas 
e as placas de sinalização do novo 
sistema já estavam colocadas nas 
vias torrenses. 

Mas pode-se dizer que o mo-
mento que realmente 'enterrou' a 
ideia do Estacionamento Rotativo 
alguns anos atrás foi decorrente 
de uma grande ação popular, cul-
minando em uma passeata com 
centenas de cidadãos torrenses 
no dia 20 de maio de 2015 ma-
nifestando sua indignação com 
o formato do Estacionamento 

Rotativo pago. e antes disso, um 
abaixo assinado por mudanças 
no processo do estacionamento 
rotativo, que teve cerca de 5 mil 
assinaturas,  foi outro dos pilares 
para a culminância da liminar e 
do questionamento popular.

Tudo isso acabou tornando-se 
numa ação civil pública, apoiada 
por várias entidades da cidade, 
que demandou uma decisão da 
justiça de interromper o contra-
to entre a empresa terceirizada 
(que ganhou licitação à época) 

e a Prefeitura de Torres (à épo-
ca do governo Nílvia Pereira), o 
que gerou a efetiva interrupção 
da implementação do Estaciona-
mento Rotativo. A Ação liderada 
pela OAB de Torres processou a 
prefeitura e a empresa pela ela-
boração do contrato do sistema, 
mas não revogou a lei que esta-
va aprovada na Câmara  o que 

poderia gerar a possibilidade da 
mesma lei ser utilizada para ou-
tro contrato. Por isso a revogação 
formal, uma proposta liderada à 
época pelo vereador Gimi (então 
do MDB), que cumpriu inclusive 
os ritos democráticos para tal 
(como a realização de uma audi-
ência Pública antes da votação da 
revogação).

Prefeito Carlos Souza afirma que novo estudo será enviado para a Câmara, para debate e aprovação. Ideia já foi rejeitada em 2015 - 
após pressão popular e processo judicial contra a prefeitura e empresa terceirizada (que ganhou licitação à época)

Até placas e demarcação de vagas foram feitas em Torres em 
sistema que foi derrubado por ação judicial (Foto de arquivo)

Mudança de regras teria sido a causa

Esta confusão toda foi causada 
por conta de uma acusação dos 
vereadores de que o sistema teria 
sido modificado (e aumentado o 
número de vagas pagas) após o 

projeto já ter sido aprovado pela 
Câmara, o que teria deixado a 
área muito grande, consequente-
mente deixaria muitas vagas para 
a empresa contratada cobrar nas 

vias de Torres. Isto não foi  prova-
do à época, sequer a prefeitura 
alegou que a mudança teria ocor-
rido, o que gerou o processo lide-
rado pela OAB.  

Mas a ideia do Estacionamento 
Rotativo inicialmente estava acei-
ta e foi inclusive aprovada na Câ-
mara por votação da maioria na 
Casa Legislativa torrense. Aprova-

da pelos mesmos vereadores da 
base aliada do governo que, em 
novembro de 2016, sepultaram a 
lei que eles mesmos tinham apro-
vado. 

TORRES - Para marcar o “Dia 
do Professor”, celebrado nesta 
sexta-feira (15 de outubro), o 
prefeito Carlos Souza homena-
geou um grupo de professoras 
municipais de Torres - com um 
certificado destacando o serviço 
prestado ao município - na tarde 

de quarta (13). Foram contem-
pladas as professoras aposen-
tadas Maria de Fátima da Rosa, 
Valmi Martins, Iêda Peres, Ana 
Lopes e Marisa Carlos.

No bate-papo com as profes-
soras, o prefeito Carlos disse que 
hoje elas desfrutam dias de des-

canso, por merecimento, após 
grande contribuição às famílias 
torrenses durante todo o perío-
do profissional. “Com este gesto, 
nesta data, a Prefeitura home-
nageia a grande classe de profis-
sionais que são os professores”, 
disse o prefeito de Torres.

Para marcar o “Dia do Professor”, Prefeito Carlos 
homenageia professoras municipais aposentadas

TORRES - A Secretaria Muni-
cipal de Administração e Aten-
dimento ao Cidadão oficializou 
nesta quinta-feira, 14 de outubro, 
o Termo de Cessão de Uso de um 
caminhão de bombeiros - entre-
gue ao Corpo de Bombeiros de 
Torres em agosto deste ano. O 
caminhão viatura de combate a 
incêndio ABS, auto, busca e salva-
mento é um Vw Delivery, modelo 
2022 (no valor de R$ 529.900,00) 
foi adquirido com recursos do 
Fundo Municipal de Reequipa-
mento do Corpo de Bombeiros 
(Funrebom). Tem um tanque com 

capacidade para 2.000 litros de 
água e 100 litros de líquido gera-
dor de espuma.

O novo veículo para os Bombei-
ros de Torres servirá para qualifi-
car ainda mais a corporação, sen-
do que agora passa a contar com 
dois caminhões de combate ao in-
cêndio na região que compreen-
de: Torres, Três cachoeiras, Dom 
Pedro de Alcântara, Morrinhos do 
Sul, Três Forquilhas, Mampituba e 
Arroio do Sal. O presente termo 
de cessão teve início em outubro 
de 2021. (Com informações de 
Prefeitura de Torres)

Oficializado Termo de Cessão de Uso de um caminhão 
de Bombeiros por meio do Funrebom
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Neste último domingo, 10 de outubro, 
“Dia Nacional da Guarda Municipal”, institu-
ído por lei federal em 2009, a administração 
municipal de Torres parabenizou todos os 
servidores do Setor. Para marcar esta data 
especial, a Secretaria de Administração e 
Atendimento ao Cidadão, através da Dire-
toria de Segurança Pública, promoveu mais 
uma qualificação de Técnicas de Defesa Pes-
soal para os Agentes da Guarda Municipal 
durante todo o domingo.

A diretoria destaca todos os responsáveis 
pela ação, como a secretária de Administra-
ção Clarice Brovedan, secretária da Fazenda 
Helvia Sanae, o diretor de Segurança Públi-
ca, Jairo Morelle, a presidente do Lions Clu-
be, Joelci de Souza, a Jô, e o Mestre Cezar 
Nunes.

Sobre a Guardas Municipal 
de Torres

A Guarda Municipal de Torres tem 
como principal linha de atuação a pro-
teção do patrimônio público, como pra-
ças, jardins e logradouros públicos, além 
da segurança dos prédios e garantia dos 
serviços prestados à comunidade. Entre 
os projetos em andamento, destaca-se o 
Projeto Ronda Escolar, realizado por uma 
equipe exclusiva da Guarda Municipal 
que realiza Ronda Preventiva em todas as 
escolas da rede municipal, priorizando os 
horários de entrada e saída dos alunos, 
trazendo mais segurança a toda a comu-
nidade escolar.

Não a toa, a Guarda Municipal de Torres 

vêm passando por diversas formações e 
qualificações, para se tornar cada vez mais 
efetiva em suas medidas de segurança. A 
Guarda Municipal teve papel fundamental 
no combate à disseminação do Covid-19, 
realizando ações de orientação e de fiscali-
zação com demais forças de segurança.

As operações conjuntas com demais for-
ças de segurança têm sido constantes, a 
exemplo da Operação Sossego, Integrada 
com a Brigada Militar que tem como fina-
lidade a proteção do patrimônio público e 
perturbação do sossego alheio e demais 
contravenções.

No “Dia Nacional da Guarda Municipal”, agentes 
recebem mais qualificação de Técnicas de Defesa Pessoal

Nesta última quarta-feira, 13 
de outubro, 21 mulheres que in-
tegram atualmente o Programa 
Frentes de Trabalho, Cidadania 
e Qualificação participaram de 
ação promovida pela Secretaria 
Municipal de Saúde dentro da 
programação do Outubro Rosa 
em Torres.

O evento ocorreu durante a 
tarde, no Posto Central de Saú-

de de Torres. Além de realizarem 
exames de preventivo, o grupo 
recebeu orientações e esclare-
cimentos dos alunos de Enfer-
magem da Ulbra, das servidoras 
do Setor Saúde da Mulher, das 
técnicas da Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos 
e ainda do Centro de Referência 
da Mulher, através da coordena-
dora Zete Silveira e das assisten-

tes sociais do Centro.
A enfermeira Fabiana Silvei-

ra e a técnica Elizete Vargas, da 
Saúde, agradeceram a participa-
ção das mulheres e também a 
todos que contribuíram para o 
sucesso da ação que contou com 
o oferecimento de um saboroso 
café e a entrega de brindes. 

(Com informações de 
Prefeitura de Torres)

Mulheres do Programa Frentes de Trabalho 
participam de ações da Saúde neste Outubro Rosa
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Em audiência Pública reali-
zada no início de outubro, foi 
apresentado na Câmara dos 
Vereadores de Torres o rela-
tório de Avaliação das Metas 
Fiscais referentes ao 2º Quadri-

mestre de 2021. O evento é or-
dinário e obrigatório,  cumprin-
do as normas estabelecidas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
as quais determinam, dentre 
outras questões, que o Poder 

Executivo (Prefeitura) dos mu-
nicípios demonstre e avalie o 
cumprimento das metas fiscais 
do orçamento e de seguridade 
social ao final de cada quadri-
mestre. 

Prefeitura de Torres apresenta R$ 30 milhões a mais em 
receita do que as despesas nos primeiros 8 meses de 2021

Receitas próprias representaram 41% das entradas no período 

A Receita Orçamentária Con-
solidada total , que corresponde 
ao somatório das receitas cor-
rentes e de capital -  excluída as 
deduções para o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUNDEB), 
tributárias e outras receitas -  foi 
prevista na Lei de Orçamento 
( LOA)  em  R$ 239.691.280,88 

para o exercício de 2021.  Já a 
receita efetiva no período de ja-
neiro a agosto de 2021 foi de R$ 
149.328.100,41, tendo sido ar-
recadado, portanto,  62,30% da 
meta anual.

A Receita de Impostos, Taxas 
e Contribuição de Melhorias 
atingiu ao final do quadrimestre 
em análise o montante de R$ 

62.730.919,63, que, confron-
tada com a previsão constante 
na programação financeira de 
R$ 74.934.964,80 representa 
uma realização de 83,71% da 
projeção estimada para o ano.  
Este valor também espelha os 
recursos de arrecadação dire-
ta do município, como se fosse 
sua auto sustentabilidade (caso 

não recebesse repasses dos 
governos estadual e federal). E 
representou 41% da receita to-
tal nos dois quadrimestres. Isto 
geralmente acontece por conta 
da maior entrada de recursos 
de IPTU e outros impostos, pa-

gos de forma mais significativa 
nos primeiros meses do ano por 
conta de promoções da prefeitu-
ra e a presença de veranistas e 
turistas na cidade durante a es-
tação considerada  de veraneio 
(janeiro/março)

Fundo da União representou 27% da receita
No grupo das Transferências 

Correntes da União, o item mais 
significativo refere-se às trans-
ferências constitucionais do 
Fundo de Participação dos Mu-

nicípios – FPM –, que realizou 
R$ 17.539.134,11 no período 
para Tores, correspondendo a 
81,91% da projeção anual de R$ 
21.412.646,60, o que represen-

ta em torno de 17% da receita 
no período de dois quadrimes-
tres (R$ 62.730.000).

Nas Transferências de im-
postos do Estado do RS para 

Torres, O ICMS realizou R$ 
10.440.775,98 correspon-
dentes a 81,03%, da proje-
ção anual da arrecadação de 
R$ 12.885.517,40.  Já a cota 

– parte do IPVA realizou R$ 
4.044.303,97 corresponden-
tes a 82,67% da projeção para 
o exercício financeiro (de R$ 
4.892.360,91).

Isto geralmente acontece por conta da maior entrada de recursos de IPTU e outros impostos pagos de forma 
mais significativa nos primeiros meses do ano

 Despesa inferior à Receita e Investimentos a serem empenhados
Considerando todas as fon-

tes de recursos, a Despesa total 
liquidada no período de janeiro 
a agosto de 2021 apresentou 
uma execução no valor de R$ 
117.468.949,09 em Torres, sen-
do inferior à Receita Total rea-
lizada. É que as Despesas liqui-
dadas acumuladas do ano até 
agosto de 2021 totalizaram R$ 
117.468.949,09, valor equiva-
lente a 49,01% da previsão para 
o ano (de R$ 239.691.280,88). 
E o  total das despesas cor-
rentes realizadas foi de R$ 
105.750.077,66, corresponden-
te a 62,51% da projeção anual 

de R$ 169.181.158,05. As des-
pesas de capital totalizaram R$ 
11.718.871,43, ou seja, 22,16% 
do valor projetado para o ano, 
de R$ 52.874.149,46, sendo a 
Reserva de Contingência Total de 
R$ 17.635.973,37.

Em relação às despesas com 
investimentos, a projeção foi de 
R$ 40.541.945,13, apresentando 
uma execução de despesas no 
valor de R$ 4.449.105,91. Essa si-
tuação se dá em razão das obras 
estarem vinculadas às transferên-
cias voluntárias e operações de 
crédito, ou seja, recursos oriun-
dos de convênios e outros acor-

dos, bem como os recursos pró-
prios do Município de Torres, que 

devem ser empenhados e execu-
tados até o final do ano para obe-

decer ao orçamento projetado 
para esta importante conta.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (TODAS AS FONTES DE RECURSOS) 

Receita Realizada Programada no Exercício Realizada no Período 
(1) Receita Total 239.691.280,88 149.328.100,41

Despesa Empenhada Programada no Exercício Realizada no Período 
Despesas Correntes 169.181.158,05 105.750.077,66
  Pessoal e Encargos Sociais 119.018.768,92 75.568.671,34
  Juros e Encargos da Dívida 990.000,00 666.660,39
  Outras Despesas Correntes 49.172.389,13 29.514.745,93
Despesas de Capital 52.874.149,46 11.718.871,43
  Investimentos 40.541.945,13 4.449.105,91
  Inversões Financeiras 2.455.012,09 0,00
  Amortização da Dívida 9.877.192,24 7.269.765,52
(2) Despesa Total 222.055.307,51 117.468.949,09
Resultado Orçamentário (1-2) 17.635.973,37 31.859.151,32

 

Folha de Pagamento
A Despesa de Pessoal total 

em Torres (folha de pagamento), 
calculada conforme metodologia 
adotada pelo Tribunal de Contas 

do Estado do RS, considerando 
os poderes executivo e legislati-

vo e conforme a Lei 
de Responsabilidade 

Fiscal, está abaixo do limite pru-
dencial de 57,00%, apresentan-
do, respectivamente, o limite de 
comprometimento de 47,91% 

para folha de pagamento do Po-
der Executivo de Torres (prefeitu-
ra) e de 1,50% para o Legislativo ( 
Câmara de Vereadores).

Educação precisa ter aumento de recurso na conta
As despesas líqui-

das com Manutenção 
e Desenvolvimento 
do Ensino e FUNDEB 
(Educação) acumula-
das no período, após 

os ajustes legais, totalizaram R$ 
17.239.650,79, o que corresponde 
a 18,52% da Receita de Impostos e 
Transferências. Observa-se, nesse 
caso, que o Município, no exercício 
corrente, atendeu 18,52% do limite 

mínimo de 25% estabelecido pela 
Constituição Federal -  o que proje-
ta maior participação das despesas 
em educação  nos próximos três 
meses em Torres, ao menos para 
atender a lei de  25% obrigatórios.

