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tentaram in-
timidar os 
membros da-
quela Casa 
para  que não 
validassem a 
exigência do 
Passaporte de 
Vacina em es-
petáculos de 
grande públi-
co. O fato em 
si do tumul-
to, até com 
a g r e s s õ e s 
ultrajantes a 
alguns verea-
dores, não é propriamente estranho, em-
bora condenável. Faz parte das pulsações 
democráticas, sobretudo em cidades de 
grande porte. O que chamou a atenção e 
repercutiu no noticiário de todo o país foi 
o fato de uma exaltada senhora, portando 
uma bandeira com símbolo nazista. Ela cla-
mava contra a exigência  do dito passapor-
te porque se tratava de medida autoritária, 
“nazista!”. Oressa, então um adepto do pró-
prio nazismo condena uma Lei chamando-a 
nazista em nome da liberdade individual? 
Há algo de  irracional aí. A opção nazi-fas-
cista para a modernidade é incompatível 
com liberdades tanto públicas como indivi-
duais. É via autoritária da modernização. Se 
alguém se inclina por esta ideologia, deve 
ser minimamente coerente, atento ao fato 
de que um tal regime jamais comportaria, 
sequer um Poder Legislativo, nem muito 
menos manifestações populares reivindica-
tórias. Todo este papo de liberdades é pura 
narrativa da extrema direita para ampliar 
suas bases de apoio fazendo destas mo-

bilizações um trampolim para a conquista 
de um Poder Supremo que, instalado, as 
proíbe. Foi assim com a S.A. na Alemanha 
e na Itália.  Atenção, portanto, à estas de-
mandas libertárias que impulsionam o cau-
dal autoritário alimentando seus adeptos 
com canais direcionados propagadores 
das maiores barbaridades do mundo, sem 
pé nem cabeça, e que, tal como os “con-
troladores”, proclamam-se como verdade 
salvadora estigmatizando todos os demais 
veículos de comunicação e informação - 
não raro separando os seguidores da influ-
ência de amigos e da família - com vistas à 
“não contaminação” de sua pureza. Tudo 
construído como lavagem cerebral para a 
formação de correntes de absoluta lealda-
de à “causa”, realimentadas pelo princípio 
de união grupal para o defesa do “bem”. 
A Netflix está cheia de exemplos destas 
seitas nas quais os seguidores que as pro-
curam, em razão de dificuldades pessoais, 
acabam aprisionados sem qualquer chan-
ce de escapar, a mais recente sob o título 
de “Colonia Dignidad”. Cuidado!

Mais uma vez, o título acima, embora de 
domínio público, não é meu. Vem da tese 
do crítico Roberto Schwarz sobre o deslo-
camento do ideário iluminista para a peri-
feria do sistema global da época. 

Cabe lembrar que a contemporaneidade 
começa com a Revolução Francesa, am-
parada  por dois princípios básicas, Razão 
e Liberdade, ambos reestruturadores das 
tradicionais ordens política e econômica, 
mediante edificação de duas instituições 
correspondentes e complementares: o Es-
tado, montado sobre a primazia do Pacto 
Constituinte, e o Mercado, como sinôni-
mo da livre iniciativa competitiva, sobre a 
soberania do consumidor. O  primeiro é o 
habitat da Lei como imperativo da Justiça; 
o segundo, o lugar da produção e dissemi-
nação do progresso material

 Esta equação, contudo, tem sido difícil 
de se armar autonomamente no entorno 
mundial . As forças capazes de comandar 
com vigor as tarefas próprias de constru-
ção do mundo moderno, a galope do mer-
cado, têm falhado, abrindo caminho para 
variados construtos autoritários e neoco-
lonialistas  para levá-lo a cabo. Estas pas-
saram do populismo latino-americano, ao 
nasserismo, referência ao Ex Presidente 
Nasser, do Egito nos anos 50, prenunciado 
pelos Jovens Turcos liderados por Kemal 

Ataturk no pós I Guerra,  daí chegando aos 
diversos modelos de intervenção militar 
no Oriente Médio e na África, culminando 
no recurso “in extremis” que representa-
ram as alternativas extremistas à esquer-
da e à esquerda para consumá-la: Revolu-
ção Comunista e Nazi-Fascismo. Em todas 
estas experiências, em lugar das classes, 
grupos de vanguarda organizados.  Assim 
foi nas Revoluções Comunistas e não fo-
ram diferentes, embora com sinal ideoló-
gico trocado,  as alternativas da extrema 
direita que alimentaram os países do Eixo 
– Itália, Alemanha e Japão – que abriram 
fogo  para conseguirem um lugar ao sol 
negado pelas potências imperialistas do-
minantes.

Quero com isso dizer que as ideias voam 
independentemente do suporte social 
originário e se transformam, elas pró-
prias, nas forças motrizes que lhes deram 
origem encorpadas em outros agentes 
sociais. Outro dia falei aqui, que foram  
ideias jacobinos que, via maçonaria,  atra-
vessaram o Atlântico no início do século 
XIX e que cevaram em Porto Alegre, entre 
1820 e 1835 a Revolução Farroupilha...

Por que digo tudo isso, aliás, improvisa-
damente? Por que soube nesta madruga-
da do incidente na Câmara de Vereadores 
de Porto Alegre, no qual  manifestantes 

OPINIÃO 

Ideias fora de lugar

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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O Ministério do Turismo está in-
vestindo R$ 100 mil para a realiza-
ção de uma campanha promocional 
que vai divulgar os atrativos turísti-
cos dos cânions do Sul do país - na 
região entre Torres, Praia Grande 
(SC) e outros municípios . O convê-
nio com o Consórcio Intermunicipal 
Caminhos dos Cânions do Sul, que 
administra a região, foi firmado na 
última semana. O local é um dos 
candidatos ao reconhecimento da 
Unesco como Geoparque Mundial, 
que será fundamental para que o tu-
rismo possa ser potencializado nos 
municípios que compõem a rota. 
Além disso, recentemente os par-
ques federais da região (Aparados 

da Serra e Serra Geral) foram pri-
vatizados, sendo que foi iniciada a 
cobrança de ingressos por parte dos 
visitantes.

De acordo com o ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto, a 
criação de mecanismos como a pro-
moção do destino irá auxiliar na can-
didatura da região junto à Unesco. 
“Sabemos que este reconhecimento 
impulsionará ainda mais o turismo 
no local e irá gerar mais oportunida-
des para a população que circunda 
este atrativo. E o Ministério do Turis-
mo não poupará esforços para tra-
zer este título para o país e ampliar 
ainda mais a visitação de turistas na 
região, que é um verdadeiro patri-

mônio natural, cultural e material”, 
declarou.

Situado entre sete municípios de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
a região turística possui uma área de 
2.830 quilômetros quadrados, que 
contempla patrimônios geológicos 
e paisagens de relevância geológica 
internacional. Além disso, o local 
abrange ecossistemas de destaque 
no Brasil e conta com um rico pa-
trimônio cultural, representativo 
dos diferentes povos que moram 
naquela região. A expectativa é de 
que após a certificação do órgão, o 
local receba seis vezes mais turistas, 
saindo de 250 mil para cerca de 1,5 
milhão de visitantes.

Ministério do Turismo apoia campanha promocional 
de geoparques na região de Torres

Ao todo, foram investidos R$ 100 mil. O convênio com o Consórcio Intermunicipal Caminhos dos Cânions do Sul, que administra a região, foi firmado na última semana 

 Para se instituir como geoparque, 
é necessário que uma região tenha 
atributos geológicos e paleontológi-
cos de relevância internacional, alia-
dos a ações de proteção, educação 

e desenvolvimento sustentável. A 
implantação deve contemplar o tu-
rismo, desenvolver a economia local 
e modificar, assim, a realidade sócio-
econômica dos habitantes da região.

Ao conceder o título de geopar-
que, a Unesco zela pela garantia da 
sustentabilidade, preservação e pro-
teção ambiental dessas áreas, pro-
movendo também o envolvimento 

dos moradores da região, além de 
ampliar a capacidade turística do lo-
cal. Atualmente, no Brasil, apenas o 
Parque Geológico do Araripe, no Ce-
ará, possui a certificação da Unesco. 

No mundo, há 147 geoparques titu-
lados pela UNESCO, em 41 países.

*Com informações de ASCOM do 
Ministério do Turismo

Geoparques

Está tramitando nos ritos da Câ-
mara Municipal de Torres o Projeto 
de Lei Complementar 11/2021, de 

autoria do vereador Silvano Borja 
(PDT), que altera e acrescenta dis-
positivos à lei que instituiu o Código 

de Obras do Município de Torres.
Na prática, o PL trata sobre altera-

ção regra as chamadas “entradas de 
veículos” feitas nas cal-
çadas da cidade, que 
são chamadas na lin-
guagem técnica de “re-
baixamentos de meio 
fios”. E o artigo acres-
centado na lei define 
que este rebaixamento 
dos meios-fios de pas-
seios para acessos de 
veículos não poderá 
exceder a extensão de 
5,00m. Define, ainda, 
que quando na via em 
frente ao estabeleci-
mento ou casa houver 
faixa de segurança, a 
largura da entrada não 
poderá exceder 50% 

da” testada” do lote, testada do lote 
que é definida na prática como a lar-
gura da parte construída no terreno 
na parte térrea. 

Estacionamentos assimétricos 
estariam “tirando” vagas públicas

No texto da exposição de mo-
tivos para a execução do Projeto 
de lei, o autor justifica sua ideia 
afirmando que “a cada ano está 
aumento o número de carros tran-
sitando no centro de Torres e nos 
e arredores”, causado pelo cresci-
mento populacional e de turistas/
visitantes. E que em consequência 
está também havendo aumento de 
veículos no trânsito (e a natural di-
ficuldade para estacionamento nas 
vias, justamente por haver aumento 
de movimento se relacionado com 

as vagas disponíveis). 
A seguir o vereador Silvano afir-

ma que, em alguns estabelecimen-
tos comerciais, as construções no-
vas estão usando o recuo exigido 
por lei para utilização do espaço 
como estacionamento privativo 
(assimétrico ou oblíquo) para seus 
clientes, o que diminui mais ainda 
as vagas por conta dos rebaixamen-
tos serem também naturalmente 
maiores (para oferecer as vagas 
para a clientela).

Estas considerações, para o vere-
ador autor do PL em trâmite, justi-
ficam a ideia do projeto de modifi-
cação das normas, indicando ainda 
que, para ele, a fiscalização pode 
acontecer ainda na aprovação das 
obras e reformas, buscando uma 
forma de obter mais vagas públicas 
na urbe torrense. 

Em Torres,  projeto quer diminuir tamanho e área máximas 
de “entradas de veículos” nas calçadas 

TORRES - Em Porto Alegre, nes-
ta segunda-feira, 18 de outubro, 
o prefeito de Torres,Carlos Souza, 
acompanhado do secretário muni-
cipal de Planejamento e Participa-
ção Cidadã, Matheus Junges, parti-
cipou de audiência com o chefe da 
Casa Civil, Artur Lemos. O objetivo 
foi o de buscar apoio para o projeto 
de pavimentação entre a Vila São 
João e o Barro Cortado, antiga de-
manda da população.Na oportuni-

dade foi entregue cópia do projeto 
de asfaltamento, inscrito no Progra-
ma Pavimenta. Prefeito e secretário 
pediram apoio para a concretização 
da obra. A reunião foi articulada 
pelo deputado Pedro Pereira.

Em fins de julho, a administra-
ção municipal de Torres, por meio 
do o secretário de Planejamento e 
Participação Cidadã, protocolou o 
ofício com o projeto e manifesta-
ção de interesse em celebração do 

convênio no Programa Pavimenta, 
com o secretário de Articulação e 
Apoio aos Municípios, Luiz Carlos 
Busato.

O projeto caso aprovado, será 
para realização de obra de Pavi-
mentação da Estrada Geral – RS 
453, que liga a Vila São João à 
Mampituba na primeira etapa, na 
sequência da realização da obra se-
rão apresentadas as demais etapas 
e trechos contemplados.

Prefeito Carlos Souza busca apoio para a pavimentação 
entre a Vila São João e o Barro Cortado

Vereador Silvano Borja (PDT) quer aumento de vagas públicas e cita utilização de estacionamentos assimétricos ou oblíquos nas calçadas 
privadas como causa de diminuição destas mesmas vagas

Cânion Fortaleza, em Cambara do Sul (RS). 
Crédito: Renato Soares/Mtur
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O Governo do Estado, por 
meio das Secretarias Estadu-
ais dos Transportes e do Turis-
mo, garante que até o início de 
dezembro, a questão sobre o 
funcionamento da Estação Ro-
doviária em Torres estará de-
finida. Este foi o compromisso 
assumido pelo secretário de 
Transportes, Juvir Costella; pela 
engenheira do DAER, Luciana 
Azevedo e pelo secretário Esta-
dual de Turismo, Ronaldo San-
tini, durante reunião realizada 
nessa última quarta-feira (20 de 

outubro), em Porto Alegre, com 
os secretários torrenses  do Pla-
nejamento e Participação Cida-
dã, Matheus Junges e do Turis-
mo, Fernando Nery.

"Os secretários estiveram em 
Porto Alegre para agilizar esta si-
tuação devido o prefeito Carlos 
Souza, secretários municipais e 
vereadores estarem preocupa-
dos com a questão, principal-
mente pela proximidade do fim 
de ano. Junges e Nery saíram de 
lá com o compromisso por parte 
do Governo do Estado de até iní-

cio de dezembro estar com todas 
as autorizações para o funciona-
mento da nova Rodoviária", res-
salta a Prefeitura de Torres.

Conforme o secretário muni-
cipal de Turismo, atualmente os 
ônibus seguem saindo das vias 
ao redor da antiga Rodoviária. 
As passagens são compradas di-
retamente com os motoristas. O 
DAER está trabalhando na libe-
ração do espaço e estrada para 
operar na antiga Churrascaria 
Mirim, como plano “A” do De-
partamento.

Governo do RS garante que até dezembro Rodoviária 
de Torres estará funcionando normalmente

O DAER está trabalhando na liberação do espaço e estrada para operar na antiga Churrascaria Mirim, como plano “A” do Departamento.

Na última quarta-feira (20 de 
outubro), o prefeito de Torres, Car-

los Souza recebeu a visita de jovens 
agricultoras da Região Sul. Confor-

me a presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Torres, Ar-

roio do Sal e Dom Pedro de Alcân-
tara, Diana Hahn Justo, participam 
de um intercâmbio de informações 
da juventude rural. Para tanto, bus-
cam a troca de experiência tanto 
na parte técnica como na prática. 
O grande propósito é o de estimu-
lar a permanência dos homens e 
mulheres no campo.

Além do prefeito Carlos, o grupo 
foi recebido pelo secretário de De-
senvolvimento Rural e Pesca, José 
Vanderlei Brocca; e o engenheiro 
agrônomo da Prefeitura, Gerson 
Luiz Nardi. A equipe da Secretaria 
apresentou o desempenho da Pre-
feitura nesta área aos visitantes.

Além da presidente do STR de 
Torres, estiveram presentes a se-

cretária de Jovens da Contag, Mô-
nica Bufon Augusto;, a secretária 
Estadual de Jovens da Fetaesc, 
Aline Aparecida Maier; a secretá-
ria geral da Fetag e coordenadora 
de Jovem Estadual do RS, Jaciara 
Muller e diretora responsável pela 
pasta da organização sindical; a di-
retora da Secretaria de meio am-
biente da CONTAG Sandra Paula 
Bonetti, a presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Cane-
la e integrante da Comissão Esta-
dual de Jovens da FETAG-RS Ana 
Carolina Benetti e o coordenador 
da Emater local, Janio Pintos.

*Com informações de Prefeitu-
ra de Torres

Jovens agricultoras da Região Sul visitam a Prefeitura de Torres

TORRES - “Convertendo vendas 
pelas redes sociais” é o título da 
próxima live promovida pela Pre-
feitura de Torres para o empresa-
riado local, por meio da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Indústria 
e Comércio. O evento acontecerá 
no dia 27, às 20h, direto do espaço 
da R.Dimer (localizada na Avenida 

Beira-Mar).
Atualmente, a maneira mais 

rápida e fácil para se comunicar é 
por meio das redes sociais. Ocor-
re entre os integrantes da família, 
amigos, trabalhadores de uma 
empresa e muito mais. No caso 
desta live, as redes sociais serão 
abordadas como canais de vendas. 

Hoje, para os empresários, as re-
des constituem-se em poderosos 
canais de venda. Para saber como 
transformá-la com estes objetivos, 
você precisa participar desta live 
que pode ser acessada pelas redes 
sociais da Prefeitura de Torres, Rá-
dio Maristela e Rádio Atlântico Sul.

Será um bate-papo onde se-

rão listadas alternativas nas redes 
como forma de utilizá-las para ca-
nais de vendas ativos, converten-
do mais clientes para fechamento 
de negócios. Nas abordagens, o 
relacionamento digital, o funil de 
vendas, os anúncios pagos, a dife-
renciação de mercado…

O evento contará com a partici-

pação de três conceituados profis-
sionais: Rafaella De Rose, 29 anos, 
formada em Desing de Moda e 
amante do mundo fashion; Sandra 
Pinto de Sá, 44 anos, com várias 
experiências no ramo do comércio 
em Torres, e do consultor Gabriel 
Ferreira, professor do Senac e só-
cio cofundador da DevinTec.

Rede social como canal de vendas é tema da próxima 
live da Prefeitura para o empresariado local

Com o propósito de oferecer 
qualificação na área da moda, a 
Secretaria Municipal de Trabalho, 
Indústria e Comércio de Torres 
deu continuidade, nessa última 
terça-feira (19 de outubro) à noite, 
à segunda etapa do Curso de Corte 
e Costura para Iniciantes. O curso 
terá duração de três meses e está 

sendo realizado nas dependências 
do Centro de Referência da Mu-
lher Pricila Selau.