Saúde dentro do normatizado
Os gastos líquidos 

com saúde em Torres 
atingiram o montante 
de R$ 16.190.302,30 

no período dos dois quadrimes-
tres de 2021, o que corresponde a 
17,39% sobre a Receita Líquida de 
Impostos e Transferências. Obser-

va-se, portanto, que o município, 
no exercício corrente, atendeu a 
lei que normatiza limite mínimo de 
15% em saúde.
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DAER-RS trabalha em proposta definitiva do novo terminal 
rodoviário de Torres na Estrada do Mar

EXTRAVIO DE TALÃO DE PRODUTOR RURAL

Everaldo Peres Bauer, inscrito  na cédula de identidade 
RG:4070134533 R.S e portador do CPF:882.287.110-34,re-
sidente na Estrada Geral ,3235-Areia Grande-Torres/R.S  
CEP:95560-000 vem declarar o EXTRAVIO de 01 Talão de Blo-
co  de Produtor Rural

Torres,13 de outubro de  2021

Corpo de homem encontrado junto as 
pedras da praia da Cal em Torres

A guarnição do Corpo de Bom-
beiros Militar do Rio Grande do 
Sul (CBMRS) de Torres localizou na 
manhã desta segunda-feira (11) o 
corpo de um indivíduo próximo a 
orla da praia da Cal, em Torres. O 
cadáver - que estava próximo as 
formações rochosas da Praia da 
Cal - foi retirado da água sem rou-

pas e apenas com botinas.
A Brigada Militar foi acionada 

pelo efetivo do 9º Batalhão de 
Bombeiros Militar (9º BBM), sen-
do o local isolado para o Institu-
to-Geral de Perícias. A vítima, de 
identidade não revelada e idade 
de 58 anos, apresentava algumas  
lesões na cabeça. Conforme o 

delegado Juliano Aguiar de Car-
valho, ao que tudo indica a vítima 
morreu por afogamento, já que 
não há indícios de violência no 
corpo.  

A ocorrência foi registrada na 
Polícia Civil de Torres. O corpo foi 
encaminhado ao serviço funerá-
rio do município.  

Departamento do Estado manifestou que tem preferência pela localização do local que abrigou a Churrascaria Mirim (foto) no passado

FONTE:Rádio Maristela 
(Com Melissa Maciel)
_______________________

Em entrevista para a Rádio 
Maristela na quarta-feira, 13 de 
outubro, o diretor de Transportes 
do Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER-RS), 
Lauro Hagemann, afirmou que o 
Departamento está analisando su-
gestões de dois endereços envia-
dos pela Prefeitura de Torres para 
a localização do novo terminal Ro-
doviário.

Segundo o diretor de Transpor-
tes do DAER-RS, o Departamento 
irá emitir parecer técnico sobre os 
dois endereços, porém manifes-
tou que tem preferência pela lo-
calização na Estrada do Mar, local 
que abrigou a Churrascaria Mirim 
(foto). A preferência pelo endereço 
se dá, principalmente, pelas con-

dições do local e pela localização, 
com maior proximidade com o 
Centro da cidade.

O diretor afirmou que até o fi-
nal do mês de outubro remeterá à 
Prefeitura de Torres uma proposta 
com as obras de adequação neces-
sárias e, partir disso, com a apro-
vação da Administração Municipal, 
inicia-se a execução do projeto do 
novo terminal rodoviário de Torres 
na Estrada do Mar.

No projeto, está prevista a ne-
cessidade de instalar pelo menos 
quatro semáforos, uma travessia 
de pedestres e a criação de uma 
espécie de “bolsa” para represar o 
fluxo de trânsito no local e permitir 
que os ônibus possam realizar as 
manobras de acesso à rodoviária 
em segurança, entre outras ade-
quações.

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza, confirmou que aguarda a 

proposta definitiva do DAER-RS 
sobre o local indicado e buscará 

trabalhar para que a população e 
visitantes possam utilizar o local 

até o início da temporada de verão 
2021-2022.

Conforme os bombeiros militares, a vítima estava sem roupas e calçava botinas

Homem é preso por se passar 
por Policial Rodoviário em Torres
Na manhã de 7 de outubro, 

policiais civis da seção de inves-
tigação da delegacia de policia 
de Torres, coordenados pelo de-
legado de polícia Juliano Aguiar 
de Carvalho, com apoio da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), realizou 
a prisão de um suspeito de prati-

car o crime de falsidade ideológi-
ca, em Torres.

Segundo informações da polí-
cia civil, o homem se apresentava 
como um policial rodoviário fede-
ral. Durante a abordagem, foram 
localizados diversos objetos com 
identificação da PRF, dentre eles 

insígnia, carteira de identificação 
e um simulacro de pistola 24/7.

O investigado foi conduzido 
a delegacia de polícia de Torres 
para as demais formalidades.

*Com informações de Rádio 
Maristela

Homem em situação de rua é 
encontrado morto em Torres

No domingo (09), e corpo 
de um homem em situação de 
rua foi encontrado próximo ao 
supermercado Asun, em Tor-
res. O Corpo de Bombeiros Mi-
litar foi acionado para atender 

a ocorrência, e ao chegar no 
local já encontrou o homem 
sem vida.

De acordo com o delegado 
responsável pela delegacia de 
polícia civil de Torres, Juliano 

Aguiar de Carvalho, a polícia 
trabalhava com a hipótese de 
morte natural. O nome da víti-
ma não foi revelado .

(Com informações de Rádio 
Maristela)



10 A FOLHAsexta-Feira, 15 de OutubrO de 2021

O dólar comercial fechou na se-
gunda-feira (11/10) em R$ 5,537. 
A cotação foi a maior desde 20 de 
abril, quando naquela ocasião o dó-
lar chegou a R$ 5,551. A partir da-
quele momento, a cotação sofreu 
quedas em sequência, atingindo o 

menor nível em 24 de junho, quan-
do fechou em R$ 4,905. Desde en-
tão, a cotação tem registrado uma 
tendência de alta.

Este aumento é por causas de in-
segurança dos investidores brasilei-
ros, que estão apostando na moeda 

norte americana frente às instabi-
lidades apresentadas na economia 
e na política brasileiras. Mas se a 
taxa Selic voltar a remunerar me-
lhor (como já tem ocorrido), o dólar 
começa a migrar do mundo para o 
Brasil, fazendo com que a cotação 

diminua naturalmente e a economia 
se estabilize, mesmo que cobrando 
juros altos. O principal problema da 
taxa Selic alta é que o governo paga 
mais para rolar sua dívida interna. 
Mas os benefícios da queda da co-
tação do dólar para a economia em 

minha opinião compensam.  É que 
os juros altos no Brasil operados 
para o consumidor comum são altos 
por conta da inadimplência e das al-
tas tributações do sistema, o que só 
cai com o aumento de empregos e 
da renda.

ESPECULAÇÃO TAMBÉM AUMENTA O DÓLAR, MAS ESTA VOLTA.

O Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) registrou variação de 1,16% em 
setembro de 2021 depois de ter avançado 
0,87% no mês anterior, conforme divulgado 
pelo IBGE. Essa foi a maior variação para um 
mês de setembro desde 1994 (1,53%). As-
sim, a inflação acumulada em 12 meses foi 
de 10,25%, bem acima da meta de 3,75%.

Dos nove grupos que compõem o índice, 
apenas Educação (-0,01%) não aumentou 
em relação ao mês anterior. O grupo que 
teve o maior impacto sobre a variação do 
índice mensal foi Habitação. No mês hou-
ve alta de 2,56%.  O item energia elétrica 
residencial foi responsável por 0,31 pontos 
percentuais na alta do índice geral. O au-
mento substancial na energia decorreu da 
necessidade imposta pela crise hídrica de 
se acionar as termoelétricas, onde o custo 

de produção é mais elevado. A instituição 
da bandeira de escassez hídrica que cobra 
R$ 14,20 para cada 100 kWh representou 
um aumento de quase 50% sobre o valor 
da bandeira vermelha patamar II vigente 
anteriormente. O grupo Transportes teve 
o segundo maior impacto sobre o índice. 
A variação de 1,82% representou um in-
cremento de 0,38 p.p. no índice do geral. O 
item gasolina teve a principal contribuição 
(2,32%; 0,14 p.p.) seguido de passagens aé-
reas (28,19%; 0,1p.p.). Embora tenha tido 
alta menor que a do mês anterior (1,39% 
em agosto), o grupo Alimentação avançou 
1,02% e teve o terceiro maior impacto no 
índice geral (0,21 p.p.). A principal alta do 
grupo ocorreu em aves e ovos (3,99%) que 
teve impacto de 0,05 p.p. na inflação do 
mês.

Na Região Metropolitana de Porto Ale-
gre (RMPA), o IPCA teve variação de 1,53% 
em setembro depois de uma alta de 0,71% 
em agosto. Os principais grupos a contribuir 
para o aumento foram Transportes (3,09%; 
0,65 p.p.), Habitação (3,69%; 0,56 p.p.) e 
Saúde e cuidados Pessoais (0,73%; 0,09 
p.p.). Dessa forma, o IPCA da Região Metro-

politana de Porto Alegre (RMPA) registrou 
alta de 11,37% em 12 meses, avançando em 
relação aos 10,44% do mês anterior.

No que diz respeito ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), em se-
tembro, sua variação no país foi de 1,20%, 
acumulando alta de 10,78% em 12 meses. 
Na RMPA, o INPC teve variação de 1,48%, 
com variação acumulada de 12,06% em 12 
meses.

O índice de difusão do IPCA que apon-
ta o percentual dos 377 itens investigados 
pelo IBGE apresentou queda na passagem 

de agosto para setembro. No mês anterior, 
72% dos itens pesquisados apresentaram 
alta na comparação com o mês anterior; 
em setembro o indicador foi de 65,0%, o 
que continua sendo um percentual histori-
camente alto.

De acordo com o Boletim Focus do dia 
04/10/2021, a expectativa para o ano de 
2021 é que o IPCA encerre o ano em 8,51%. 
Há 26 semanas consecutivas há deterio-
ração das expectativas inflacionárias para 
2021. Nesse cenário, o mercado espera um 
Selic de 8,25% no fim do ano.

Marco histórico: UM SETEMBRO BEM MAIS CARO

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

POUCA EXPORTAÇÃO PARA O NÍVEL DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA BRASILEIRA
A balança comercial brasileira 

registrou superávit de US$ 1,102 
bilhão na segunda semana de ou-
tubro, segundo boletim preliminar 
divulgado pela Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex), ligada ao 
Ministério da Economia. O valor é 
resultado de exportações soman-
do US$ 6,183 bilhões e impor-

tações de US$ 5,081 bilhões. No 
mês, as exportações atingem US$ 
7,899 bilhões e as importações, 
US$ 5,971 bi, com saldo positivo 
de US$ 1,929 bilhão.

Segundo a Secex, no ano as ex-
portações totalizam US$ 221,25 
bilhões e as importações, US$ 
162,746 bilhões, com saldo posi-

tivo de US$ 58,504 bilhões. A ba-
lança corrente de comércio somou 
US$ 383,996 bilhões.Com o dólar 
alto como está, estes números de 
superávits na Balança Comercial a 
favor da exportação são pequenos, 
deveriam ser muito maiores. E as 
importações deveriam ser meno-
res, caso tivéssemos matéria prima 

no Brasil para substituir as impor-
tações. 

Os números mostram que a Eco-
nomia está sofrendo por conta do 
ambiente macroeconômico, princi-
palmente pela alta do dólar -  em 
minha opinião causada pela saída 
de investidores especuladores do 
Brasil por conta da queda da taxa 

Selic que fazia rendimentos em 
aplicações no Brasil serem mais 
lucrativos do que na maioria dos 
locais do mundo. 

Cabe ao Brasil aumentar nova-
mente a taxa de remuneração in-
terbancária para que o dólar volte 
para o país e caia consequente-
mente, pela lei da oferta X Procura. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

A Fecomércio-RS divulgou na 
semana passada a Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência dos 
Consumidores Gaúchos do mês de 
setembro.  O trabalho de pesquisa 
revelou que o percentual de famílias 
gaúchas endividadas foi de 81,9%. 
Esse resultado se constitui de uma 
marca histórica para a série iniciada 
em janeiro de 2010. Na divisão por 

grupos de renda, o recorde também 
se verifica nas famílias que ganham 
até dez salários mínimos de renda 
mensal. Em setembro, 84,5% dos 
entrevistados deste grupo afirma-
ram possuir dívidas.

Apesar do alto número de en-
dividados, os dados apontam para 
uma trajetória sustentável do en-
dividamento. A parcela da renda 

comprometida com dívidas foi, em 
média, de 20,3%, sendo que apenas 
1,1% dos entrevistados afirmaram 
que a parcela de dívidas é superior 
a 50,0% da renda mensal. Quanto 
ao nível de endividamento, 13,8% 
dos respondentes se disse “muito 
endividado”, sendo que no mês an-
terior esse percentual foi de 14,9%. 
Esse percentual reduzido pode ser o 

principal fator a explicar o controle 
da inadimplência.

O percentual de famílias com 
contas em atraso permaneceu es-
tável no mês (22,8%). Em setembro 
do ano passado, esse valor era de 
29,6%. Famílias com renda inferior 
a dez salários mínimos tiveram o 
percentual reduzido de 34,7% para 
22,8% neste mesmo período. Já para 

famílias com mais de dez salários 
mínimos de renda mensal também 
houve redução de 13,7% para 3,3%.

A taxa de famílias que não terão 
condições de quitar suas dívidas 
dentro dos próximos 30 dias ficou 
em 3,3%, o menor valor desde se-
tembro de 2012 (3,2%), o que sina-
liza um grau de persistência da ina-
dimplência.

 MARCO HISTÓRICO: 81,9% DOS GAÚCHOS ESTÃO ENDIVIDADOS 
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 08/10 
e 14/10, uma notícia alentadora: 
pela sextas semana consecutiva, 
nenhum novo óbito pela doença 
ocorreu na cidade. A última mor-
te pelo coronavírus em Torres 
ocorreu no dia 13 de agosto - ou 
seja: nesta quinta-feira (14), com-
pletaram-se 61 dias.

Apesar disso, Torres teve pe-
queno aumento no número de 
casos ativos de Covid-19. O nú-
mero de casos ativos para a do-
ença na cidade era de 17 nesta 
quinta (14/10) - sendo que no dia 
07/10 eram 14. A média baixa no 
número de casos é um avanço sa-
nitário em comparação com ou-
tros períodos - levando em conta 
que já houve 424 casos ativos no 
dia 11/03, por exemplo (ápice da 
pandemia). 