O grupo já participou anterior-
mente, da primeira etapa desta 
capacitação, com o Curso de Mo-
delagem. Ambos os cursos são 
ministrados pela professora Ziza 
Clesar, com curso superior em 

Tecnologia e Design de Moda. 
Nesta terça, à noite, os secretários 
Alexandre Porcatt, da SMTIC e o 
secretário da Assistência Social e 
Direitos Humanos, Fábio da Rosa, 
visitaram o local conhecendo as 
máquinas que possibilitarão o 
aprimoramento de habilidades no 
segmento,

Promovido Curso de Corte e Costura 
para iniciantes em Torres
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TORRES - Na tarde desta quarta-feira, 
20 de outubro, foi realizada uma reunião 
com agentes de segurança pública e enti-
dades representativas dos diretos da mu-
lher, com iniciativa da Prefeitura de Torres, 
através da Secretaria de Administração e 
Atendimento ao Cidadão e a Diretoria de 
Segurança Pública. Os participantes do 
encontro foram recebidos pelo prefeito 
Carlos Souza e pela secretária municipal 
da Administração, Maria Clarice Brovedan.

Na pauta, a atualização de Técnicas de 
Defesa Pessoal às agentes da Polícia Civil, 
Brigada Militar, SUSEP e Guarda Municipal, 
além de oferecer a capacitação destas téc-
nicas às integrantes de entidades repre-
sentativas do Direito da Mulher, como do 
Centro de Referência das Mulheres, Pricila 

Selau (CRM), Conselho Municipal dos Dire-
tos da Mulher (Comdim), entre outras que 
atuam no combate e prevenção à violên-
cia doméstica.

O curso será realizado no início de no-
vembro e ministrado pelo Instrutor Mes-
tre Cezar Nunes, especialista em Técnicas 
de Defesa Pessoal.Estiveram presentes na 
reunião representante da Polícia Civil, Bri-
gada Militar, SUSEP e do Conselho Munici-
pal dos Diretos da Mulher.

A Diretoria de Segurança Pública da 
Prefeitura está trabalhando para estender 
as capacitações de Defesa Pessoal às mu-
lheres vítimas de violência doméstica, o 
que considera fundamental para romper o 
ciclo de agressão dentro de suas próprias 
casas.

Agentes de forças de segurança e de entidades representativas 
da mulher receberão Curso de Técnicas de Defesa Pessoal

Nesse último fim de semana, 
dias 16 e 17 de outubro, a equipe 
de socorristas de Torres, do Pro-
jeto Primeiros Socorros Salvando 
Vidas e Resgatando Almas, parti-
cipou do Curso de BLS e APH rea-
lizado pela empresa SAT de Porto 
Alegre. Também integraram os 
cursos, os profissionais da área de 
Saúde e Radiologia de Torres.

O curso ocorreu na Escola Mu-
nicipal Zona Sul numa parceria 

entre a Secretaria Municipal da 
Educação e SAT Treinamentos. Os 
instrutores foram Rosane Barbo-
sa, Célio Ribas. e Magno Dal Bos-
co.

O curso BLS (Suporte Básico de 
Vida) aborda tanto o reconheci-
mento quanto o tratamento dos 
sintomas cardíacos e respirató-
rios no ambiente pré-hospitalar, 
incluindo a ressuscitação cardio-
pulmonar e a desfibrilação. APH 

trata do Atendimento Pré-Hospi-
talar.

Criado em 2013 na rede muni-
cipal de ensino de Torres, o Pro-
jeto Primeiros Socorros na Escola: 
Salvando Vidas e Resgatando Al-
mas vem ajudando muita gente 
através do conhecimento dos es-
tudantes que formam-se em so-
corristas após o aprendizado.

*FONTE - Prefeitura de Torres

Socorristas do Projeto Primeiros Socorros na Escola Salvando 
Vidas e Resgatando Almas participam de cursos de BLS e APH
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Na 34ª sessão da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Torres 
desta 18ª legislatura, realizada na 
segunda-feira (dia 18 de outubro), 
participou da Tribuna Popular a 
representante da Associação Tor-
rense de Proteção dos Animais 
(ATPA), Maria do Carmo Raya Fon-
tan. Ela foi à tribuna a pedido dos 
vereadores Igor Beretta e Moisés 
Trisch, para dar a versão da asso-
ciação sobre um acontecimento 

referente a um 'canil clandestino' 
denunciado em Torres -  quando 
cães estariam  sendo mantidos de 
forma irregular junto às instala-
ções da Recivida ( Usina de Reci-
clagem de Resíduos). 

A situação recentemente gerou 
debates  políticos dentro da Câma-
ra Municipal,  bem como como aca-
bou gerando  demandas judiciais 
que, afinal, obrigaram a Prefeitura 
de Torres a retirar os em torno de 
cerca de 40 animais que estavam 
acumulados de forma provisória e 
fora das leis na Recivida. 

Representante da ATPA vai a Câmara questionar 
afirmações sobre gestão de animais desamparados

Pronunciamento do secretário teria tido inverdades, conforme ATPA
A representante da ATPA fo-

cou sua manifestação na tribuna 
a partir de questionamentos as 
falas do secretário do Meio Am-
biente e Urbanismo de Torres, Jú-
lio Agápio. Para Maria do Carmo, 
o secretário teria dito inverdades 
sobre a problemática em foco: 
a estada de mais de 40 cães na 
Recivida, já retirados por ordem 
judicial.  Maria d Carmo afirmou: 

1 – Que a ATPA nunca acusou 
a servidora municipal da Recivi-
da de manter os animais na usi-
na 'sem recebimento de água e 
alimentos', e sim que a denúncia 
feita pela situação se focou à épo-
ca no que estaria fora da lei de 
manejo e proteção de animais de 
rua; 

2 – Que a Prefeitura de Torres 
seria obrigada a encaminhar os 
animais (e pagar diárias) para ca-
sas de passagens desde a inter-
dição do Canil (há muitos anos) - 
situação que, portanto, não seria 
uma novidade;

3 – Que os animais de rua que 
estavam na Recivida foram obri-
gados a ser retirados do local após 
decisão em 2ª Instância do Tribu-
nal de Justiça do RS, passando 
antes por recursos da Prefeitura 
de Torres sobre a mesma decisão 
(feita em 1ª Instância, no fórum 
da comarca de Torres). Portanto, 
os animais não podem mais ser 
acumulados lá;

4 – que a ATPA não recebe 
nenhuma verba da prefeitura 
de Torres - nem para castrações, 

nem para a alimentação dos ani-
mais que recebe ou acolhe nas 
ruas e encaminha para adoção. 
Ao contrário, Maria do Carmo dis-
se que a associação tem gastado 
sistematicamente recursos de do-
ações privadas e de protetoras, e 
que leva animais para serem cas-
trados em projetos de baixo custo 
em Porto Alegre;

5 - que Torres possui dois vete-
rinários empregados na secretaria 
do Meio Ambiente e que um dos 
veterinários afirmou, na própria 
tribuna da Câmara, que não exis-
te local e equipamento adequa-
dos ainda para a realização de 
castrações conforme as normas 
técnicas;

6 - Sobre o gasto chamado de 
“exagerado” de R$ 1 milhão por 

ano para a causa de proteção de 
animais errantes de Torres, Ma-
ria do Carmo disse ser uma prova 
de mau uso de dinheiro público, 
já que para ela é reflexo da não 
existência de um programa es-
truturado e eficaz para o mane-
jo dos animais abandonados na 
cidade -  através principalmente 
da esterilização (castração) dos 
mesmos. Sobre este  último tema 
polemizado, a protetora dos ani-
mais torrense disse, ainda,  que 
a prefeitura de Torres está sendo 
considerada inerte perante as 
decisões judiciais sentenciadas, 
justamente pela falta de ações 
nas questões da causa, quando 
sequer estaria cumprindo o esti-
pulado pelas sentenças na justiça. 

A representante da ATPA tam-
bém falou sobre a sugestão dos 
vereadores para que a entidade 
procurasse negociar com a muni-
cipalidade ao invés de acusar, bri-
gar, judicializar.  Maria do Carmo 
disse que a associação tentou isto 
por muito tempo, sendo que em 
várias vezes a entidade (que exis-
te em Torres desde 1994) sequer 
foi recebida pela prefeitura. Dis-
se que a entidade é tratada com 
desrespeito dentro da prefeitura 
e que, por isso, as coisas foram 
judicializadas. E que agora não 
haveria necessidade de diálogo, já 
que a justiça estaria cobrando for-
malmente as demandas da ATPA, 
o que seria o caminho mais efi-
ciente das coisas serem colocadas 
no lugar bem Torres. 

Maria do Carmo (foto) esteve na tribuna para rechaçar afirmações feitas por representante da municipalidade 
mesma  Casa Legislativa  - em relação a denúncia sobre canil clandestino

Maria do Carmo: “justiça está exigindo o que deve ser feito na cidade”

Vereadores mostram pontos de vista diferentes
 A seguir, a Mesa Diretora da 

Câmara abriu espaço para pergun-
tas de vereadores à representante 
da ATPA. O vereador Moisés Trisch 
(PT) – um dos autores do requeri-
mento para manifestação da asso-
ciação - perguntou se a prefeitura 
estaria executando algum projeto 
de Castração em Torres. A prote-
tora respondeu que não soube de 
nenhum programa novo apresen-
tado. E que, atualmente, são reali-
zadas somente 10 castrações por 
mês pela prefeitura - e que estas 
pouco mais de 100 esterilizações 
por ano não têm a menor chance 
de representar uma ação efetiva 
de controle populacional de ani-
mais, em um município como o de 
Torres. 

O vereador Jacó Miguel (PSD) 
indagou para a representante da 
associação o que ela acharia o 
conceito de mau uso do dinheiro 

público, conforme acusado em 
sua manifestação na tribuna. Ela 
respondeu que o valor alto rela-
cionado com a causa animal em 
Torres mostraria isto. Lembrou 
que além dos R$ 1 milhão gastos 
por ano para o manejo dos ani-
mais em Torres, a prefeitura já so-
maria o passivo de R$ 40 milhões 
em multas e outras obrigações 
para a justiça somente nesta cau-
sa. 

O vereador Rafael Silveira 
(PSDB), a seguir, perguntou para 
Maria do Carmo qual o município 
que ela daria como exemplo de 
ação correta perante os problemas 
dos animais errantes. A protetora 
respondeu que as políticas públi-
cas de castração representam a  
base dos programas em todos os 
municípios. E que sem castrações 
bem calculadas e firmes não existe 
forma de nada dar certo. 

O vereador Theo (PSL) ao su-
gerir que cidades do entorno es-
tariam largando cães na cidade, 
principalmente no Campo Bonito, 
perguntou para a protetora o que 
está sendo feito quanto a isto. A 
representante da ATPA disse ter 
feito um levantamento pela enti-
dade, e chegado a conclusão que 
mais de 90% dos cães abando-
nados são oriundos de pessoas 
moradores (ou veranistas) de Tor-
res. E que estas pessoas largam 
os animais em bairros periféricos 
porque acham que lá elas não se-
rão vistas fazendo o descarte, ou 
acreditam que os cães têm mais 
chance de serem acolhidos. 

O vereador Dilson Boaventura 
(MDB) pediu que a ATPA agisse 
mais junto com outras associa-
ções e reclamou que não rece-
beu resposta da mesma sobre o 
Castramóvel conseguido por ele 

e não recebido por questões bu-
rocráticas da prefeitura de Torres. 
Ele sugeriu que a ATPA se candi-
datasse para receber este tipo de 
emenda, já que está listada nas 
entidades que podem se habilitar. 

O vereador João Negrini (Repu-
blicanos) perguntou para a pales-
trante se a prefeitura doava ração 
para a ATPA. Maria do Carmo res-
pondeu mais uma vez que não. E 
repetiu que sequer a associação 
era recebida pela municipalidade. 

O vereador Rogerinho (PP) 
perguntou se, hipoteticamente, a 
ATPA fosse nomeada pela prefei-
tura para gestionar toda a questão 
dos animais, qual o valor seria ne-
cessário por mês. Maria do Carmo 
respondeu que a associação não 
tem interesse em gestionar os 
programas, e que não tem noção 
dos valores necessários, já que se 
trata de uma entidade de trabalho 

voluntário.
O último vereador a se posi-

cionar durante a participação da 
tribuna da representante da Asso-
ciação Torrense de Proteção dos 
Animais foi o presidente atual da 
Câmara, o Gimi (PP). Ele iniciou 
sua participação afirmando que 
não concorda com o pagamento 
pela prefeitura de R$ 25 por dia 
de diárias individuais aos cães, 
porque o canil não permite que 
seja aumentado o número de ani-
mais no local. Ele disse que acha 
que isto chega a ser temerário em 
uma cidade que apresenta tantas 
demandas ainda não atendidas 
para a população como as da Saú-
de, por exemplo.  O presidente da 
Câmara encerrou afirmando que 
acha que o que está sendo feito 
atualmente seria uma espécie de 
inversão de prioridades públicas 
na cidadania local.   
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Animais de rua não são crianças. E 
crianças não são animais de rua. Por 
isso não é inteligente fazer compara-
ção em investimentos do município 

num ou noutro tema, porque eles (te-
mas) são bem diferentes. 

Animais de rua (seres irracionais) 
são frutos de um impacto ambiental 
da decisão dos homens (seres racio-
nais) de transformarem sua relação 
com aqueles em relações íntimas, “re-
lações de estimação”.

Gastos em políticas publicas dos go-
vernos para acertarem os problemas 
causados por animais abandonados 
são gastos. São necessários para fazer 
com que os homens vivam com civi-
lidade sem serem atrapalhados por 
ações de seres irracionais (animais de 
rua) soltos nas urbes sem serem cui-
dados por seres racionais (homens/
mulheres). E justamente por serem 

irracionais eles (animais) não têm ca-
pacidade de discernir onde fazer cocô. 
Xixi, buscar comida, buscar pouso e 
etc., necessários para qualquer ser 
(racional e irracional).

Na questão que está sendo debati-
da em Torres, por exemplo, a prefeitu-
ra está pagando R$ 25 por diária para 
hospedagem unitária de cachorros 
em estabelecimentos especializados, 
porque não impediu que se multipli-
cassem cachorros nas ruas. É como os 
juros que se paga quando não se faz 
conta e se fica negativo no banco, ou 
se toma empréstimos para pagar con-
tas fixas. São juros que sobem às vezes 
em progressão geométrica (capitali-
zada) e acabam se transformando em 

valores estratosféricos. Por isso que 
a prefeitura gasta (pelo que dizem os 
técnicos da municipalidade) R$ 1 mi-
lhão por ano para sustentar a rede de 
proteção dos cães de rua.  Mas a pro-
teção é dos cães e das pessoas, inclu-
sive das crianças, que recebem inves-
timento público e não gasto público. 

A sociedade (certa ou errada – pra 
mim civilizada) resolveu por lei definir 
que animais domesticados não devem 
ser tratados como animais selvagens. 
Decidiu que estes fazem parte da es-
tima das pessoas, como se filhos fos-
sem. Ora, o que temos de fazer como 
sociedade é responsabilizar os donos 
de cães e gatos de estimação para que 
fiquem com eles ou achem alguém 

para que sejam seus novos tutores, 
como fazemos com os filhos de nossos 
pares cidadãos. E para que não sejam 
multiplicados os animais sem controle 
(porque eles não são cobrados pelos 
“parceiros sexuais” para não serem in-
fiéis nos casamentos) é exigir que se-
jam castrados. Castrados por seus do-
nos, em princípio, ou pelas prefeituras 
quando não o são no primeiro caso. 

Crianças não recebem gastos, rece-
bem investimentos da sociedade, pois 
a sociedade é de seres racionais. Cães 
são parte da sociedade, são como fi-
lhos que não tem maturidade mesmo 
depois de velhos. E por isso tem que 
ser tutelados do nascimento até a 
morte (natural). 

ANIMAIS DE RUA NÃO PODEM SER COMPARADOS COM CRIANÇAS

O jornalista Flávio Pereira, que investi-
ga o andamento do escândalo do desvio 
de recursos do fundo dos servidores da 
prefeitura de Dom Pedro de Alcântara in-

formou nesta semana que, após tomar 
conhecimento do relatório apresentado 
pela empresa de auditoria independente 
que aponta que nos anos de 2020 e 2021 
foram identificados um total de transfe-
rências irregulares das contas da prefeitura 
de Dom Pedro de Alcântara no valor de R$ 
9.284,681 milhões, o vereador da cidade 
Deleon Silveira (PP) (que também acom-
panharia os desdobramentos do caso), não 
estaria crendo que o ex-tesoureiro (acusa-
do e processado) tenha agido sozinho nes-

te escândalo. 
O argumento do vereador é que contas 

não podem ser movimentadas por um único 
servidor, pois estas precisam no mínimo de 
duas senhas. Portanto, a constatação afirma 
que “é legalmente impossível que apenas 
uma pessoa tenha autorizado e realizado 
estas transferências, sem o conhecimento e 
a colaboração de outra ou de outras dentro 
da prefeitura”. Por isso o vereador estaria 
apelando ao Ministério Publico estadual e 
ao Ministério Publico do de Contas.

O jornalista encerra o comentário em 
seu blog sobre o desvio afirmando que o 
mesmo vereador de DPA “poderá trazer 
mais novidades e ajudar nas investigações 
desse escândalo de repercussão nacional”. 
Lembra ainda de mais duas coisas: que o 
valor significa a metade do orçamento 
anual da cidade (de em torno de R$ 18 mi-
lhões) e que o mesmo tesoureiro envolvido 
na roubalheira da prefeitura, cuidava das 
contas da Câmara de Vereadores. Olho no 
lance!

ROUBO NA PREFEITURA DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA: MAIS GENTE ENVOLVIDA?

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

ROUBALHEIRA NO BRASIL ACELERAVA A ECONOMIA
Desde a descoberta e as denúncias vá-

rias da Operação Lava Jato, lá em 2014, 
o Brasil parece ter encerrado (ou pelo 
menos arrefecido) as roubalheiras que já 
faziam parte dos ritos do sistema públi-
co, principalmente o federal. O governo 
Bolsonaro já tem três anos e nenhum es-
quema (direto) de desvio foi sequer de-
nunciado, o que prova isto, pelo menos 
de forma parcial.