Em 7 dias, 17 novos casos 
em Torres

Nesta quinta-feira (14 de outu-
bro), o Boletim Epidemiológico de 
Torres registrava, contando des-

de o início da pandemia, 6.141 
casos confirmados, com 6.011 
recuperados, nove pacientes em 
isolamento domiciliar e 113 óbi-
tos."Nenhum paciente de Torres 
estava internado com Covid-19 
no Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes. Nesta quinta (14) 
está registrada a internação de 
um paciente de outro municí-
pio, em leito comum. De Torres, 
temos dois pacientes que estão 
internados fora do município". in-
dica a comunicação da Prefeitura 
de Torres, ressaltando ainda que 
havia, até quinta (14) 29 casos 
suspeitos aguardando resultados 
de exames (todos encontram-se 
em isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últimos 
dias não terem o registro de ne-
nhum óbito, temos computados 
um total de 17 novos casos por 
Covid-19 na semana entre 08 e 14 
de outubro em Torres  - o que re-
presenta aumento em compara-
ção com a semana anterior (entre 
1°/10 e 08/10), quando 12 casos 
do coronavírus haviam sido com-
putados. 

Arroio do Sal e Três Cachoeiras

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
nenhum novo boletim foi emitido 
pela Prefeitura Municipal nesta 
semana, ou seja: sem atualiza-
ção em relação a situação do Co-
vid-19.

Já Arroio do Sal  divulgou nesta 
quarta (13/10) novo balanço re-
ferente a Covid-19 no município. 
A cidade estava com 1271 casos 
confirmados para Covid-19 (sem 
nenhum paciente internado), 
sendo 1220 recuperados, 11 ca-
sos ativos e nenhum suspeito 
(aguardando resultados). Além 
disso, nenhum novo óbito pelo 
agravamento da doença foi re-
gistrado no período em Arroio do 
Sal - mantendo o número de 40 
pessoas falecidas em decorrên-
cia do novo coronavírus desde o 
início da pandemia. Conforme o 
Boletim, o Município estava (até 
quarta, 14) há 78 dias sem óbi-
to e há 48 dias sem internação 
hospitalar em decorrência da Co-
vid-19.

Torres completou 61 dias sem registro de óbitos por Covid-19 

O Gabinete de Crise do gover-
no do Rio Grande do Sul emitiu, 
nesta quarta-feira (13), um aviso 
para a região de Capão da Canoa 

(referente aos municípios do Lito-
ral Norte) dentro do Sistema 3 As 
de Monitoramento da pandemia 
de Covid-19. É a terceira semana 
seguida que municípios da região 
- que incluí Torres - apresentam 
piora nos indicadores da doença.

A primeira notificação foi feita 
no dia 29 de setembro, sendo a se-
gunda em 6 de outubro. O aviso é 
o primeiro nível estabelecido pelo 
Palácio Piratini -  além de alerta e 
ação, quando são adotadas medi-
das mais rígidas para conter a dis-
seminação do coronavírus. O índi-
ce que provocou a manutenção do 
aviso foi o aumento na ocupação 

dos leitos de terapia intensiva (UTI) 
por pacientes com coronavírus e 
no número de casos da doença.

Única região com notificação 
do governo do RS

"O quadro do estado como um 
todo é de estabilidade. As proje-
ções apontam a manutenção do 
número de internados que temos 
hoje, tanto em leitos clínicos como 
em UTIs. Temos, portanto, uma 
situação específica na região de 
Capão da Canoa que preocupa um 
pouco mais", diz o coordenador 
do Grupo de Trabalho de Saúde do 

Gabinete de Crise, Pedro Zuanazzi.
Por outro lado, o Executivo 

estadual aponta para a redução 
de óbitos e de hospitalizados em 
leitos clínicos nos municípios do 
Litoral Norte, o que fez com que 
a localidade não avançasse para 
o nível de alerta. A região de Ca-
pão da Canoa é a única das 21 do 
estado com alguma notificação do 
governo.

Capão da Canoa é cidade com 
maior aumento nos casos

Dos municípios do Litoral Norte, 
Capão da Canoa é o que apresenta 

maior aumento de casos. Confor-
me o último boletim epidemiológi-
co divulgado pela Prefeitura de Ca-
pão da Canoa, na quarta-feira (13) 
foram confirmados mais 52 novos 
casos de Covid-19. São 27 mulhe-
res, 16 homens , um adolescente 
(15 anos) e seis crianças (1 a 10 
anos), que estão em isolamento 
domiciliar, além de dois pacientes 
hospitalizados (67 e 80 anos). O 
percentual de ocupação da UTI do 
Hospital Santa Luzia, o qual atende 
vários municípios da região, está 
em 71%. Desde o início da pande-
mia, Capão da Canoa já registrou 
205 óbitos por Covid-19.

Litoral Norte recebe 3º aviso consecutivo por piora 
nos números da Covid-19

Região Capão da Canoa - que também engloba Torres e municípios próximos -  é a única das 21 do estado com alguma notificação do Executivo gaúcho

No período de 7 dias, 17  novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 17 casos ativos para 
Covid-19 na quinta (14).  Arroio do Sal também não registrou óbito pela doença por mais uma semana

Prefeitura de Torres destaca que continua vacinando contra 
a Covid-19 e informa sobre andamento da imunização

A Prefeitura de Torres informa 
que continua vacinando contra a 
Covid-19. Quem ainda não se imu-
nizou, deve procurar as Unidades 
de Saúde, de acordo com a sua 
idade.

A terceira dose dos idosos com 
60 anos ou mais, continua sen-
do realizada no Posto Volante, de 

segunda a sexta, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h. Às quintas-fei-
ras, hoje, no caso, o atendimento 
funciona até 19h30min. O Posto 
Volante fica na rua Joaquim Porto, 
801, atrás do Bom Rancho. A Secre-
taria Municipal de Saúde lembra 
que para receber a terceira dose é 
preciso que a segunda tenha sido 

aplicada há seis meses.
A Prefeitura de Torres também 

destaca sobre a alteração da se-
gunda dose da Pfizer  - que passou 
para oito semanas. Até quinta (14), 
estavam sendo imunizadas as pes-
soas que fizeram a primeira dose 
até 19 de agosto. A vacina pode 
ser procurada também no Posto 

Volante.
Também permanece a vacina-

ção do grupo com 12 anos ou mais, 
sem comorbidades, em Torres. A 
aplicação da primeira dose da va-
cina Pfizer, a única recomendada 
para este grupo, ocorre na Sala de 
Vacinas do Posto Central e nas Sa-
las de Vacinas dos ESF’s.

A Secretaria de Saúde de Torres 
destaca ainda que a primeira dose 
está à disposição da população no 
Posto Volante. Lembra ainda, para 
todos que puderem, que façam 
uma contribuição com alimentos 
não perecíveis para a Vacinação 
Solidária, pois a pandemia ainda 
não acabou.
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A Prefeitura de Torres esclarece que 
todo evento com mais de 400 pessoas 

necessita de autorização prévia expe-
dida pela Vigilância Sanitária. O decre-

to 192, assinado no dia 17 de agosto, 
dispõe sobre as medidas para o en-
frentamento e controle da pandemia 
provocada pela Covid-19 nos termos 
do Decreto Estadual N° 55.882/2021, 
e adotando procedimentos firmados 
pelo protocolo da Região Covid.

Entre as diversas atualizações, des-
taca-se o Art. 8, alínea b - que define 
que "as entidades, federações ou as-
sociações promotoras de atividades 
esportivas, recreativas ou de even-
tos oficiais, legalmente constituídas, 
quando autorizadas, deverão efetuar 
o seu cadastramento junto à Secre-
taria Municipal Competente, indican-
do os responsáveis pelo controle e 
organização das referidas atividades, 

mediante requerimento formalizado 
com a firmatura e os dados individuais 
completos".

No mesmo Art.8, alínea c., desta-
ca-se que "As entidades não forma-
lizadas, os grupos de pessoas ou de 
amigos que eventualmente organiza-
rem eventos ou atividades esportivas, 
quando autorizados, deverão protoco-
lar junto à Diretoria de Atendimento 
ao Cidadão e que enviará a Secretaria 
Municipal Competente, a qual enca-
minhará para a Secretaria de Saúde, 
Vigilância Sanitária requerimento nes-
se sentido, informando qual atividade 
será realizada, data, duração, lista das 
pessoas que farão parte, com CPF ce-
lular de cada integrante e assinatura 

do termo de responsabilidade pelos 
organizadores".

A Prefeitura reitera que seja respei-
tado um prazo hábil de abertura de 
protocolo de 30 dias de antecedência 
para que seja feito os encaminhamen-
tos da devida solicitação de evento. 
Para quando houver liberações de ór-
gãos externos o prazo do pedido deve 
ser de 60 dias de antecedência.

Os pedidos de liberação podem ser 
feitos no Balcão de Atendimento na 
sede da Prefeitura Municipal, horários 
de atendimento: excepcionalmente 
durante a pandemia de COVID-19: 
Atendimento presencial das 13h às 
15h, na Rua José Antônio Picoral, 79, 
Centro.

TORRES

1º Encontro on-line de História, Memórias e Poesias
Evento virtual apresentará iniciativas culturais para Torres

Nos próximos dia 19 e 20 
de outubro, terça e quarta-fei-
ra, a Prefeitura vai anunciar e 
confirmar diversas iniciativas 
na área cultural. Com o títu-
lo de 1º Encontro on-line de 
História, Memórias e Poesias 
será realizada sempre às 19h, 
live da sede do Museu Históri-
co de Torres com a participa-
ção do prefeito Carlos Souza. 
A live será transmitida pelas 
redes sociais da Prefeitura e 
será aberta para o formato 
presencial com a presença de 
até 30 pessoas.

Na terça, à noite, logo após 
a abertura do evento, será 
lançada oficialmente a 20ª fei-
ra do Livro - que ocorrerá em 
outubro de 2022. Na oportu-
nidade, será divulgado o tema 
da Feira e apresentados os 
nomes do patrono e homena-
geado. Ainda na ocasião será 
lançada a Biblioteca Digital e 
lançado o Jogo Virtual – 'Além 
das Torres', jogo interativo 
para crianças e jovens con-
tando com todas as lendas de 
Torres.

Na quarta-feira, dia 20, tam-

bém às 19h, acontecerá o En-
contro de Poesias de Torres e 
intervenção musical com Ros-
sano Duary e Giselle Frufrek. A 
iniciativa é uma promoção da 
Secretaria Municipal da Cultu-
ra e do Esporte. Para mais in-
formações sobre o evento ou 
ainda intenção em participar 
presencialmente, o interes-
sado deve comunicar-se por 
meio do fone da Prefeitura 
(51) 3626 9150 ramal 764. O 
Museu localiza-se na Avenida 
Júlio de Castilhos, 707, antigo 
prédio da Prefeitura e Torres.

Todo evento realizado em Torres com mais de 400 pessoas necessita 
de autorização prévia expedida pela Vigilância Sanitária

Reunião feita entre Prefeitura e entidades para preparar a programação de Natal em Torres
FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________

Torres já vive o clima encantador 
da magia do Natal. Na noite desta 
última quinta-feira, 7 de outubro, a 
Prefeitura e entidades se reuniram 
para alinhar e aprimorar as ativida-
des do Natal deste ano. A progra-
mação ocorrerá entre os dias 13 de 
novembro e 10 de janeiro, a reu-
nião contou com a participação do 
prefeito Carlos Souza.

Na oportunidade as entidades 
puderam ouvir o secretário munici-

pal do Turismo, Fernando Nery, que 
apresentou a proposta de decora-
ção para a cidade, promovendo as 
atividades turísticas do Município. 
Foi apresentado também a propos-
ta de programação cultural para o 
período. Participaram ativamente 
da iniciativa, representantes da AC-
TOR, do Camelódromo, Associação 
da Lagoa, Rede Torres, ACISATT, AC-
CPGT, CDL de Torres, entre outras.

Logo após, as entidades passa-
ram a discutir sobre a próxima edi-
ção da Campanha Natal Premiado. 
Realizada em 2020/21, teve a par-

ticipação de 174 estabelecimentos, 
gerou mais de 800 mil cupons e ao 
todo 56 prêmios, entre eles, duas 
motos e vôos de balão.

Conforme Nery, vem aí o maior 
Natal de todos os tempos. Torres se 
prepara para receber o Papai Noel 
com muitas luzes, cores e diversão. 
Terá diversas atrações para crian-
ças e adultos se encantarem com 
a magia natalina. A mais bela praia 
dos gaúchos convida a todos, mo-
radores e visitantes, para desfrutar 
deste evento que é sucesso reco-
nhecido na cidade.,

Sine entrega carteiras novas de artesão 
na Casa da Terra e Artesanato

TORRES - Na manhã deste últi-
mo sábado, 9 de outubro, ocorreu 
a entrega de carteiras novas de 
artesão na Casa da Terra e Arte-
sanato. A iniciativa resulta da par-
ceria da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Indústria e Comércio e 
do Sine para melhor atendimen-

to deste setor.A entrega das car-
teiras foi realizada pela servidora 
técnica do Sine, Rosane Souza 
Devens.

Esta parceria foi criada junto a 
primeira edição da Mini Feira de 
Artesanato Local. Já foram entre-
gues 25 carteiras novas, com três 

atualmente em teste e outras 12 
renovadas. Também foram reali-
zados 18 atendimentos para pres-
tação de serviço geral aos antigos 
e novos artesãos e ainda três do-
cumentos receberam o acréscimo 
de matéria-prima nas carteiras. 
(FONTE: Prefeitura de Torres)
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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 3)

RESULTADOS E DISCUSSÕES -  A falta de um planejamento urbano efi-
caz e efetivo pode ocasionar efeitos ambientais desastrosos, além do agrava-
mento das disparidades sociais e perda da qualidade de vida da população. A 
sustentabilidade urbana deve ser construída dia-a-dia, e parte dessa construção 
está baseada na legitimidade das políticas urbanas, que devem ser constante-
mente atualizadas. Estas políticas devem se adaptar às demandas de serviços 
urbanos, bem como às demandas sociais e ambientais. É importante ressaltar 
que os problemas socioambientais apresentados necessitam de estudos técnicos 
detalhados, a serem realizados por órgãos competentes para que sejam solucio-
nados ou mitigados. 

Assim, os impactos negativos da urbanização do bairro Guarita sobre os re-
cursos naturais, a segurança e a qualidade de vida da população deveriam ser 
priorizados ao invés de serem ignorados. Devemos considerar como positivas 
as obras de melhorias realizadas pela Prefeitura Municipal de Torres na área que 
dá acesso ao bairro, como o recapeamento do asfalto. Visando outros aspectos 
para a melhoria do bairro, percebemos a urgência da implantação de um sistema 
de drenagem pluvial, coleta e tratamento de efluentes sanitários. Implementa-
ção de projetos de paisagismo e arborização merecem destaque, visto a necessi-
dade de revitalização do bairro, além da manutenção de áreas permeáveis para 
garantir a recarga dos aqüíferos e diminuir a alta taxa de impermeabilidade do 
solo, que é um dos fatores causadores das inundações no bairro.