Mas o diabo disto é que, junto com a 
roubalheira, parece que parou a circula-
ção de moeda no Brasil a tal ponto que 

a economia entrou em colapso, conse-
quentemente o Produto Interno Bruto 
(PIB) vem caindo mais do que já caia 
antes, iniciando a queda em 2010, mas 
se acelerando a partir de 2014, início da 
Lava Jato.  

Tá certo que corrupto e seus “auxi-
liares” são consumistas... Consequen-
temente fazem com que o dinheiro dos 
mal feitos circule na economia gerando 
emprego, renda e imposto, um ciclo 
“virtuoso” perigoso... Tá certo que eles 
gostam de ir a um cabaré, pagar mais de 

R$ 1 mil por uma janta, comprar joias a 
preço de viagem à lua, viajar para luga-
res caros e se hospedarem em Resorts 
que cobram mais de R$ 2 mil a diária. Tá 
certo que eles gostam só de champanhe 
cara ao invés de “simples espumantes”...  
Meu pai já dizia: “ Dinheiro ganhado fácil 
é gastado de forma fácil, também”. Mas 
corrupção afetar o PIB, chega a ser pa-
tético. 

Acho que a maior parte do peso da 
queda do PIB pelos desvios é ligada as 
obras públicas. Parece que no Brasil as 

obras grandes (Estradas, Pontes, Via-
dutos, Ferrovias, Estádios de Futebol e 
etc.), acontecem principalmente na base 
da propina. E estas obras, como também 
as construções de casas populares e etc., 
são uma das principais formas de fazer 
com que haja a circulação de moeda em 
troca de geração de valores pelas várias 
etapas e fornecedores de matéria prima 
de obras de construção de espaços cole-
tivos e viários. Consequentemente, aju-
dam a alavancar o aumento do Produto 
Interno Bruto o que, afinal, gera empre-

go e renda para um povo. 
Infelizmente a corrupção que ocorreu 

nos governos Lula e Dilma foram fato-
res de aceleração do desenvolvimento 
do Brasil, como uma droga necessária 
para que as coisas acontecessem, o que 
tristemente se constata. E parece que o 
governo atual está pagando caro por ter 
encerrado a mazela. A maioria das com-
petentes (tecnicamente) construtoras da 
nação estava ligada às corrupções desco-
bertas na Lava Jato. E agora? Como se vai 
recomeçar obra sem propina? 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Mesmo sem ter tradição de rouba-
lheiras (como a política em Brasília), o 
Estado do RS continua (como há dé-
cadas) sem fôlego sequer para pagar 
os salários fixos, muito menos para 
investimentos. Os que tiveram no pas-
sado recente foram fruto de privatiza-
ções, como a construção da Rota do 
Sol iniciada há décadas e entregue no 
governo Rigotto, em 2005, já pedindo 
manutenção atualmente. 

Parece-me que, em tempos de 

eleição, os políticos e partidos que 
querem gerenciar o Estado do RS de-
veriam fazer seus planos de governo 
pensando em uma diminuição radical 
da participação do estado federativo 
na vida das pessoas. Atualmente, mal 
temos dinheiro para pagar professores 
(Educação), policiais (Segurança) e ati-
vidades ligadas a Saúde como parte da 
responsabilidade tripartite do Estado 
do RS junto com o governo federal e 
os municípios. E precisamos urgen-

temente de dinheiro para manuten-
ção de estradas intermunicipais, por 
exemplo. 

Trabalhar num plano no sentido de 
eliminar totalmente a responsabili-
dade do Estado Federativo na vida do 
cidadão poderia ser um bom plano de 
governo a ser apresentando por um 
partido, um político, uma coligação... 
Poderíamos inclusive trabalhar para 
que haja com o tempo a eliminação 
do poder do Estado nas coisas, na vida 

dos viventes como nós. As federações 
poderiam ser somente uma espécie 
de franquia de organização das polí-
ticas públicas UNIVERSAIS do Estado 
Nação, como as da Educação, Saúde, 
Segurança e Construção de Estradas 
(investimentos).  Os estados poderiam 
ser institucionalmente, somente pro-
ponentes de exceções em leis de cole-
tividades, como as ligadas à penas por 
crimes (como nos EUA têm com a pena 
de morte e aborto diferente por esta-

do), liberdade de consumo (como nos 
EUA têm para consumo de maconha e 
da execução de aborto em alguns Esta-
dos) e etc. O resto para os Estados Fe-
derativos seria somente executar polí-
ticas nacionais. Com isto, o TAMANHO 
do Estado poderia diminuir...

Mas o que se fala sempre em cam-
panhas para governador é em nomes, 
em melhores serviços disto, daquilo e 
etc., quando se sabe que não se tem 
dinheiro nem para o básico. Triste isto. 

SEM ROUBALHEIRAS MAIORES, RS CONTINUA QUEBRADO.
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres na semana entre 15/10 
e 21/10, uma notícia alentadora: 
pela sétima semana consecutiva, 
nenhum novo óbito pela doença 
ocorreu na cidade. A última morte 
pelo coronavírus em Torres ocorreu 
no dia 13 de agosto - ou seja: nesta 
quinta-feira (14), completaram-se 
68 dias.

Além disso, Torres teve redução 
no número de casos ativos de Co-
vid-19. O número de casos ativos 
para a doença na cidade era de 12 
nesta quinta (21/10) - sendo que no 
dia 14/10 eram 17. A média baixa 
no número de casos é um avanço 
sanitário 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, 6 novos casos em 
Torres
Nesta quinta-feira (21 de outu-

bro), o Boletim Epidemiológico de 
Torres registrava, contando desde 
o início da pandemia, 6.147 casos 
confirmados, com 6.022 recupera-

dos, 11 pacientes em isolamento 
domiciliar e 113 óbitos. "Nenhum 
paciente de Torres está internado 
com Covid-19 no Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes. De Torres, 
temos um paciente que está inter-
nado fora do município. No Hospi-
tal encontra-se internado um pa-
ciente de outro município, na UTI", 
indica a comunicação da Prefeitura 
de Torres, ressaltando ainda que 
havia, até quinta (21) São 56 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 apenas 6 novos casos 
por Covid-19 na semana entre 15 
e 21 de outubro em Torres  - o que 
representa diminuição em compa-
ração com a semana anterior (entre 
08/10 e 15/10), quando 17 casos 
do coronavírus haviam sido compu-
tados. 

Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 

até quinta-feira (21/10) o município 
estava com 1472 casos confirma-
dos para Covid-19 (sem nenhum 
paciente internado), sendo 1434 
recuperados e 11 suspeitos (aguar-
dando resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbitos 
relacionados ao coronavírus desde 
o princípio da pandemia (nenhum 
novo óbito em relação a semana 
passada).

Já Arroio do Sal  divulgou nes-
ta terça (19/10) novo balanço re-
ferente a Covid-19 no município. 
A cidade estava com 1273 casos 
confirmados para Covid-19 (com 
1 paciente internado), sendo 1225 
recuperados e nenhum suspeito 
(aguardando resultados). Além dis-
so, nenhum novo óbito pelo agrava-
mento da doença foi registrado no 
período em Arroio do Sal - manten-
do o número de 40 pessoas faleci-
das em decorrência do novo coro-
navírus desde o início da pandemia. 
Conforme o Boletim, o Município 
estava (até terça, 19) há 84 dias sem 
óbito - porém, após 48 dias, voltou 
a registrar internação hospitalar em 
decorrência da Covid-19. 

Torres completou 68 dias sem registro de óbitos por Covid-19 
No período de 7 dias, 6  novos casos foram registrados em Torres - sendo que a cidade estava com 12 casos ativos para 

Covid-19 na quinta (21).  Arroio do Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença por mais uma semana

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes retoma estágios 
práticos de graduação em Torres

FONTE: Comunicação AESC

O Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Torres, volta a 
receber alunos de graduação para 
estágios práticos, após um recesso 
das atividades em razão da pan-
demia. Na primeira quinzena de 
outubro, um grupo de alunos do 
curso de Enfermagem da Universi-
dade Luterana do Brasil (Ulbra Tor-
res) começou as atividades no blo-
co cirúrgico e outro na enfermaria 
clínica, totalizando 25 universi-
tários. Esta é a segunda etapa da 
retomada de estágios presenciais 
na instituição de saúde. Em maio, 
alunos de cursos técnicos de Enfer-
magem e de Radiologia, da Escola 
Santa Rita, voltaram às atividades 
no hospital.

Conforme a gerente de Enfer-
magem do Hospital Navegantes, 
Caruline Bauer, responsável pelos 
estagiários na instituição, a reto-
mada gradual dessas atividades de 
ensino foi possível pela diminuição 
do número de casos de Covid-19 e 
também pela maior expertise ad-
quirida para tratamento e manejo 
da doença. 

“Assim, conseguimos receber os 
alunos de volta com toda a segu-
rança”, destaca, complementan-

do que o conhecimento prático é 
essencial para o desenvolvimento 
dos futuros profissionais.