Contudo, esses empreendimentos impactantes, poderiam reverter esses trans-
tornos com alguma contrapartida social, de forma a compensar a população 
pelo infortúnio gerado. A criação de uma área comum pública no bairro se torna 
evidente, sendo uma forma desses empreendimentos oferecerem um benefício 
social à população. Desse modo, para alcançar os objetivos propostos, torna-se 
fundamental o aprofundamento da análise dos vínculos entre a realidade física, 
as atividades sócio-econômicas, os impactos ambientais e a capacidade de ges-
tão administrativa e técnica da expansão urbana de Torres.

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

A VÓZ DOS BAIRROS CONCLUSÕES - a prática do Planejamento Urbano e a busca de alternativas 
para a sua manutenção, quase sempre, ao longo da história, mesmo possuindo 
novas bases teóricas e leis urbanas que buscassem se enquadrar em cada realida-
de enveredarem-se para a mesma direção, ou seja, para a manutenção de poder 
e a condição social de elites locais. Percebemos então, que o bairro Guarita vem 
desde a sua ocupação até os dias atuais sofrendo profundas modificações no seu 
espaço urbano e que se estas não forem planejadas e controladas pelo Poder Pú-
blico, a tendência é que haja um agravamento dos problemas socioambientais. 
Fica evidente, como em todo espaço urbano, que sem a intervenção de um pla-
nejamento eficaz e eficiente, a questão da segregação e exclusão sócio-espacial, 
tende a continuar crescendo e se perpetuando. 

A cidade de Torres foi contemplada com a elaboração de um Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Urbano, já entregue ao Conselho do Plano Diretor e 
que logo será enviado a Câmara de Vereadores para discussão e aprovação. É  
considerado como um “documento norteador das políticas e ações destinadas a 
promover o desenvolvimento equilibrado do município”. No entanto, o que se 
observa na prática, dista do que a lei urbana determina, onde apenas o benefício 
e a qualidade de vida da população economicamente favorecida são focados, e 
os locais da cidade que merecem realmente a intervenção de uma política urba-
na ficam abandonados, se desintegrando cada vez mais. Somente os interesses 
dos grandes empreendedores é que agem em articulação com o Poder Público, 
evidenciando o descaso com o bem-estar geral da população. As organizações 
internas de nossas cidades sejam elas pequenas, médias ou grandes, revelam 
um problema estrutural, cuja análise profunda nos permite verificar como todos 
os fatores mutuamente colaboram para a perpetuação dos problemas urbanos. 
É agora o momento de os bairros unirem-se para que seus interesses também 
estejam contemplados neste documento tão importante para a cidade.

VILA SÃO JOÃO - Moradores do bairro pedem providências para a im-
plantação de redutores de velocidades, nas ruas São Francisco, Rua Fernando 
Ferrari e Av. José Amâncio da Rosa; colocação de saibro nas Ruas Padre Réus, 
Rua Antônio Magnus e Rua Manoel de Oliveira Carneiro; ligação de energia 
elétrica nas residências da Rua Ana Regina Francisca; colocação de luminárias 
na Rua Mário Dalpiaz; conserto do playground Infantil, da praça da Vila São 
João, localizada entre a Av. Amâncio da Rosa, Rua Mampituba e Rua Calino 
Venâncio de Matos. 

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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O termo doença renal envolve um conjunto de enfermidades que podem ser 
crônicas ou agudas e acarretam em problemas no funcionamento dos rins. Tanto 
os cães quanto os gatos podem sofrer com estas condições graves e, muitas vezes, 
incompatíveis com a vida.

Isso porque os rins são órgãos com diversas funções no organismo, como o balanço 
hídrico, a excreção de metabólitos, a regulação eletrolítica, o controle da pressão 
arterial e da função endócrina. Ou seja, isso quer dizer que os rins são responsáveis 
pelo controle da creatinina e da ureia, pela regulação do volume urinário, pela 
secreção de eritropoetina e pelo controle do pH do sangue, entre outras coisas. 
Portanto, o perigo da doença renal é devido à interferência em todas essas impor-
tantes funções.

Muitas vezes, os sintomas mais evidentes só aparecem quando o problema está 
mais evoluído. Ou seja, isso faz com que o prognóstico seja pior. Por exemplo: quan-
do o paciente apresenta aumento da creatinina (acima dos valores de referência), 
já temos 75% da capacidade de filtração do órgão já comprometida. Por essa razão, 
é importante conhecer os fatores de risco, prevenção e sintomas, já que isso pode 
evitar grandes transtornos. É o que veremos abaixo.

Tipos de doença renal:
Doença renal crônica -  Utiliza-se essa classificação quando um paciente tem alter-

ação da sua creatinina por uma origem renal. Diagnosticamos dessa forma quando 
os níveis estão desregulados há pelo menos três meses. A classificação da doença 
crônica pode ser feita quando o paciente estiver estável clinicamente. Existem quat-
ro estágios para essa enfermidade – de I a IV. Dessa forma, podemos orientar mel-
hor seu tratamento.  Além disso, é muito importante que o paciente com esse di-
agnóstico siga em acompanhamento médico. Isso porque na Nefrologia trabalha-se 
muito com a medicina preventiva. O objetivo é proteger o rim doente de sofrer 
novas agressões.

Doença renal aguda - Já a doença renal aguda é uma agressão que o rim sofre de 

DOENÇA RENAL EM CÃES E GATOS

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

forma repentina. Diversos fatores podem provocá-la: algumas doenças sistêmicas, medica-
mentos, substâncias tóxicas, baixa importante na pressão arterial, entre outros. Diferente-
mente da doença renal crônica, o paciente com doença aguda tende a ficar muito prostra-
do. Ou seja, os sinais são mais evidentes nesse curto período de tempo. Outra diferença é 
que, na aguda, temos a chance de reversão. Mas, para isso, a rapidez do tratamento inicial 
é de fundamental importância. 

Sintomas e diagnóstico
Entre os sintomas da doença renal, podemos citar:
•Sede acima do normal, ausência ou excesso de xixi,urina muito amarelada ou transpar-

ente, apatia e mal-estar,vômito,diarreia,mau hálito,perda de apetite e erda de peso.
Já o diagnóstico pode ser realizado a partir de exames de sangue, exames de urina e ex-

ames de imagem, além da anamnese e dos exames clínicos.
No entanto, é muito importante que o diagnóstico seja feito da forma mais precoce pos-

sível! Por isso, os tutores devem consultar o médico veterinário regularmente e relatar 
qualquer alteração no comportamento do pet. Este profissional poderá auxiliar na pre-
venção e realizar o diagnóstico preciso da doença renal.

Além disso, caso a doença renal seja diagnosticada, o médico veterinário poderá en-
caminhar o paciente para a melhor forma de tratamento.

Tratamento da doença renal
Em diversos casos, a doença renal não tem cura. Por isso, um dos principais pilares do trata-

mento é evitar agressões às áreas saudáveis dos rins e preservá-las da melhor forma possível.
Entre os cuidados com cães e gatos doentes, estão:
•Uso de medicamentos: para controle dos sintomas como a hipertensão, os vômitos, a 

falta de apetite e a anemia;
•Mudanças alimentares: para evitar maior lesão aos rins e equilibrar parcialmente as al-

terações provocadas;
•Diálise: para filtrar o sangue, removendo substâncias tóxicas que os rins já não conseg-

uem mais filtrar – lembrando que todos os casos possuem indicação para processo dialítico;
•Acompanhamento contínuo: o tutor deve observar a rotina do pet e informar ao médico 

veterinário sobre alterações importantes;
•Consultas veterinárias: um cuidado básico, mas indispensável para o bem estar de cães 

e gatos. De acordo com a evolução da doença, o médico veterinário poderá sugerir exames, 
procedimentos e trocas de medicamentos que mais se encaixam às necessidades de pet. 

É importante lembrar que nem toda doença renal é igual. Portanto, o tratamento é indi-
vidualizado para cada paciente.

Fonte: Onco Pet Support

Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal 
(PP), vice-presidência do Vereador João Alexandre Negrini 
de Oliveira (Republicanos), e secretaria do Vereador Rogério 
Evaldt Jacob (PP), a Câmara Municipal de Vereadores reali-
zou sua 33a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Le-
gislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 13 de outubro 
de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), 
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da 
Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura 
(MDB), Ver. Igor dos Santos Bereta (MDB), Ver. Jacó Miguel 
Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel 
Carvalho Borja (PDT) e Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 292, de 30 de setembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
178/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 299, de 04 de outubro de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
170/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 300, de 04 de outubro de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
181/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 301, de 05 de outubro de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
180/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 302, de 05 de outubro de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
184/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 303, de 05 de outubro de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
189/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 304, de 05 de outubro de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
172/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO - 1ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 11/2021, do Ver. Silvano Ge-
siel Carvalho Borja, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui o Código 
de Obras do Município de Torres.

PROJETO - 2ª Sessão
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.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 198/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas e 
Treinador da ASCORT, que representaram nosso Município 
no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-16 de Atletis-
mo -  (1/10) e (3/10), no Centro Nacional de Treinamento em 
Atletismo de Cascavel, Paraná/PR.
Nº 199/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares de 
Celanir de Souza Rocha, pelo seu falecimento, ocorrido no 
dia 12 de outubro de 2021, nesta Cidade.
Nº 200/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Pesar aos familiares de Jardelino Henri-
que Pereira, por seu falecimento ocorrido em 09 de outubro 
2021.
Nº 201/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamen-
to de Moção de Congratulação à atleta de Jiu-Jitsu Aislana De 

Rose, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 
2021.
Nº 202/2021, dos vereadores Igor Beretta, Moisés Trisch, 
Cláudio da Silva de Freitas e Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que requerem o encaminhamento de Moção de Pesar aos fa-
miliares de Pedro Ramiro Machado, popularmente conhecido 
por “Pedro Cheli”, grande desportista, por seu falecimento 
ocorrido em 12 de outubro 2021.
Nº 203/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias, Gibral-
tar Pedro Cipriano Vidal, João Alexandre Negrini de Olivei-
ra, Rogério Evaldt Jacob, Carla Rodrigues Daitx, Jacó Mi-
guel Zeferino, Carlos Alberto da Silva Jacques, Dilson Mauro 
Jardim Boaventura e Vilmar dos Santos Rocha, que requerem 
o encaminhamento de Moção de Congratulação ao Secre-
tário de Trabalho, Indústria e Comércio, Senhor Alexandre 
Porcatt, como forma de reconhecimento por seu empenho a 
frente desta pasta, tendo como resultado, pelo segundo ano 
consecutivo a certificação OURO FNQ (Fundação Nacional 
de Qualidade) e SEBRAE RS.
Nº 204/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n° 
51/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamen-
tária.
Nº 205/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer o en-
caminhamento de Moção de Pesar aos familiares de Sebas-
tião Rodrigues de Oliveira, por seu falecimento, ocorrido no 
dia 13 de outubro de 2021, em Dom Pedro de Alcântara/RS.

INDICAÇÕES 
Nº 263/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja e 
Cláudio da Silva de Freitas, que indicam ao Poder Executivo 
que implante o Programa Vem Ser! do Ministério da Cidada-
nia nas escolas municipais.
Nº 264/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que indica ao 
Gerente da Corsan de Torres, senhor Tiago Borges Silva, que 
seja considerada a demanda dos moradores das praias Gaú-
cha e Tupinambá, quanto a instalação de um chuveiro para 
uso público dos banhistas, moradores e turistas que frequen-
tam estas localidades na alta temporada.
Nº 265/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que indica ao Poder Executivo, Secretário de Saúde e todos 
Secretários envolvidos a possível implementação de uma 
casa de passagem em Porto Alegre/RS.
Nº 266/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que indica 
ao Poder Executivo que requeira área localizada na comuni-
dade do Campo Bonito, de propriedade da Paróquia da Vila 
São João, que manifestou interesse em ceder referida área ao 
município para construção de academia ao ar livre para uso 
da comunidade local.
Nº 267/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica ao 
Poder Executivo a aquisição de Coletes Balísticos para uso 
da Guarda Patrimonial.
Nº 268/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo que em decorrência da realização 
do 1º Campeonato Brasileiro de Balonismo Feminino, que 
ocorrerá nos dias 12 à 17 de outubro, seja convidado para o 
evento todos os órgãos de representação feminina de Torres.
Nº 269/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica 
ao Poder Executivo estudo de viabilidade quanto a constru-
ção de um portal ou parada de ônibus na frente da Escola 
Justino Alberto Tietboehl, na Travessa Armando Torres n°12, 
nesta Cidade.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 200/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo informações quanto às obras proje-
tadas e já com recursos previstos no orçamento de 2022, que 
serão executados no Município.
Nº 201/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao relatório de produtividade das 
Conselheiras Tutelares de Torres nos últimos 12 meses.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 601/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-

licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
proteção no entorno da praça na Vila São João, localizada na 
esquina da Av. José Amâncio da Rosa com a Rua Mampituba, 
nesta Cidade.
Nº 602/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à manutenção e 
conservação em frente a Creche do Curtume, na Rua Elizeu 
Küwer, Bairro Curtume, nesta Cidade.
Nº 603/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à manutenção e 
conservação da Rua Feliz n° 1121, entre a Rua Nova e a Rua 
Vinte um de Maio, Bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 604/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à limpeza, desobs-
trução do bueiro e reparo da tampa, localizada na esquina 
da Av. Independência, com a Rua Tv. Nereu José Quartieiro, 
nesta Cidade.
Nº 605/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
luminárias completas (braços e lâmpadas) na Rua São Mar-
cos (na quadra entre as ruas Porto Alegre e Leopoldino João 
da Rosa), neste Município.
Nº 606/2021, do ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção das passarelas 
nas dunas da Praia Grande, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Moisés Trisch: Fez a leitura de uma Carta de Repúdio do 
Partido dos Trabalhadores ao pronunciamento do Vereador 
Rogério Jacob na sessão anterior. Na carta, o partido fez um 
breve relato de sua história no cenário político nacional e de 
Torres, reiterando que não defende vagabundos, mas está ao 
lado dos menos favorecidos. Defendeu a prática da democra-
cia, mas discorda da opinião do referido vereador.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Lamentou a morte de três ho-
mens em confronto com a Polícia Militar, na cidade de Arroio 
do Sal, mas defendeu a ação dos policiais que agiram em le-
gítima defesa. Foi enfático ao dizer que os policiais “agiram 
no estrito cumprimento do dever legal”, e que “a Brigada Mi-
litar não sai para matar, mas para trabalhar”. Assegurou que 
a Brigada Militar é Legalista, agindo dentro do âmbito da lei. 
Solicitou ao Executivo que forneça coletes balísticos para a 
Guarda Municipal devido à sua atuação em conjunto com a 
Brigada Militar. Pediu por manutenção da calçada junto ao 
Rio Mampituba, e colocação de uma sinaleira no cruzamento 
da Avenida Barão do Rio Branco com Av. General Osório. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Indicou ao Exe-
cutivo a implantação de uma casa de passagem em Porto 
Alegre, para abrigar os munícipes que se deslocam à capital 
em busca de tratamento médico. Confidenciou que, por ter 
passado por um problema sério de saúde, de quase morte, 
entende que é preciso ter empatia para com as pessoas e o 
sofrimento alheio. Pediu o apoio dos vereadores da Casa para 
esta indicação que poderá virar Projeto de Lei. 

Ver. Moisés Trisch: Disse ter recebido muitas reclamações 
em relação às obras de infraestrutura e de esgoto cloacal no 
Jardim Eldorado. Pediu providências para as ruas Sebastião 
Quincas, Amazonas e Eliseu Kuwer, mesmo que de maneira 
paliativa, manutenção para a erosão na Rua José Maia Filho e 
Rua Independência, em frente à Escola José Quartiero. Falou 
que pediu informações sobre a unidade de recebimento de 
resíduos, na Ulbra e nas Águas Claras, sugerindo a instalação 
de câmeras para identificar as pessoas que descartam mate-
rial sem autorização nestes locais. Em referência aos mora-
dores de rua, instalados no ginásio do balonismo, disse que 
as pessoas, mesmo que em situação de fragilidade, podem se 
reencaminhar ao receberem apoio. Relatou sua visita em Ita-
ti, com o Deputado Elvino Bohn Gass, e ex-ministro Miguel 
Rosseto, a uma cooperativa de agricultores rurais, e à Eco 
Torres, no município.

CÂMARA DE TORRES
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Ver. Rogério Evaldt Jacob: Em resposta à Carta de Re-
púdio lida pelo Vereador Moisés Trisch, disse que usou o 
termo “parece”, ao dizer que o PT defendia vagabundos. 
Questionou a atuação do PT, perguntando se houve um úni-
co setor da esfera federal em que o partido não estivesse en-
volvido em corrupção. Falou que os incomodados com sua 
fala devem levar os ditos “vagabundos” para suas casas. Foi 
enfático ao afirmar que em todos os partidos há corrupção. 
Pediu providências quanto aos buracos da Avenida Castelo 
Branco, provenientes das chuvas recentes. Lamentou que a 
Prefeitura não tenha disponibilizado equipamento de som 
para o encerramento da Semana Evangélica. Comentou que 
a Secretaria de Bem-estar Social não tem acolhido a pedidos 
de munícipes. Acredita que o não atendimento aos pedidos 
seja decorrente de falta de verba.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Convidou a popula-
ção a participar da Primeira Caminhada Rosa, no domingo, 
em alusão ao mês do Outubro Rosa. Relatou que tem recebi-
do muitas reclamações quanto ao atendimento da Torrescar 
que tem se mostrado irregular. Pediu que a empresa resta-
beleça os horários de maior movimento. Sobre a polêmica 
da distribuição de absorventes às pessoas mais carentes pelo 
Governo Federal, disse que em maio fez uma indicação de 
mesmo teor ao Executivo. Pediu ao Executivo para rever 
as taxas de lixo, afirmando que nos últimos dez meses foi 
pago o valor de R$ 1.600.000,00. Em contrapartida, no úl-
timo ano, foram arrecadados R$ 7.865.000,00 com a mes-
ma taxa. Questionou se o Executivo continuará a cobrar o 
mesmo valor da população. Solicitou que a Secretaria de 
Obras faça a manutenção das ruas próximas à Interpraias 
em virtude das chuvas recentes.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Questionou sobre a prá-
tica de viagens a Brasília, participação de cursos, e conse-
quentemente o uso das diárias, decorrentes destas ações. 
Disse que continuará a fazer viagens e cursos, pois como 
vereador tem que buscar recursos para o município e se 
aperfeiçoar. Elencou algumas demandas conquistadas para 
o município decorrentes destas viagens. Disse ter feito uma 
indicação ao Executivo na busca de uma solução para o 
acesso da Escola Santa Rita, tido como perigoso em relação 
ao trânsito local. Solicitou à Secretaria de Obras para que 
tape os inúmeros buracos nas ruas do município em virtude 
das chuvas. Quanto à questão dos cemitérios, apresentada 
na Audiência Pública há alguns dias, elogiou a iniciativa e 
coragem do Executivo. Parabenizou a Secretaria de Obras 
pelo trabalho que tem realizado no município, bem como 
os servidores do Posto de Saúde do Bairro São Brás pelo 
atendimento. 

Ver. Cláudio da Silva Freitas: Parabenizou o projeto 

Criança Legal que arrecadou brinquedos para serem dis-
tribuídos a crianças carentes. Lamentou a morte do senhor 
Pedro Ramiro Machado, que se mostrou um cidadão exem-
plar e muito querido pela população. Externou seus senti-
mentos ao Vereador Rafael da Silveira pela perda de seu 
avô. 

Ver. Igor Beretta: Reclamou da ausência do Secretário 
Mateus, que há três meses prometeu uma obra de melho-
ria na Comunidade Getúlio Vargas, e que, até o momento, 
nada foi feito. Agradeceu ao Executivo pela canalização na 
entrada do Bairro Jacaré. Lamentou que seguidamente não 
é citado nas reportagens dos jornais, afirmando que foi elei-
to sem apoio e continuará a fazer seu papel. Informou que 
conseguiu, junto a outros empresários, um sofá-cama para 
a Sala das Margaridas. Pediu pelo uso do espaço coberto 
do Parque de Balonismo para os esportes no município. 
Falou sobre sua participação no encerramento da Semana 
Evangélica, e lamentou que o Executivo não tenha cedido 
equipamento de som para o evento. Disse que é hora de 
olhar pelos bairros, já que a maior parte das obras é realiza-
da no centro da cidade. Lamentou a morte do senhor Pedro 
Ramiro Machado, externando seus sentimentos à família.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Externou seus sentimentos 
ao Vereador Rafael da Silveira, pelo falecimento de seu 
avô, e à família do senhor Pedro Ramiro Machado. Pediu 
à Secretaria de Obras por manutenção em algumas ruas do 
Jardim Eldorado. Parabenizou a atleta e amiga Islana De 
Rose, Campeã no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu. Para-
benizou ao evento coordenado pela senhora Zete, junto ao 
CRM, para as mulheres da frente de trabalho, promovendo 
exames preventivos no Posto de Saúde. Convidou a popu-
lação a participar de uma ação alusiva ao Outubro Rosa, no 
sábado, no Parque de Balonismo. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Lamentou o fa-
lecimento do senhor Pedro Ramiro Machado, externando 
seus sentimentos à família. Pediu que o Executivo faça a 
manutenção das ruas que estão esburacadas em virtude das 
chuvas recentes. Pediu pelo patrolamento de inúmeros bair-
ros e ruas do município. Elogiou os Secretários de Obras e 
Agricultura que têm atuado no município. 

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei nº 49/2021, do Poder Executivo, que auto-
riza a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
(FMDM) e dá outras providências. APROVADO
Emenda nº 01/2021, da Comissão Especial (Projeto de Lei 
Complementar nº 07/2021) (CE) - Emenda à Ementa do 
Projeto de Lei Complementar nº 07/2021, do Ver. Silvano 
Carvalho Borja, que altera a Lei nº 3.066, de 20 de dezem-

bro de 1996, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Ur-
bano no Município de Torres, para dispor sobre a obriga-
toriedade das empresas loteadoras, a se responsabilizarem 
pela manutenção da pavimentação em seus loteamentos 
pelo prazo de cinco (05) anos e dá outras providências. 
APROVADO
Projeto de Lei Complementar nº 07/2021, do Ver. Silva-
no Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta artigos à Lei 
n° 3.066, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre 
o Parcelamento do Solo para fins urbanos e a instituição 
de condomínios por unidades autônomas constituídas por 
duas ou mais edificações destinadas à habitação unifamiliar 
ou coletiva, e dá outras providências. APROVADO
Projeto de Lei nº 51/2021, do Poder Executivo, que autori-
za o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na 
vigente Lei Orçamentária. APROVADO

TRIBUNA: 
Raquel Machado Gonçalves – Presidente da GEMAR 
Ilha dos Lobos: Relatou suas experiências na infância, 
afirmando que se sentia como o “astro-rei” de sua família, 
e atualmente entende que os jovens é que são o “astro-rei” 
da sociedade. Neste sentido, sente-se impelida a ensinar as 
crianças a terem um papel importante e transformador na 
comunidade, e é para isso que o Movimento de Escoteiros 
atua. Disse que o Movimento Escoteiro busca a formação 
das crianças através do lúdico, buscando o melhor de cada 
uma. Relatou que em 2019 o movimento teve em seu grupo 
três crianças especiais, o que levou os restantes a enten-
derem a importância do acolhimento e confiança mútuos. 
Ressaltou a relevância dos adultos e a importância de da-
rem bons exemplos aos mais jovens. 

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

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

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

ê

Bazar e brechó das ATPA vai 
angariar fundos para animais 

desamparados de Torres
Entre os dias 4 e 6 de novem-

bro, vai ser realizada mais uma 
edição do Bazar e Brechó Be-
neficiente da ATPA (Associação 
Torrense de Proteção Animal). 
O evento será realizado na la-
teral do Clube Capesca (ao lado 
do Banco Santander), em Torres. 
Serão diversos produtos com 
preços promocionais, sendo que 
toda a renda arrecadada será 
revertida para a castração, tra-
tamento e alimentação dos ani-
mais de rua e em casas de assa-

gem de Torres. 
Importante ressaltar que serão 

tomados todos os cuidados re-
lativos à Pandemia do Covid-19 
- sendo obrigatório o uso do al-
cool em gel e máscara. "Será 
permitido o acesso em peque-
nos grupos para evitar aglome-
ração. Temos muitos produtos 
lindos esperando por você. Aju-
de a ATPA a ajudar os animais de-
samparados, participe do nosso 
brechó", concluí a assessoria da 
ATPA
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Lions Clube de Torres comemora 60 anos 
com a visita da governadora do distrito 

Na segunda-feira (11 de outubro), 
o Lions Clube de Torres realizou uma 
reunião festiva onde comemorou seus 
60 anos de existência formal como 
clube de serviços na cidade. E a come-
moração teve honrarias especiais. A 
principal foi a visita oficial da Gover-
nadora do distrito de Lions da região, 
Tânia Hoppe - que por muitos anos fez 
parte do Lions Torres, antes de migrar 
para o Lions Clube de Arroio do Sal. 

Presentes na comemoração a pre-
sidente atual do Lions Clube de Torres 
(desde julho de 2021), Joelci de Sousa 
Alianiello, a comitiva da governadora 
distrital e membros do clube torren-

se. Dentre eles o sócio João Almeida 
Pereira, praticamente um dos funda-
dores do clube, pois possui mais de 
50 anos de ligação ininterrupta com o 
Lions de Torres.

No discurso em sua visita oficial, a 
torrense e atual governadora do Dis-
trito Tânia Hoppe compartilhou com 
os presentes a satisfação de já estar 
podendo desfrutar a reativação dos 
serviços dos clubes -  após grande pa-
ralização de atividades por conta da 
pandemia de Covid 19, que assola o 
planeta desde fevereiro de 2020. Tâ-
nia comemora a assunção dos sócios 
na maioria dos clubes da região (que 

somam 48 em seu distrito), e disse 
acreditar que é necessário reativar o 
trabalho nos serviços e, consequente-
mente, retomados os projetos do clu-
be, lembrando que o Lions acima de 
tudo busca realizar campanhas para 
atender as pessoas mais necessitadas 
em todas as cidades onde atua. 

Tânia Hoppe também comparti-
lhou os atuais pilares do Lions Clube 
em sua gestão, baseados na atuação 
de Lions Internacional. São eles: Com-
bate ao Diabetes, Combate a Fome 
e Prevenção do Câncer infantil, bem 
como cuidados com o Meio Ambien-
te. 

Torrense Tânia Hoppe governa a região de Lions até julho de 2022.  Foi anunciado também que a Convenção do clube em 2022 será em Torres

Convenção de 2022 será em Torres
A presidente do distrito também 

deu outra boa notícia. A convenção 
regional do Lions no ano que vem 
(2022) será realizada em Torres, du-
rante o período do Festival Interna-
cional de Balonismo, em abril. Esta-
rão presentes diretores e sócios dos 

48 clubes que se reunirão na cida-
de para avaliar o ano e projetar as 
ações vindouras do clube de servi-
ço - além de honrar a filiar do clube 
de Torres (o que  irá também gerar 
mais movimento no turismo local).

Na reunião festiva dos 60 anos 

de Lions de Torres, vários diplomas 
foram entregues e homenagens 
feitas. O discurso do sócio mais lon-
gevo do clube de serviço de Torres, 
João Almeida, foi o principal. Ele foi 
homenageado no distrito por seus 
50 anos de participação ativa no 

clube torrense, consequentemen-
te sendo participe do Lions Clube 
do RS, do Brasil e Internacional - e 

emocionou-se em seu discurso ao 
lembrar sua atuação social por es-
tes anos. 

NOTA DE AGRADECIMENTO
Para a equipe do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes

Em nome da família Pereira quero agradecer o carinho, respeito, dedicação e competência de toda a equipe do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, desde às Higienizadoras, Técnicas em Enfer-
magem, Enfermeiras, Nutrição, Copa, Recepção, Internação, PA, Corpo Clínico, especialmente aos médicos plantonistas, enfim, todos que de uma forma ou outra prestaram atendimento à Jardelino 
Henrique Pereira (Jorge) falecido em 09/10/2021.
Quero agradecer ainda a todos os amigos e pessoas conhecidas que de alguma forma fizeram chegar até nós palavras de muito conforto após o falecimento do nosso querido familiar.
Apesar de não poder agradecer individualmente a todas as pessoas que de alguma forma manifestaram seu apoio neste momento difícil, nenhuma palavra e gesto de carinho foi esquecido e eu 
quero expressar nestas sinceras palavras que foi muito reconfortante sentir que vocês estiveram conosco.
É em momentos como este que percebemos o poder destrutivo que tem a morte. Ela leva as pessoas mais importantes da nossa vida, deixando apenas um vazio em nossos corações. Todos sabemos 
que é difícil ver partir alguém que amamos e que a dor dessa perda fica para sempre. Mas com amigos verdadeiros ao nosso lado, tudo se torna mais fácil, é nas horas de maior necessidade que 
melhor reconhecemos os amigos. Eu descobri que temos os melhores, pois no nosso pior momento tivemos o apoio de todos.
Quero com esta mensagem agradecer pelo apoio que recebemos num momento difícil de nossas vidas. É complicado perder um ente querido. Agarramo-nos com todas as nossas forças a todos os 
fragmentos de recordações que ainda nos restam por receio de nos esquecermos de quem partiu, mas receber o apoio daqueles que se preocupam conosco é algo que não tem preço e que nos 
ajuda a enfrentar a perda que sofremos. 
Nosso agradecimento, pelo gesto de carinho e conforto

Por Dani dos Santos Pereira

Na foto a governadora Tânia Hoppe entre seu esposo  e a presidente  do 
clube de Torres Joelci  Alianiello

Quatro convênios para projetos sociais assinados 
em benefício das crianças e adolescentes em Torres

FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________

No dia 7 de outubro, o prefeito de Torres, 
Carlos Souza, e o secretário da Assistência Social 
e Direitos Humanos, Fábio da Rosa, assinaram 

convênio com entidades contempladas com 
recursos financeiros do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Funcom-
dica) em ato realizado na Prefeitura. Conforme 
o prefeito, esta parceria entre a administração 
municipal e entidades é de grande importância 
para o atendimento de nossas crianças e ado-
lescentes.