Para o coordenador do curso 
de Enfermagem da Ulbra, Valmir 
Soares Machado, as práticas em 
saúde são espaços de ensino e 
aprendizagem indispensáveis no 
processo formativo, pois permitem 
a construção de conhecimento por 
parte dos acadêmicos, de acordo 
com as necessidades da saúde da 
população. 

“Forma-se, assim, um profissio-
nal crítico, reflexivo, um agente da 
mudança, transformador de uma 
realidade social”, indica o profes-
sor, que ressalta, ainda, que as 
atividades práticas possibilitam o 
desenvolvimento de atitudes im-
portantes como de escuta, empa-
tia e comunicação. “Isso somente 
é oportunizado no contato direto 
com o paciente, não havendo equi-
valência com a formação mediada 
por tecnologias, que não substi-
tuem o contato humano”, destaca 
Machado.

O professor também acredita 
que os estágios práticos são espa-
ços indispensáveis para a forma-
ção e o desenvolvimento de habi-
lidades profissionais, impossíveis 
de serem realizadas a distância. A 

gerente de Enfermagem do hos-
pital destaca que a casa de saúde 
acredita muito na parceria entre as 
escolas profissionalizantes, univer-
sidades e hospital para se propor-
cionar conhecimentos práticos e 
vivência hospitalar. 

“Além disso, abrem-se portas 
para futuras contratações, preen-
chendo vagas com profissionais 
que já conheçam a rotina de nossa 
instituição”, afirma Caruline Bauer.

Foi o que aconteceu com a téc-
nica de enfermagem Vera Lia Soa-
res Gomes, moradora de Arroio do 
Sal, que voltou a estudar depois de 
20 anos sem frequentar a escola. 
Em junho e julho, ela realizou um 
estágio curricular prático no hospi-
tal e, logo após sua formatura no 
curso técnico da Escola Santa Rita, 
foi contratada como funcionária. 

“O estágio nos dá a oportunida-
de de desenvolver nossa compe-

tência curricular e também aplicar 
no dia a dia tudo que aprendemos 
em sala de aula”, diz Vera, que mu-
dou sua vida profissional, deixando 
os trabalhos em comércio e faxinas 
para trás. “Hoje me sinto realizada. 
Trabalho em algo que amo e faço 
com muito carinho, aplicando em 
minhas tarefas toda dedicação que 
eu gostaria de receber, ou ver mi-
nha família receber, dentro de um 
ambiente de saúde”, destaca.

Estágio: Vanessa Machado Ribeiro, Tayane Silveira Borges, Cristina Maria Iocksch, Natalia Ferreira Keis 
- todas estudantes da Ulbra
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As crianças e também as pro-
fessoras têm desde a semana 
passada três novas publicações 
online sobre meio ambiente e 
proteção animal: Nina e sua tur-

ma numa história de minhocas, 
com o respectivo Guia Didático-
-Pedagógico para o Ciclo da Alfa-
betização e História de Clarinha.

No livro Nina e sua turma 

numa história de minhocas, a 
personagem, que já é amiga de 
tantas crianças e educadoras do 
Litoral Norte do Rio Grande do 
Sul, viaja ao mundo subterrâneo, 
onde vê de perto o que aconte-
ce no solo quando são aplicados 
os agrotóxicos. Para trabalhar 
as inúmeras possibilidades que 
esse tema oferece nas áreas da 
Linguagem, Matemática e Ciên-
cias da Natureza, Adriane Lipert 
Bittencourt e Suelen da Silva 
Mattos criaram dois roteiros pe-
dagógicos, jogos e outras ativi-
dades, nas 97 páginas do Guia 
Didático-Pedagógico para o Ciclo 
da Alfabetização. Com ilustrações 

de Osmar Valim Junior, revisão de 
Liège Frainer Barbosa e capa de 
Gabriela Heberle, o material tem 
partes pensadas especialmente 
para impressão, em uma cor só 
sobre fundo branco.

Já a História de Clarinha, em 
português e inglês, escrita e ilus-
trada por duas voluntárias da 
Associação Torrense de Proteção 
aos Animais, trata sobre o cui-
dado compartilhado de animais 
comunitários e como a vida deles 
pode mudar com uma adoção 
responsável. 

As publicações destes mate-
riais foram viabilizadas no âm-

bito do Programa Sustentável, 
com apoio da Sociedade Sueca 
para Proteção da Natureza e 
estão disponíveis nos links a se-
guir:

 

Nina e sua turma numa histó-
ria de minhocas: https://ninaesu-
ashistorias.wordpress.com

Guia Didático-Pedagógico para 
Alfabetização: https://ninaesu-
ashistorias.wordpress.com/ca-
derno-pedagogico/

História de Clarinha: https://
gatinhaclarinha.wordpress.com

GERAL

Tradição de volta: salões da SAPT são reabertos 
para eventos em Torres

Quem aí não lembra de um 
bom Carnaval? Ou da formatura, 
do casamento, aniversário, da fes-
ta de debutantes? Esses momen-
tos inesquecíveis podem começar 
a ser planejados novamente, ain-
da com cuidados, pelas pessoas. 
Em Torres, um dos mais tradicio-
nais espaços para festas e reuni-
ões foi reaberto. Nos últimos dias, 
a SAPT (Sociedade Amigos da 
Praia de Torres) colocou à dispo-
sição da comunidade os seus três 
salões para eventos. Como sem-
pre, medidas são tomadas para 

respeitar protocolos sanitários.
A primeira atividade que mar-

cou a reabertura foi uma festa de 
15 anos no último fim-de-sema-
na. “Estamos revivendo grandes 
histórias dentro do clube. Nada 
melhor do que ter os frequen-
tadores plenamente dentro das 
nossas instalações, com restrições 
pensando na saúde e que em 
nada atrapalham a diversão. Cada 
passo que damos para retornar à 
normalidade pré-pandemia é mo-
tivo de muita celebração”, ressal-
ta Márcio Amaro, presidente da 

SAPT.
Festas e reuniões de todos os 

tamanhos podem ser realizadas 
na sede social. O salão principal 
pode abrigar quatrocentas pes-
soas, 160 é a capacidade do salão 
intermediário, e no restaurante 
cabem duzentas. Existem ainda 
opções com menos gente e pró-
ximas à área das piscinas com 
vista para o rio, como o quiosque, 
o pergolado e o avarandado. In-
formações sobre agendamento 
e horários podem ser obtidas na 
secretaria.

Publicações gratuitas da região de Torres para aprender e ensinar 
sobre meio ambiente e proteção animal

Corpo de Bombeiros do RS abre seleção para 600 vagas para 
guarda-vidas temporário

O Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Sul (CBMRS) 
abriu as inscrições para guarda-vi-
das civil temporário, que irão ope-
rar durante a temporada de verão 
2021/2022. As inscrições para o 
processo seletivo podem ser rea-
lizadas até o dia 02 de novembro.

O processo seletivo destina-se à 
contratação de até 200 vagas para 
capacitação, e de 400 vagas para 
recertificação de guarda-vidas civis 

temporários, que atuarão durante 
os meses de novembro de 2021 à 
abril de 2022, podendo este perí-
odo ser reduzido, conforme as ne-
cessidades da corporação.

Os guarda-vidas temporários 
executarão suas funções relacio-
nadas à atividade de salvamento 
aquático, sempre supervisionados 
e sob comando dos bombeiros 
militares, aos quais estarão, admi-
nistrativa e operacionalmente, su-

bordinados.
O processo seletivo acontecerá 

em três fases, sendo Habilitação 
Específica com Exames de Saúde e 
Mental, exames de Aptidão Física e 
Capacitação Técnica.

Interessados podem realizar sua 
inscrição através do link - https://
www.bombeiros.rs.gov.br/gvct-
2021-2022

Fonte: CBMRS

Clube volta a disponibilizar espaços para locações, obedecendo protocolos. No acesso aos eventos, conforme protocolo, é exigida comprovação 
de imunização contra a COVID-19 de todos os convidados

Protocolos (e proximidade do verão)
No acesso aos eventos, conforme 

protocolo, é exigida comprovação de 
imunização contra a COVID-19 de to-
dos os convidados. A responsabilida-
de pelos passaportes vacinais fica a 
cargo dos organizadores. Portaria até 
as 22h e limpeza do local estão entre 

os serviços incluídos na locação.
Em outubro, o clube lembra o 

combate ao câncer de mama partici-
pando da campanha “Outubro Rosa” 
e teve celebrações para o Dia das 
Crianças. Para o próximo mês, com 
dois feriadões previstos, as portas 

estão abertas para receber os asso-
ciados todos os dias, das 7h às 22h 
de segunda a sábado e 8h às 20h nos 
domingos. 

Há obrigatoriedade de uso de 
máscara, álcool gel disponibilizado e 
distanciamento solicitado, mas com-

provante de vacina não é pedido para 
prática de esportes. A proximidade 
do verão dá, naturalmente, “cara 
nova” para a SAPT. Com o calor, as 
mais de 10 modalidades esportivas 
oferecidas nas instalações movimen-
tam as pessoas. As melhorias nas 

quadras de tênis abertas seguem a 
todo o vapor, dentro do cronograma 
previsto. Quem quiser se associar ou 
fazer reservas de espaços entra em 
contato com o clube por mensagem 
de Whats no (51) 3664-1221 e pelo 
e-mail sapt@sapt.com.br.



A FOLHA 13Sexta-Feira, 22 de Outubro de 2021

R. Pedro Cincinato Borges, nº 130, Torres/RS.

www.rmstelecom.net.br

Assine já!
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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

INCLUSÃO É UM DIREITO  

Com a chegada da primavera, o simbolismo da renovação da vida está presente 
também no ideal de florescimento de uma sociedade mais justa e inclusiva. A luta pe-
los direitos da pessoa com deficiência é um marco para que esse tema esteja presente 
em nossas ações, porque há muito que fazer para que a pessoa com deficiência tenha 
mais acesso a oportunidades. Algumas semanas atrás o IBGE divulgou a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), com dados de 2019, mostrando que o país tem 17,3 mi-
lhões de pessoas com dois anos ou mais de idade com alguma das deficiências inves-
tigadas. Cerca de 67% da população com deficiência não têm instrução ou têm o en-
sino fundamental incompleto, índice que é de 30,9% para as pessoas sem deficiência.

Esses números já mostram o tamanho do desafio a ser enfrentado para assegurar o 
direito à educação com equidade. Temos aprendido mais sobre o tema, com a ajuda 
de educadores, especialistas e ativistas, e conversando com mães que também são 
educadoras, especialistas e ativistas. 

Quando se fala em inclusão, as maiores barreiras a serem ultrapassadas são as 
atitudinais. Se ainda por cima forem repetidas, as atitudes levam a modos de fazer 
e a processos que se consolidam e viram padrão. Não é diferente nas Secretarias de 
Educação municipais, em que o Gerenciamento de Atendimento Educacional Espe-
cializado (Gaee) tem dois hábitos: centralizar todas as informações sobre o tema e 
dar ênfase aos diagnósticos médicos na hora de receber as crianças com deficiência 
e suas famílias.  É preciso soltar as amarras dentro do setor para então provocar a 
mudança nas secretarias como um todo. 

As redes municipais atendem um número alto de crianças e adolescentes com de-
ficiência e devem contratar professores de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) por concurso,   porque muitas redes de ensino ainda trabalham com algum 
viés de integração. Integração, cabe explicar, é quando o aluno precisa se adaptar 
ao espaço, ou seja, só vai à escola se tem condições de ir. A inclusão de fato acon-
tece quando a instituição se organiza para receber todos, sem exceção, removendo 

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

A VÓZ DOS BAIRROS barreiras.  
A equipe do Gaee, envolvem vários profissionais, do gestor ao funcionário admi-

nistrativo, da nutricionista ao motorista, o que garante uma diversidade de olhares 
sobre as questões de inclusão. Construir planos de formação e um protocolo de aten-
dimento para ser implementado na rede. O mérito está em fazer repensar o trabalho 
que há tanto tempo é igual. Funciona assim: toda vez que recebe da escola o laudo 
de uma criança, o Gaee planeja a inserção, marca uma visita para conhecer a família 
e fala sobre terapias e outros serviços a que ela tem direito. Desse modo, os pais 
procuram direto as secretarias. Inconscientemente, tiram a responsabilidade da esco-
la. É preciso começar a trabalhar com gestores escolares para eles construírem o 
vínculo inicial com a família. 

CENTRO - Moradores da região central de Torres querem providências na manu-
tenção geral do asfalto da Rua Coronel Pacheco, em toda sua extensão; pedem pro-
vidências para colocação de rede de drenagem buscando retirada de água que passa 
sobre o asfalto na Rua Padre Lamônaco; querem manutenção da vias Joaquim Porto, 
Maia Filho e General Firmino Paim com nivelamento e recuperação da pavimenta-
ção; colocação de câmeras de monitoramento e vigilância nos bairros; manutenção 
e repinturas das faixas de pedestres e sinalização das rotatórias, na Av. Barão do Rio 
Branco; pedem conserto de brinquedo na Praça Alberto Teixeira da Rosa; sinalização 
indicando locais de estacionamento para idosos e deficientes, junto aos equipamen-
tos públicos municipais, hospital e rede bancária.

CURTUME - Moradores do Curtume estão pedindo que seja feito o fechamento 
de buraco em frente à escola José Quartieiro na Av. Independência; querem ainda co-
locação de tampa na boca de lobo na esquina da Rua Elizeu Kuwer com a Rua Nova, 
bem como recuperação da pista de rolagem da Rua F, localizado no Loteamento 
Morada das Palmeiras.

PORTO ALEGRE - Moradores do bairro Porto Alegre pedem rebaixamento do 
meio fio na Rua Leopoldino João da Rosa junto as bocas de lobos, para melhor es-
coamento das águas pluviais; querem recuperação do calçamento das Ruas Central, 
Porto Alegre, Leopoldino da Rosa e Travessa José Bonifácio, que teve a instalação 
de rede pública de esgoto.

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

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

Caroline Westphalen

Sei que ninguém aguenta mais levar bronca mas esse 
é mais um texto da série "o que você está fazendo pra 
evoluir e fazer desse mundo um lugar melhor?" Tem coi-
sas que a gente precisa dizer incontáveis vezes pra ver 
se entra na matrix individual de cada um. De uns tem-
pos pra cá as pessoas vem procurando se espiritualizar 
de alguma forma porque acreditam que só assim elas 
vão conseguir melhorar como pessoas. Uns começam a 
frequentar alguma igreja ou religião e outros escolhem 
o caminho da espiritualidade sem dogmas porque o con-
ceito de espiritualidade é compreendido de várias formas 
por cada um de nós. Será que a nossa evolução moral 
está completamente ligada à religiosidade? Terá sido só 
a igreja que ensinou a humanidade sobre o bem e o 
mal? A maioria das pessoas se lembra da Bíblia quando 
a gente fala em escrita religiosa. A Bíblia mais antiga 
do mundo fala sobre o bem e o mal, o certo e o erra-
do... mas e a filosofia? Será que os filósofos que subiam 
nas pedras pra discursar sobre como o homem deveria 
se comportar no coletivo fizeram um caminho totalmen-
te diferente no que diz respeito à evolução moral? 400 
anos antes de Jesus, o filósofo pré-socrático Demócrito 

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

FILOSOFANDO SEM FILTRO

de Abdera (460 aC - 370 aC) surgiu com o conceito do 
bem e do mal, além das confabulações sobre ética. Pla-
tão (428 aC - 347 aC) conceitua sobre a moral. Jesus 
vem depois e pede pra gente colocar amor incondicional 
em tudo isso. Enfim, fazendo um mix filosófico-religioso, 
penso que evoluir tem a ver com a forma que a gente 
se trata e trata os outros em todos os sentidos. Charles 
Darwin (1809-1882) virou do avesso a temática sobre 
a evolução do Australopithecus, mas obviamente não 
no sentido individual, moral ou espiritual. A filosofia foi 
a primeira a contextualizar a evolução do ser humano 
no sentido moral da coisa em toda a história. Evoluir é 
progredir, tem a ver com aperfeiçoamento, mas a gente 
não vai conversar aqui hoje sobre aquele macaco que 
virou um Homo Sapiens obeso sentado na frente da tv. 
Não é sobre essa evolução que a gente precisa filosofar 
e refletir. É sobre a nossa procrastinação em relação ao 
agir de acordo com o que dizem os ensinamentos, tanto 
religiosos quanto filosóficos e até mesmo sociológicos. 
Resumindo: Não adianta ir na missa e não dividir o pão 
com o andarilho. Não adianta acender vela pra Santa 
Maria e xingar a mãe. Não adianta tomar passe e falar 
mal do vizinho. Não adianta levar um agrado pro Preto 
Velho e maltratar o avô. Não adianta meditar na frente 
de uma estátua de Buda e tentar apagar a luz dos ou-
tros. Não adianta acender um incenso pra Ganesha e ser 
um obstáculo na vida de alguém. Não adianta rezar se 
a gente esqueceu de ser grato. Filosófica e socialmen-
te falando, não adianta pregar a moral de cuecas. Fica 
então a reflexão… e que a gente não fique com essas 
ideias só no pensamento. A gente precisa agir! Boa se-
mana, vagalumes!
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Sil-
veira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Ale-
xandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara 
Municipal de Vereadores realizou sua 34a Sessão Ple-
nária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª 
Legislatura, às 16h, no dia 18 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 Boa-
ventura (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. 
Moisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), 
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Vilmar dos 
Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Ofício Circular s/nº/2020, de 01 de setembro de 2021, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, informando a essa Egrégia Câmara Municipal a ce-
lebração de convênio nº 902586/2020 entre Município 
de Torres/RS e a União, com o valor do repasse de R$ 
114.600,00, para a aquisição de um veículo.
Ofício Circular s/nº/2020, de 01 de setembro de 2021, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, informando a essa Egrégia Câmara Municipal a ce-
lebração de convênio nº 901442/2020 entre Município 
de Torres/RS e a União, com o valor do repasse de R$ 
143.250,00, para a aquisição de veículos para estrutu-
ração da Secretaria e serviços de inspeção municipal.
Ofício nº 305, de 08 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando o Decreto nº 228, de 04 de 
outubro de 2021, que abre Crédito Extraordinário ao 
Orçamento do exercício de 2021, em decorrência da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Ofício nº 306, de 13 de outubro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias 
no prazo para resposta ao Pedido de Informação nº 
185/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 307, de 13 de outubro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 190/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 308, de 13 de outubro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 192/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 312, de 15 de outubro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informa-
ção nº 187/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, do Ver. 
Cláudio da Silva de Freitas, que concede ao senhor Ro-
drigo Danni Título de Cidadão Honorário.
Projeto de Lei Substitutivo nº 01/2021 ao Projeto de Lei 
nº 45/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre cemi-
térios e serviços funerários no âmbito do Município de 
Torres e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 57/2021, do Ver. Rafael da Silveira 
Elias, que institui o programa “Adote uma Lixeira” no 
Município de Torres e dá outras providências.