Reuniram-se na Sala de Reuniões do Gabine-
te, também os membros do COMDICA-Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente e representantes das entidades Associação 
dos Corredores de Torres-ASCORT, Circulo de Pais 
e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio 
José Quartiero, Associação Torrense de Hande-
bol-ATHB e Centro de Cultura e Assistência So-
cial-CCAS, no qual foram contemplados através 
do Edital nº01/2020 de apresentação de Projetos 
Sociais voltados a criança e ao adolescente.

Ainda assinaram os Termos de Compromisso, 
o presidente do COMDICA Belimar da Silva Gui-
marães e representantes legais das referidas En-

tidades. Foram assim  formalizados os repasses 
financeiros para as seguintes entidades, conforme 
segue:

 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) Associa-
ção dos Corredores de Torres-ASCORT - através 
do presidente da Entidade,  Marcos André Pe-
reira

- R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o Cir-
culo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensi-
no Médio José Quartiero -  através da presidente 
da Entidade, Silvia Regina Cardoso Mesquita

R$ 59.476,00 (cinquenta e nove mil quatro-
centos e setenta e seis reais) lAssociação Tor-
rense de Handebol - ATHB - através do presi-
dente da Entidade, Diego Petrich Santos

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o 
Centro de Cultura e Assistência Social-CCAS - 
através do presidente da Entidade, Gilson de 
Oliveira Machado

Prefeitura, Comdica e Entidades assinaram convênio - cujos  recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcomdica). Confira quais foram as entidades contempladas



A FOLHA 19Sexta-Feira, 15 de Outubro de 2021

ÁRIES - A semana favorece a realização do que 
foi planejado previamente. Você pode ter algu-
mas surpresas, mas é possível contorná-las gra-
ças à sua mente atuante e à sua visão estraté-
gica, ou seja, você conseguirá resolver qualquer 
problema que surja de modo rápido. Vale a pena 

aproveitar alguns dias desta semana para descansar, fazer coisas 
diferentes ou novas: você pode fazer um curso, uma terapia, uma 
festa. Seja o que for, existe energia de mudança e realização.

TOURO - Você pode se colocar em um ritmo 
mais acelerado nesta semana, mas tome 
cuidado para não descuidar da sua saúde. A 
semana tem realização e agito. Você pode 
conseguir resolver problemas difíceis com a 
ajuda das pessoas à sua volta. Há mudan-

ças que acontecem de última hora e será importante saber se 
adaptar a elas sem perder o jogo de cintura.

GÊMEOS - Sua criatividade está gran-
de nesta semana e a sua vontade de 
se aventurar e viver também. Você 
pode aproveitar para se divertir ao lado 
de amigos ou de pessoas que ama, o 

que pode ser muito gratificante, trazendo um novo es-
tado de ânimo. Viagens estão muito favorecidas.

CÂNCER -Nesta semana pode ser preciso tra-
balhar bastante o autocontrole para não seguir 
para um caminho de exageros. Tome cuidado 
com o mau uso do seu dinheiro, porque pode 
acabar gastando demais. Suas emoções po-
dem estar intensas e você pode ficar radical, 

não conseguindo encontrar moderação nos diálogos. Tome cuidado 
com brigas e discussões que podem acabar com a sua paz.

LEÃO - A semana pode trazer uma bela 
pausa. Aproveitar seu tempo livre com 
sabedoria será sua vitória. Tome cuidado 
com excessos de festas e de farras. 
Existem muitos convites e situações 

novas, então será importante tomar decisões. Tome 
cuidado com a tendência a se comprometer e depois não 
cumprir.

VIRGEM - A semana pede equilíbrio nos 
gastos. O orçamento doméstico pode 
trazer desafios. Saiba negociar prazos 
ou encontrar a melhor solução. Pessoas 
próximas poderão ajudá-lo. Você pode fa-

zer algum passeio com a família, visitar algum parente que 
mora longe ou ainda terminar alguma obra ou reforma em 
casa, o que vai trazer alívio.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Suas atitudes podem estar radicais nesta 
semana. Existe muita energia e entusiasmo, mas 
pouca paciência. Seria bom conseguir equilibrar suas 
emoções e manter o ritmo mais harmônico com as 
pessoas a sua volta, senão pode se envolver em dis-
cussões. O bom desta semana é que ela pode trazer 

muita liberdade e diversão. Tome cuidado com os excessos.

CAPRICÓRNIO -A semana come-
ça com feriado, mas mesmo assim 
sua energia de realizar e resolver 
problemas está enorme. Tome cui-
dado com o mau humor, que pode 
atrapalhar suas relações. Além 

disso, fique atento à dificuldade de relaxar e des-
cansar. Seu corpo pode estar precisando de uma 
pausa. A semana é ideal para fazer esportes ou se 
permitir começar algo novo.

AQUÁRIO - Você pode se 
permitir descansar nesta se-
mana. Existe uma viagem nos 
planos, que será realizada 
sem maiores problemas, ain-

da que Mercúrio esteja retrógrado. A única 
dificuldade a enfrentar pode ser atrasos dos 
transportes, filas ou muito trânsito. Manter a 
paciência é indicado.

PEIXES - A semana traz mais 
leveza e diversão. Você pode 
realizar uma viagem que foi pla-
nejada com antecedência ou até 
se inspirar a fazer uma viagem 
de última hora a convite dos 

amigos ou de pessoas da família. Além disso, 
você pode aproveitar esta semana para cuidar 
mais da sua mente e da sua saúde como um 
todo. Relaxar será preciso, senão você pode ter 
um colapso nervoso.

ESCORPIÃO - A semana pode ter mu-
danças inesperadas e situações caóticas, 
mas que podem ser divertidas, no fim das 
contas. Saiba deixar fluir e usar seu char-
me e sua inteligência para conseguir se 

adaptar às situações e encontrar os melhores caminhos. 
É também uma semana de tomada de decisões impor-
tantes.

SAGITÁRIO - A semana favorece a realização 
dos seus planos, mas alguns atrasos podem 
ocorrer. Tome cuidado com a dificuldade de li-
dar com as pessoas em geral. Pode ser preci-
so negociar prazos ou objetivos para conseguir 

chegar em um consenso sobre alguma situação, seja na vida 
profissional ou privada. De qualquer forma, a sua semana tem 
possibilidade de passeios e viagens.

VARIEDADES

(semana entre 12/10 e 18/10)
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Com espetáculo nos ares, Campeonato Brasileiro 
de Balonismo em Torres segue até domingo (17)

Desde o dia 12 de outubro, 
o Campeonato Brasileiro de 
Balonismo tem reunido os 
principais pilotos do Brasil na 
cidade, com cerca de 50 ba-
lões colorindo o céu de Torres 

em meio as competições. O 
evento - que pela primeira vez 
ocorre em Torres (já marcada 
pelo tradicional Festival Inter-
nacional de Balonismo) segue 
até domingo (17).

Conforme destaca o Blog 
do Balonismo, o paulista Fa-
bio Pascoalino, um dos pilotos 
mais jovens do 34º Campeona-
to Brasileiro de Balonismo em 
Torres, assumiu a liderança da 
competição nesta quinta-feira 
(14) após 5 tarefas realizadas 
(fly in, alvo declarado pelo juiz, 
valsa de hesitação, duas vezes, 
e fly on). A segunda posição 
está  com o balonista gaúcho 
João Justo, sendo que Luper-
cio Lima (de Goiás), era o 3º 
colocado até esta quinta (14). 

Na competição estadual - 
que ocorre concomitantemen-
te ao Campeonato Brasileiro 
de Balonismo -  a liderança é 

do torrense João Vitor Justo, 
com Giovani Pompermaier 
como 2º colocado e Murilo 
Hoffmann em 3º até o mo-
mento. Já na competição fe-

minina (também paralela ao 
evento principal) a liderança 
até quinta (14) era da torrense 
Lais Pinho, seguida por Giulia 
da Luz e Flávia Souza. 

Se o clima estiver favorável, nesta sexta e no sábado (dias 15 e 16) vai ocorrer o popular Night Glow no Parque do Balonismo

Night Glow na sexta (15) e sábado (16)
O night glow - espetácu-

lo dos balões ilumidados a 
noite - é um dos momentos 
mais esperados dos eventos 
de balonismo. E durante o 
34º Campeonato Brasilei-
ro de Balonismo em Torres 

também haverá este show 
de luze3s e cores. Será nesta 
sexta e no sábado, dias 15 e 
16, às 20 horas, no Parque do 
Balonismo. (Lembrando que 
as condições climáticas são 
essenciais para a realização 

do espetáculo e que a pro-
gramação pode ser alterada 
pela organização do evento). 
A entrada é gratuita.

*Com informações e fotos 
de Blog do Balonismo
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Índice de Atividades Turísticas no Brasil cresce 4,6% em agosto

A movimentação econômica 
do setor de turismo registrou, 
no mês de agosto, um cresci-
mento de 4,6% frente ao mês 
anterior – quarta taxa positiva 
seguida. Assim, entre maio e 
agosto o acúmulo já aponta 
uma alta de 49,1%. O cresci-
mento do Índice de Atividades 
Turísticas no país foi impulsio-
nado pelo aumento na receita 
das empresas que atuam no 

segmento de transporte aéreo 
(7,4) e nos serviços de aloja-
mento e alimentação (4,5). Os 
dados são da Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS) divulgada 
nesta quinta-feira (14.10) pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

“A cada dia o nosso governo 
avança mais na vacinação da 
população que, aliada a ado-
ção de protocolos de biosse-

gurança, tem possibilitado o 
reaquecimento da movimen-
tação econômica do nosso 
setor, encurtando o distancia-
mento para os níveis registra-
dos antes da pandemia. As-
sim, acredito que muito antes 
do que se imagina vamos ter 
a retomada plena das nossas 
atividades turísticas”, avalia 
o ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto.

RS fica ainda com crescimento negativo de -1% no período. Em comparação com o ano passado o índice cresceu  mais de 50% com 
aumento em todos os estados

RS ficou ainda com crescimento negativo
Em agosto, oito dos 12 locais 

pesquisados acompanharam o 
movimento de alta na ativida-
de turística nacional, com des-
taque para Goiás (8,8%), Para-
ná (5,4%), Ceará (5,1%), São 

Paulo (4,9%) e Minas Gerais 
(4,7%). O Rio Grande do Sul fi-
cou ainda negativo na mesma 
medição com - 1,0% junto com 
o Rio de Janeiro com - 1,1%, SC 
com - 1,6% e  DF com - 1,9%.

Na comparação com agosto 
do ano passado, o índice apre-
sentou expansão de 53,8%, 
avançando em todas as 12 
unidades da federação onde é 
investigado. O crescimento foi 

impulsionado, principalmen-
te, pelos resultados obtidos 
pelos ramos de transporte aé-
reo, rodoviário, hotéis, restau-
rantes, serviços de bufê, agên-
cias de viagens e locação de 

automóveis. Se comparado o 
acumulado de janeiro a agosto 
de 2021 ao mesmo período do 
ano passado, o crescimento 
na movimentação econômica 
chega a 17,7%.

Alguns atrativos turísticos da nossa região

Protocolos
Para preparar o setor de 

turismo para a retomada das 
atividades, de forma segura e 
responsável, ainda no ano pas-
sado, o Ministério do Turismo 
lançou o Selo Turismo Respon-

sável, Limpo e Seguro. Trata-se 
de uma sinalização visual que 
identifica estabelecimentos e 
guias de turismo que assumi-
ram, declaradamente, o com-
promisso em adotar protocolos 

de biossegurança elaborados 
pela Pasta. E, desta forma, pro-
teger turistas e trabalhadores 
contra a Covid-19.

Atualmente, quase 30 mil 
selos já foram emitidos para 

15 atividades turísticas, como 
meios de hospedagem, par-
ques temáticos, restaurantes, 
cafeterias, bares, centros de 
convenções, feiras, exposições, 
guias de turismo, dentre ou-

tros. Cada segmento possui um 
protocolo sanitário específico. 

 Com  Amanda Costa - As-
sessoria de Comunicação do 
Ministério do Turismo

Ciclistas apoiados pela Sicredi são destaques em campeonatos pelo Brasil

No último final de semana, 
10 de outubro, quatro atletas 
que contam com o patrocínio 
da Sicredi Caminho das Águas 
se consagraram campeões na 
etapa do Campeonato Gaúcho 
de Mountain Bike e também 
da Taça Brasil de XCO 2021. 
As competições aconteceram, 
respectivamente, em Garibal-
di, na Serra Gaúcha, e na cida-
de de Lavras, Minas Gerais.

Com um trajeto de 71km 

e 2.400 de altimetria, totali-
zando 10 trilhas percorridas, 
a ciclista Luana Patzlaff foi a 
campeã na categoria Elite do 
Campeonato Gaúcho de Mou-
ntain Bike. Já o atleta Josiel 
Laux ficou na sétima coloca-
ção competindo pela mesma 
categoria.

Franciele Valandro conquis-
tou o terceiro lugar na catego-
ria Master A Feminino, pelo 
20° Giro da Champanha, mas 

também recebeu o bronze na 
etapa única de XCM do Cam-
peonato Gaúcho de Mountain 
Bike.

Pela Taça Brasil 2021, Gus-
tavo Nogueira também se 
destacou. Foi o campeão de 
XCO, tendo vencido as duas 
etapas anteriores de Goiânia 
e Rio de Janeiro.

FONTE - Trevo 
Comunicação

Atletas patrocinados pela Sicredi Caminho das Águas subiram ao pódio na etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike e também 
da Taça Brasil de XCO 2021

Passaporte Vacinal para eventos entra em vigor na próxima segunda-feira no RS
Entra em vigor no Rio Grande 

do Sul, na próxima segunda-feira, 
dia 18 de outubro, a exigência de 
comprovação de imunização contra 
a Covid-19 no acesso a atividades 
coletivas, com aglomeração, divi-
didas em cinco grupos pelo gover-
no do Estado. O comprovante de 
vacinação oficial pode ser obtido 
no aplicativo Conecte SUS ou por 
outro meio comprobatório, como 
caderneta ou cartão de vacinação 
emitido pela Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) ou outro órgão gover-
namental.

Ambientes de aglomeração, 

como as casas noturnas deverão 
exigir o passaporte vacinal. Da mes-
ma forma, será exigida a vacinação 
para quem quiser acessar casa-
mentos, festas de debutante, festas 
infantis ou qualquer outro evento 
social que seja realizado em clubes, 
casas de festas, casas de shows, ca-
sas noturnas, restaurantes, bares e 
similares.

O acesso às atividades artísticas 
dependerá do passaporte vacinal. 
Neste grupo, estão incluídos os ci-
nemas, teatros, shows, circos e de-
mais ambientes de espetáculo.

As atividades coletivas de lazer 

também serão restritas a quem já 
se vacinou. Assim, a carteirinha de 
imunização será exigida para aces-
sar os parques de diversão, temáti-
cos, aquáticos e de aventura. No rol, 
também estão os parques naturais, 
os jardins botânicos, os zoológicos e 
outros atrativos turísticos similares.

O quarto grupo de atividades 
contempla feiras e exposições cor-
porativas. Também estão na lista 
convenções, congressos e similares, 
sejam eles organizados por entida-
des privadas ou públicas. Não são 
impactadas por essa regra as cha-
madas feiras livres (de alimentos e 

produtos em geral).
As competições esportivas fe-

cham a lista de atividades que de-
pendem do passaporte vacinal. Aí, 
estão não apenas os jogos de fute-

bol, mas o acesso a todos os outros 
ambientes de competição, como gi-
násios, academias e clubes que rea-
lizem disputas de qualquer esporte 
com público.
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EM BREVE ESTAREMOS EM NOVO ENDEREÇO
Rua Augusto Krás Borges, nº 55, Esq Rua Pará em Torres-RS

ESPORTES

A equipe Cadete Feminino da 
Associação Torrense de Handebol 
(ATHB) de Torres saiu vitoriosa na 
primeira fase do Campeonato Esta-
dual. Os primeiros confrontos ocor-
reram no último final de semana, 
entre os dias 09 e 10 de outubro, 
disputados em Novo Hamburgo, no 
Clube Sociedade Ginástica.

De acordo com o técnico Diego 
Bueno, a participação da equipe na 
primeira fase do Campeonato teve 
um bom desempenho e uma evo-
lução técnica, encerrando a fase 
com 3 vitórias e 1 derrota.

“A primeira fase do Campeonato 
Estadual, com disputas do Cadete 
nos mostrou uma evolução signifi-
cativa da equipe nos aspectos táti-
cos, técnicos e físicos. Foi possível 
avaliar também o crescimento de 
atletas mais jovens que ainda es-
tão em fazem de amadurecimen-
to dentro da categoria”, afirmou o 
técnico.

Além disso, Diego reconheceu 
que os resultados demonstraram 
uma grande melhora da equipe 
como um todo, desde a última 
competição, afirmando que a equi-

pe segue com foco no trabalho 
visando aprimorar as dificuldades 
para a segunda fase da categoria.

CADETE FEMININO -Resultados 
da ATHB na primeira fase

ATHB 29 X 03 Recreio da Juven-
tude

ATHB 11 X 24 LHH
ATHB 20 X 12 HAND ACTION
ATHB 28 X 16 HFSM

 *Fonte: Assessoria de Comu-
nicação – ATHB (Texto: Jornalista 
Melissa Maciel)

Equipe de Handebol de Torres tem bons resultados 
na primeira fase do Campeonato Estadual

Com 3 vitórias e apenas uma derrota, a equipe Cadete Feminino (foto) da Associação Torrense de Handebol (ATHB) de Torres saiu vitoriosa na primeira fase do Campeonato Estadual

Na sessão da Câmara de Vereadores 
de Torres realizada na quarta-feira, dia 
13 de outubro, foi aprovado o encami-
nhamento de Moção de Pesar aos fami-
liares de Pedro Ramiro Machado, popu-
larmente conhecido por "Pedro Cheli" 
por seu falecimento ocorrido em 12 de 
outubro 2021.  A autoria da moção foi 
assinada pelos vereadores Igor Beretta 
(MDB), Moisés Trisch (PT), Cláudio da Sil-

va de Freitas (PSB) e Silvano Borja (PDT), 
e fundamentada por Pedro Cheli ter sido 
um grande desportista e incentivador do 
esporte na região.  Mas foi a Câmara em 
um todo que formalizou a moção aos 
familiares.

No corpo do requerimento, os vere-
adores fizeram uma pequena biografia 
de Pedro Cheli, homenageando-o com 
o seguinte texto:

“Esposo, avô, pai, irmão, deixa a famí-
lia enlutada, assim como a comunidade 
Torrense, onde se destacou por manter es-
colinha de futebol, por montar equipes de 
futebol, sempre primando pela disciplina.

Pedro Cheli é daquelas pessoas que 
nos deixam entristecido pela partida, mas 
com a alegria de nos oportunizar em co-
nhecê-lo, em ter a sua sabedoria nortean-
do nossos passos, de ter nos ensinamen-

tos diários da escolinha e dos times, um 
amigo, um professor, um PAI.

Essa Câmara composta pela represen-
tação da população, por justiça, homena-
geia esse grande cidadão Torrense, princi-
palmente externando aos seus familiares 
nessa hora de muita dor, nossos sinceros 
votos de pesar, pedindo a Deus que con-
forte a cada familiar e amigo desse HERÓI 
da vida real.”

Câmara encaminha moção de Pesar pela 
morte do desportista torrense “Pedro Cheli”

Vereadores autores da iniciativa lembram o legado ao fomento aos desportos em Torres deixado por sua passagem em vida na cidade



A FOLHA 23Sexta-Feira, 15 de Outubro de 2021

Nesta quarta-feira, 13 de ou-
tubro, o Município de Arroio do 
Sal, por intermédio da Secreta-
ria Municipal da Saúde, emite 
novos dados sobre a vacinação 
contra a Covid-19 em andamen-
to. Até o momento, o Município 
recebeu para a primeira aplica-
ção 9.348 doses. Para a segunda 

dose foram recebidas 6.917 e, 
para a terceira dose, 450.

O quantitativo de vacinas apli-
cadas nos grupos elencados no 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI), em primeira dose, foram 
8.745 doses e, em dose única, 
275, as doses remanejadas con-
forme solicitação da 18ª Coor-

denadoria Regional de Saúde 
foram 328, totalizando 9.020 
aplicadas.

Para a segunda dose, o Bole-
tim informa que das 6.917 doses 
recebidas, 5.995 já foram aplica-
das. Já para a terceira dose, das 
450 doses recebidas, foram apli-
cadas até o momento 180.

REGIÃO

A Prefeitura de Arroio do Sal, por 
intermédio do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), realizou 
na sexta-feira, 08 de outubro, uma 
festa em comemoração ao Dia das 
Crianças, data que foi comemorada 
nacionalmente no dia 12 de outubro, 
terça-feira.

Em virtude da pandemia, a festa 
ocorreu durante todo o dia, com re-
vezamento de grupos, respeitando o 
limite de pessoas para evitar contágio 
da Covid-19. Durante a programação 
foram realizadas atividades e brinca-
deiras embaladas com muita música. 
Além disso, os participantes recebe-
ram um kit com guloseimas, propor-

cionando muita diversão à criançada.
Em média participaram 50 crianças 

e adolescentes atendidas pelo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) do Município. A ação 
teve o intuito não só de comemorar 
o Dia das Crianças, mas proporcionar 
um momento de socialização e diver-
são entre os usuários.

De acordo com a secretária-adjunta 
da Secretaria da Cidadania, Trabalho e 
Desenvolvimento Social e coordena-
dora do CRAS, Francine Nascimento, 
“foi um importante data a comemo-
ração do Dia da Crianças e, sobretu-
do, foi um dia para refletirmos sobre 
a importância de cuidar do futuro de 

todos, os nossos pequenos, propor-
cionando uma infância com respeito, 
dignidade e muita diversão.

O SVFV busca ampliar as trocas cul-
turais e o fortalecimento de vínculos 
familiares e sociais de cada integrante. 
Atualmente o programa conta com 
uma equipe composta pela Técnica So-
cial, a psicóloga Patrícia Weissheimer, 
a educadora social, com formação em 
Artes Visuais, Andressa Freitas, o ofi-
cineiro de esporte e lazer, professor 
Maurício Coitinho e o oficineiro de 
música, o professor Jotta Léo. 

Com Melissa Maciel - ASCOM 
PMAS;  FOTO por Daniel Matos

Crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos comemoram Dia das Crianças em Arroio do Sal

Repassados R$ 2,4 Milhões para a nova sede da 
APAE no Passo de Torres

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS
Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 14/2021

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará 
realizar a seguinte licitação na modalidade Pregão Presen-
cial para Registro de Preços nº 14/2021, tendo como critério 
de julgamento o menor preço por item. Objeto: aquisição de 
veículos, zero quilômetro para uso nas Secretarias Munici-
pais. Data da abertura: 03/11/2021. Horário e local: às 10h no 
setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital 
e demais informações poderão ser obtidas no setor de Li-
citações da Prefeitura, no horário de expediente das 8h às 
11h30min e das 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 
1155 e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br.

Flavio Raupp Lipert
Prefeito Municipal

Aconteceu no dia 07 de outubro, 
no município de Içara, com a presen-
ça do Governador do Estado de Santa 
Catarina Carlos Moisés, a Solenidade 
de Repasse de Recursos para as Ins-
tituições Especializadas em Educação 
Especial do 4º Polo Região Sul. A Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) de Passo de Torres rece-
beu 2,4 milhões de reais em recursos 
para a construção de uma nova sede.

O Prefeito do Passo, Valmir Rodri-
gues, destaca ser um sonho que vai 
sair do papel. “Agradeço especialmen-
te ao Deputado Zé Milton por essa ar-
ticulação junto ao Governo Estadual. 
Ainda no início do mandato procurei 

o Deputado solicitando recursos para, 
ao menos, iniciar a obra. Em resposta, 
Zé Milton me disse que não só conse-
guiríamos recursos para iniciar a obra, 
mas para terminar por inteiro e hoje 
vimos essa promessa ser cumprida! ”, 
disse Valmir.

Fundada em dezembro de 2004, a 
APAE do Passo de Torres desenvolve 
suas atividades em prédio alugado e 
sem as adequações necessárias para 
atender seu público alvo. "São 17 anos 
de espera para a construção da sede 
própria, que trará economia, moder-
nidade e uma melhoria no atendi-
mento as mais de 100 famílias asso-
ciadas", ressalta a Prefeitura do Passo 

de Torres. A associação tem em seu 
grupo de educandos com deficiência 
intelectual e múltipla, Transtorno do 
Espectro Autista, Transtorno Global 
do desenvolvimento e síndromes. 
Para atender esta demanda, além de 
professores, contam com uma equi-
pe técnica de fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, fisioterapia, assistência 
social, pediatra, neurologia e psicolo-
gia.

Além do Prefeito, estiveram pre-
sentes na solenidade o Vice-Prefeito 
Altemir, a Secretária de Educação Ka-
rini, o Presidente da Câmara de Verea-
dores Fabiano Lopes e equipe da APAE 
Passo de Torres.Prefeito e representantes do Passo de Torres com governador de 

SC, Carlos Moises

Mesmo com chuva, Santo Feirão recebe público em Três Cachoeiras
O tempo chuvoso não foi mo-

tivo para espantar o público da 
edição deste mês do Santo Feirão, 
realizada neste sábado (09), em 
Três Cachoeiras. A iniciati va contou 
com 35 expositores, que ofertaram 

uma variedade de produtos colo-
niais, orgânicos e artesanais como 
pães, doces, hortaliças e artesana-
tos.

A ação ocorre todo o segundo 
sábado de cada mês e é promovida 

pela Prefeitura Municipal de Três 
Cachoeiras, por meio da Secretaria 
de Assistência Social e Departa-
mento de Turismo, pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Emater 
e Casa do Artesão Raízes da Arte.

Arroio do Sal divulga andamento da 
vacinação contra a Covid-19

CRAS de Três Cachoeiras presenteia crianças 
atendidas no projeto Pequeno Cidadão

Em homenagem ao Dia das Crian-
ças, a Secretaria do Trabalho, Cidadania 
e Assistência Social de Três Cachoeiras, 
por meio do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), está entre-
gando, à domicílio, uma lembrança a 

todas às crianças atendidas no projeto 
Pequeno Cidadão - Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos. 
Devido a pandemia, o atendimento 
está sendo realizado remotamente.

O mimo é composto por doces e 

material dinâmico para as crianças 
interagirem com seus familiares, for-
talecendo o vínculo. “Por meio desse 
presente, queremos parabenizar todas 
as crianças por essa data tão significa-
tiva”, disse a secretária, Luciana Dimer.
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O trabalho de combate a incên-
dio e a busca e salvamento para o 
município de Arroio do Sal ganha 
um reforço a partir desta segunda-
-feira (11 de outubro). O Corpo de 
Bombeiros Militar do Rio Grande 
do Sul (CBMRS), por meio do seu 
comandante-geral, coronel César 
Eduardo Bonfanti, conforme publi-
cação no Diário Oficial, em 22 de 
setembro de 2021, doou ao Muni-
cípio de Arroio do Sal um caminhão 
Auto Bomba Tanque (ABT), modelo 
Mercedes Benz L516, em excelente 
estado de uso.

Em cerimônia realizada na sede 
dos Serviços Civis Auxiliares de 
Bombeiro (SCAB), no Centro de 
Arroio do Sal, foi oficialmente en-
tregue o caminhão de combate a 
incêndio para a utilização nas ati-

vidades dos bombeiros voluntários 
do Município. Na ocasião, o prefei-
to de Arroio do Sal, Affonso Flávio 
Angst (Bolão), e o vice-prefeito, 
José Diogo Martins Pereira agrade-
ceram ao comandante do CBMRS, 
Cel. Bonfanti, assim como ao presi-
dente da Assembleia Legislativa do 
RS, presente na cerimônia, deputa-
do estadual Gabriel Souza (MDB), 
pela destinação da doação e pelo 
apoio recorrente ao Município de 
Arroio do Sal

Também participaram do ato 
o comandante do pelotão do CB-
MRS de Torres, tenente Fabrício 
de Freitas Oliveira, o presidente da 
Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Arroio do Sal (ABVAS) e 
comandante operacional do SCAB, 
Marcos Roberto Padilha dos San-

tos, comandante da Brigada Mili-
tar no Município, 1º tenente Vitor 
José Coimbra, representante do 
Comando do Grupo Rodoviário de 

Torres, Luciano Silveira represen-
tando o deputado federal Alceu 
Moreira (MDB), vereadores do 
Município, secretários municipais, 

ex-presidentes, ex-comandantes 
e fundadores da ABVAS, entre ou-
tras lideranças da comunidade de 
Arroio do Sal.

Arroio do Sal conquista caminhão de combate a 
incêndio aos bombeiros voluntários do município

Terreno para futura instalação da sede do SCAB

Após portante iarticulação política, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) doou ao Município de Arroio do Sal um 
caminhão Auto Bomba Tanque (ABT), modelo Mercedes Benz L516, em excelente estado de uso.

O caminhão ABTserá de gran-
de importância o trabalho dos 
bombeiros voluntários, assim 
como, um complemento na atu-
ação do pelotão de Torres (que 
atende o Município e região 
- sendo subordinado ao 9° Ba-

talhão de Bombeiro Militar (9° 
BBM), de Tramandaí). O coman-
dante-geral do CBMRS, coronel 
Bonfanti, ressaltou a importân-
cia dessa doação para a qualifi-
cação do trabalho à comunida-
de.

“Essa iniciativa influencia no 
tempo resposta e na seguran-
ça de nossos bombeiros, sejam 
eles militares ou voluntários, o 
que na prática significa vidas e 
patrimônio preservados,” disse 
o coronel Bonfanti.

O prefeito Bolão encerrou a 
cerimônia dando uma outra boa 
notícia sobre a aquisição de ter-
reno próximo ao CTG do Muni-
cípio para as futuras instalações 
da sede do SCAB, deixando o 
atual local que é alugado. Para 

isso, reforçou a união de esfor-
ços entre poder Executivo, Legis-
lativo e comunidade.

*Com informações de 
ASCOM PMAS (Melissa Maciel)
*FOTO: Daniel Matos
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Como já havia sido anterior-
mente anunciado no jornal A 
FOLHA, em agosto  Câmara Mu-
nicipal de Arroio do Sal destinou 
R$ 450 mil do orçamento do Le-
gislativo para a Prefeitura Muni-
cipal realizar o asfaltamento das 
ruas de acesso de três escolas 
municipais, a E.M.E.F Prof. Rai-
mundo Fernandes de Oliveira, 
em Areias Brancas, E.M.E.F Aracy 
Gomes Valim, no Jardim Raiante, 
e a E.EE.F Prof. Dietsch, na Rondi-
nha.  O prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bolão),  e 
o vice-prefeito, José Diogo Mar-

tins Pereira (Zeca), receberam 
a destinação de recursos como 
reconhecimento da parceria en-
tre Poder Executivo e Legislativo, 
que juntos buscam o melhor para 
a comunidade.

E na quarta-feira, 06 de outu-
bro, o Município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria de Obras 
e Transportes, finalizou a obra de 
asfaltamento da Rua Lindóia, nº 
854, no Jardim Raiante, acesso 
principal da E.M.E.F. Aracy Go-
mes Valim. Em breve, as demais 
escolas contarão com as melho-
rias.

R$450 mil do Orçamento da Câmara de Arroio do Sal  sendo 
utilizados para asfaltamento de ruas de acesso de escolas municipais

O prefeito de Três Cachoei-
ras, Flávio Raupp Lipert (Rati-
nho), entrou em férias e passou 
o comando do Executivo Muni-
cipal ao vice-prefeito Vilson Ro-

drigues. A cerimônia de trans-
missão de cargo foi realizada 
nesta quarta-feira (13), no gabi-
nete do prefeito.  

“Saio tranquilo para um pe-

queno descanso, pois sei que o 
vice-prefeito, secretários e cola-
boradores darão continuidade 
à programação do Governo”, 
afirmou Flávio.

Prefeito Flávio Ratinho sai de 
férias e transmite cargo ao vice 

em Três Cachoeiras

Com informações de 
Ascom PMAS (Melissa Maciel)
____________________

Arroio do Sal realiza no dia 
20 de outubro, das 14h às 
17h30min, a 5ª Conferência 
Municipal de Saúde de 2021, 
no Plenário da Câmara Muni-
cipal de Vereadores. O evento 
é organizado pelo Conselho 
Municipal de Saúde e ocor-

rerá de maneira híbrida, ou 
seja, na modalidade presen-
cial para a Comissão Organi-
zadora e Conselho Municipal 
da Saúde e virtual, por meio 
da transmissão pelo Facebook 
da Câmara Municipal de Vere-
adores, para toda a população 
arroiosalense.

Com o tema “Atenção Pri-
mária à Saúde:  Primeiro 
contato dos usuários com o 

Sistema de Saúde; Rede de 
cuidados; Financiamento SUS 
e as sugestões para elabora-
ção do Plano Municipal de 
Saúde”, a Conferência colhe 
subsídios para a elaboração 
do Plano Municipal de Saúde 
2022/2025.

De acordo com o secretá-
rio municipal da Saúde, Diego 
Feldmann, o Município está 
trabalhando para fomentar 

a participação da população, 
fundamental para defender o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
como política pública inclusiva 
e de qualidade.

Já a presidente do Conselho 
Municipal da Saúde, Marli Liper-
te, motiva a população a parti-
cipar da Conferência por meio 
da transmissão da mesma, mas 
principalmente, contribuir res-
pondendo aos dois breves ques-

tionários disponibilizados no site 
da Prefeitura Municipal.

Os dados coletados com 
a pesquisa serão utilizados 
nos debates da Conferência 
Municipal de Saúde. “É uma 
chamada pública que convida 
os munícipes a participarem, 
subsidiando com isso o de-
senvolvimento do Plano Mu-
nicipal de Saúde 2022/2025”, 
acrescenta Marli.

Arroio do Sal realiza a 5ª Conferência Municipal 
de Saúde no dia 20 de outubro de forma híbrida

A Secretaria de Saúde de Três 
Cachoeiras promoverá, alusivo 
ao dia das crianças, uma cam-
panha de multivacinação para 

crianças e adolescentes com 
até 15 anos. A ação ocorrerá 
no dia 16 de outubro (sábado), 
entre 8h30 e 17h (sem fechar 

ao meio dia), na Policlínica Mu-
nicipal.

Além de verificar a carteira 
de vacinação e atualizar, a Ad-

ministração Municipal realizará 
atendimento odontológico nas 
crianças, orientação de esco-
vação e higiene bucal, revisão 

de peso e altura, pintura facial, 
brincadeiras, além de disponi-
bilizar cama elástica e distribuir 
brindes.

MULTIVACINAÇÃO: Saúde de Três Cachoeiras promove ação 
especial para as crianças neste sábado (16)

Confira a programação da 5ª Conferência Municipal da Saúde, em 20 de outubro:
14h: Abertura oficial e leitura do Regimento Interno.
15h: Maria Aparecida Famer, especialista em Gestão de Saúde da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, sobre o “Financiamento SUS”.
15h30min: Enfª. Marcieli dos Santos, do Setor de Epidemiologia, sobre “O enfrentamento da Covid-19”.
15h40min: Enfª. Alexa Fabiana, do Ambulatório de Feridas, sobre “Os Cuidados”.
15h50min: Emilio Schaly, coordenador da Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Saúde e Vigilância Sanitária, sobre “Os desafios pós-pandemia”.
16h: Enfª Vanusa dos Santos, sobre a “Atenção Primária: porta de entrada no Sistema Único de Saúde”.
16h10min: Farmacêutico André Luiz Souza, sobre a “Atenção Farmacêutica”.
16h20min: Apresentação das propostas/sugestões e debates.
17h30min: Encerramento.
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A região dos Cânions do Sul 
está a um passo de ser reconhe-
cida como Geoparque Mundial 
da UNESCO. Os sete municípios 
que fazem parte do território 
receberão em breve a visita de 
avaliadores da organização para 
definir sobre a chancela. A no-
vidade foi anunciada pelo pre-
feito de Torres e presidente do 
Consórcio Intermunicipal Cami-
nhos dos Cânions do Sul, Carlos 
Souza, em coletiva de imprensa 
realizada na tarde desta quarta-
-feira, 13, no Guarita Park Hotel.

Conforme documento envia-
do pela UNESCO, a missão pre-
vista para acontecer até o final 
de novembro será realizada por 
dois avaliadores -  um de Portu-

gal e um do México. A equipe 
do Geoparque está em tratati-
vas para definir a melhor data 
de acordo com a disponibilida-
de dos profissionais.

"Estes avaliadores estarão 
percorrendo todos os sete mu-
nicípios do Geoparque para ob-
servar in loco o nosso trabalho 
como Geoparque. O objetivo 
é verificar se estamos de fato 
atuando de acordo com as dire-
trizes do Programa de Geopar-
ques da UNESCO que envolve 
principalmente temas como: a 
valorização do nosso patrimô-
nio geológico e cultural, a edu-
cação e o turismo sustentável", 
destacou o presidente do Con-
sórcio.

 Região será avaliado por representante da UNESCO. E se houver a chancela, o território (que engloba Torres, Praia Grande 
e outras cidades marcadas pelos cânions da região) poderá se habilitar a receber apoios e divulgações internacionais

Falta pouco para nossos Cânions do Sul serem 
reconhecido como geoparque mundial 

De aspirante a Geoparque definitivo 
O Geoparque Caminhos dos 

Cânions do Sul é considerado ofi-
cialmente um Geoparque Aspi-
rante ao título, resultado de um 
trabalho que começou em 2007 
e avançou nos últimos anos. Em 
2019, o Consórcio enviou o dossiê 
de candidatura, que já foi avalia-

do e aprovado pela UNESCO. Por 
isso, o território está apto a rece-
ber agora a missão de avaliação.

O resultado sobre a chancela 
sairá no próximo ano. O relató-
rio produzido pelos avaliadores 
será decisivo para que o Conse-
lho de Geoparques da UNESCO 

possa concluir sobre o título. Ao 
receber este reconhecimento, o 
Geoparque Cânions do Sul passa 
a fazer parte da Rede Global de 
Geoparques, o que representa 
principalmente novas oportuni-
dades de divulgação internacional 

e consequente valorização do tu-
rismo sustentável na região, entre 
outros benefícios. 

O encontro com a imprensa 
contou com a presença da equipe 
técnica do Geoparque e dos pre-
feitos Elisandro Pereira Machado, 

de Praia Grande (SC); Clerio Daniel 
Olivo, de Morro Grande (SC); Ivan 
do Amaral Borges, de Cambará do 
Sul (RS); Roberto Biava, de Timbé 
do Sul (SC); Pedro Juarez da Silva, 
de Mampituba (RS) e João Batista 
Mezzari, de Jacinto Machado (SC).

Sobre o Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul

O Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul é uma iniciati-
va formada por sete municípios 
do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, que trabalham juntos 
com o objetivo de impulsionar o 
desenvolvimento econômico da 
região, por meio da valorização 
do patrimônio natural e cultural 
e do turismo sustentável. Fazem 
parte do Projeto os municípios 
de Torres, Mampituba e Cam-
bará do Sul (RS), Praia Grande, 
Morro Grande, Jacinto Machado 
e Timbé do Sul (SC).

Segundo os gestores do Con-
sórcio que integra os municípios 
que abrangem o Geoparque, 
após a definição pela Unesco, o 
grupo estuda um projeto de co-
municação para divulgar os atra-
tivos dos Cânions do Sul, num 
projetoenvolvendo várias mídias 
através da  parceria entre os  mu-
nicípios e estados federativos en-
volvidos. E ideia é passar para a 
sociedade a abrangência do geo-
parque, sua beleza natural e ou-
tras qualidades dos municípios 
que o envolvem.

Prefeitos dos municípios que fazem parte do território do Geoparque comandados pelo prefeito de 
Torres, Carlos Souza ( centro) em evento no Guarita Park sobre o reconhecimento pela Unesco
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COLUNAS REVISITADAS 

Escrevo neste jornal há mais de 10 anos, 
foram muitas colunas abrangendo diver-
sos assuntos e os mais recorrentes, é 
claro, são sobre a história e cultura da 
cidade. Dessas mais de 600 colunas es-
critas resultou um livro, publicado em 
2016. No eu reproduzi 50 colunas em que 
o tema principal era Torres, sua história, 
suas lendas, causos e curiosidades sobre 
a cidade. Na verdade foi tão difícil a sele-
ção, que em breve estarei lançando outro 
livro com mais colunas sobre a cidade, 
assim que ficar pronto eu anuncio por 
aqui e pelas redes sociais. Quem tiver 
interesse em conhecer o livro é só baixar 
gratuitamente do meu site (www.roni dal-
piaz.com.br), e nem é necessário preen-
cher nenhum cadastro.  
Para não falarem que eu só escrevo so-
bre “coisas velhas” ou patrimônio, vou 
recapitular algumas das várias colunas 
que escrevi sobre outros temas relaciona-
dos ou não à cidade de Torres. Como 
também tem bastante assunto, vou ape-
nas dizer o assunto e resgatar um pouco 
do que foi escrito na coluna e no final 
desta coluna eu deixo o link para quem 
quiser ler um pouco mais. 
Vamos, então, a eles: 
 
Pórtico 
Um dos assuntos recorrentes, pelo me-
nos para os mais antigos na cidade, é o 
tal do “Pórtico”. Já ficou até chato esse 
assunto, porque desde a década de 70 
eu ouço falar sobre a necessidade de um 
Pórtico na cidade. Não sei quantas vezes 
já vieram recursos para isso, mas sempre 

foram utilizados para outras 
“necessidades”. Embora pareça (e seja) 
um assunto antigo, ele ainda não foi solu-
cionado, e hoje, apesar de necessário, 
deverá ser pensado com muito mais 
abrangência do que no seu propósito ini-
cial. 
“Será que Torres não merece se destacar 
das demais tendo um Pórtico que faça 
sentido. Não como os de Capão da Ca-
noa e Capão novo que não dizem nada e 
tampouco oferecem a acolhida adequada 
ao visitante. Mas como os de Gramado, 
Bento Gonçalves e Blumenau, destaca-
dos por Ruschel. Um Pórtico tem que es-
tar ligado diretamente a identidade da ci-
dade ou região e passar esta impressão 
a quem chega. Além disso, ele não pode 
ser somente a arquitetura e o paisagis-
mo, ele tem que ter a emoção, a acolhi-
da, o lado humano. E para isso é neces-
sário ter pessoas preparadas para rece-
ber, informar e acolher os visitantes. Uma 
boa recepção e um adequado acolhimen-
to pode fazer com que o turista entre e 
fique na cidade. Talvez permaneça até 
mais tempo do que o programado. ” 
 
Interior do município 
O turismo de Sol e Mar é predominante 
nas cidades litorâneas como Torres, po-
rém isso dura pouco mais de dois meses, 
às vezes nem isso! Olhar para os atrati-
vos do interior do município pode ser bom 
para fomentar o turismo fora da tempora-
da. 
“O principal apelo para a vinda de turistas 
e veranistas para a cidade de Torres 

sempre foi e provavelmente sempre será 
o mar. Isto a maioria dos torrenses não 
tem dúvida. Infelizmente não temos a 
temporada repleta de dias de sol e muitas 
vezes a chuva e o vento nos impedem de 
desfrutar do mar. E o que fazer nestes 
dias? Outra dificuldade que a cidade pos-
sui é a de manter o turista por mais tem-
po no município. O que fazer? A nossa 
igreja matriz São Domingos nos dá uma 
dica. Há 188 anos ela olha para o interior 
e não para o mar, nos apontando que ele 
tem muito a oferecer para completar a 
beleza e o encantamento do mar. Do alto 
da velha igreja vemos montanhas e um 
grande manto verde que nos convida a 
olhar mais de perto. Por que então não 
conhecer melhor esse interior? Há mais 
ou menos dez anos atrás a comunidade 
de Morro Azul despertou para o turismo 
rural e convidou o curso de TURISMO da 
universidade para auxiliá-los na empreita-
da. Desenvolvido e implementado o rotei-
ro foi um sucesso. O passeio inclui visita 
a moinho de pedra, alambique, cachoei-
ra, rio, artesanato local e um farto café 
rural.” 
Embora seja determinante estarmos 
atentos ao presente e pensarmos no futu-
ro, é, também, imprescindível olharmos 
para o passado, pois lá poderão estar 
muitas das respostas para as dificuldades 
atuais.  
(continua na próxima semana) 
 
Link para complementar a leitura:https://
ronidalpiaz.wixsite.com/site/post 
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