PROJETO - 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 11/2021, do Ver. Silva-
no Gesiel Carvalho Borja, que altera e acrescenta dis-
positivos à Lei nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, 
que institui o Código de Obras do Município de Torres.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS

Nº 206/2021, da Mesa Diretora, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulação ao atleta torren-
se Roger Maciel pelas conquistas na Copa Prime de Jiu 
- Grand Prime 9, ocorrido em Porto Alegre neste último 
final de semana.
Nº 207/2021, da Mesa Diretora, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações aos senhores 
Fabio Pascoalino e João Vitor Justo, pela conquista do 
1º e 2º lugar, respectivamente, no Campeonato Brasilei-
ro de Balonismo, ocorrido na cidade de Torres/RS.
Nº 208/2021, da Mesa Diretora, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulações aos pilotos 
torrenses João Vitor Justo e Murilo Hoffmann, pela 
conquista do 1º e 2º lugar, respectivamente, na segunda 
etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo, ocorrido 
neste último final de semana.
Nº 209/2021, da Mesa Diretora, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações às pilotos Laís 
Pinho e Giulia da Luz, pela conquista do 1º e 2º lugar, 
respectivamente, no Campeonato Brasileiro Feminino 
de Balonismo, ocorrido na cidade de Torres/RS.
Nº 210/2021, da Mesa Diretora, que requer o encami-
nhamento de Moção de Pesar aos familiares do Senhor 
Darci de Fávere, pelo seu falecimento.
Nº 211/2021, da Mesa Diretora, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulação ao Prefeito Mu-
nicipal, senhor Carlos Alberto Matos de Souza, e ao 
Secretário de Turismo, senhor Fernando Nery, pela rea-
lização do maior Campeonato Brasileiro de Balonismo, 
ocorrido entre os dias 12 a 17 de outubro do corrente 
ano, nesta cidade.
Nº 212/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias, 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, João Alexandre Negri-
ni de Oliveira, Rogério Evaldt Jacob, Carla Rodrigues 
Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Dilson Mau-
ro Jardim Boaventura, Jacó Miguel Zeferino e Vilmar 
dos Santos Rocha, que requerem o encaminhamento de 
Moção de Congratulação aos servidores da Secretaria 
de Trabalho Indústria e Comércio, a Diretora de Traba-
lho e Qualificação Profissional,senhora Sâmera Elias, 
ao Diretor de Desenvolvimento Comercial e Industrial, 
senhor Luan Dimer, à Consultora senhora Silvana Jus-
to, ao Agente Administrativo senhor Eduardo Sana, e à 
Estagiária senhora Júlia Ester Pederneira, como forma 
de reconhecimento por todo empenho, tendo como re-
sultado, pelo segundo ano consecutivo, a certificação 
OURO FNQ (Fundação Nacional de Qualidade) e SE-
BRAE RS. 
Nº 213/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que re-
quer, conforme art. 170, inciso I, do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, Regime de Urgência na trami-
tação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 45/2021, do 
Poder Executivo, que dispõe sobre cemitérios e servi-
ços funerários no âmbito do Município de Torres e dá 
outras providências.

INDICAÇÃO

Nº 270/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que in-
dica ao Secretário de Logística e Transportes do Estado 
do Rio Grande do Sul e ao Diretor Geral do Departa-
mento Autônomo de Estradas e Rodagem - DAER/RS, 
que seja realizado estudo para melhorias no acesso la-
teral a rodovia RS-389, altura do KM 88, que passa em 
frente a Escola Municipal Fundamental Santa Rita em 
Torres/RS.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 202/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto a pavimentação 
em PAVS nas ruas Elizeu Kuwer, Sebastião Quincas e 
Amazonas, no Bairro Jardim Eldorado, previstas para 
ocorrer em 2022.
Nº 203/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-

der Executivo informações quanto à obra de revitali-
zação da Praça Borges de Medeiros, na Prainha, nesta 
Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 607/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à poda 
das árvores situadas próximas a E.E.E.F. Manoel João 
Machado, no São Brás, neste Município.
Nº 608/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao con-
serto do calçamento na Rua Minas Gerais, em frente a 
Igreja da Praia Real, neste Município.
Nº 609/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que reitera ao Poder Executivo o pedido de providên-
cias nº 398/2021 que pede a colocação de base gradua-
da na Rua Francisco Beltrão Machado, Bairro Vila São 
João, nesta Cidade.
Nº 610/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
reforma do calçamento na Rua São José Operário, Vila 
São João, neste Município.
Nº 611/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu-
ra, que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
a reforma de calçamento na Rua Ernesto Silva, Bairro 
Igra Norte, neste Município.
Nº 612/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao 
corte de árvore que está caindo por cima dos fios, na 
Avenida do Riacho nº 1517, próximo a capela mortuária 
Santa Cruz, nesta Cidade.
Nº 613/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao 
patrolamento da Estrada do Jacaré, neste Município.
Nº 614/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao 
patrolamento na estrada geral da Vila São João até Rio 
Verde, indo até Areia Grande, Vila Lottermann, Pirata-
ba e Vila Puca, neste Município.
Nº 615/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto a 
implantação de dois quebra-molas ou lombofaixas na 
Rua Inácio de Matos, esquina com a Rua Recife, neste 
Município.
Nº 616/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto a 
colocação de uma lombofaixa na Rua Verde, próximo 
ao n° 105, Bairro Getúlio Vargas, neste Município.
Nº 617/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto a 
colocação de luminárias completas (braços e lâmpadas) 
na Rua Santa Rita, Bairro Faxinal, neste Município.
Nº 618/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
a colocação de uma lombofaixa na Av. José Bonifácio 
próximo ao cruzamento com a Rua Élcio Lima, nesta 
Cidade.
Nº 619/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto a mudança de 
local de Placa de sinalização vertical de proibido parar 
e estacionar, no início da Av. Independência, neste Mu-
nicípio.
Nº 620/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto ao patro-
lamento na Rua Estrada dos Cunhas, entre a Praia da 
Itapeva e Bairro São Braz, neste Município.
Nº 621/2021, do Ver. Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto a 
realização de instalação de quebra-molas na Rua Joa-
quim Hoffmaister, em frente ao portão de entrada da Es-
cola Municipal Alcino Pedro Rodrigues, nesta Cidade.
Nº 622/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à colocação de base 
graduada (brita) nas ruas do Bairro Jardim Eldorado, 
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bem como a limpeza das bocas de lobo e das respecti-
vas tubulações, que estão obstruídas. 
Nº 623/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao conserto de 
equipamentos da academia ao ar livre na Praça Getú-
lio Vargas, nesta Cidade.
Nº 624/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto a pintura de faixa 
de segurança em frente ao prédio da APAE, sito à Ave-
nida do Riacho nº 207, nesta Cidade.
Nº 625/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto ao reparo de aces-
so a faixa de praia pelas ruas Brasília e São Miguel, 
Itapeva, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:

Ver. Rafael da Silveira Elias: Parabenizou a Secre-
taria de Trabalho, Indústria e Comércio pelo segundo 
ano de recebimento do Selo Ouro do Sebrae. Disse 
que aguarda pela chancela de Geoparque pela UNES-
CO para a região, e que este reconhecimento mudará 
a história do turismo da região. Fez um breve relato 
sobre o 24º Campeonato Brasileiro de Balonismo de 
Torres com várias premiações. Informou que o Exe-
cutivo abriu licitações para resolver problemas com 
alagamentos, revitalização da Praça XV e entorno da 
Lagoa do Violão, e tapa-buraco de ruas da cidade. In-
formou que os moradores da Praia Paraíso realização 
o evento Festeja Paraíso.

Ver. Moisés Trisch: Falou sobre o plebiscito referente 
às privatizações de empresas públicas que acontece de 
16 a 24 de outubro, relatando que o Governador do 
Estado, Eduardo Leite, prometeu que empresas como 
CORSAN e Banrisul não seriam privatizadas. Citou 
uma série de organizações empenhadas em divulgar o 
plebiscito para que a sociedade fique ciente quanto às 
privatizações. 

Ver. Silvanos Gesiel Carvalho Borja: Parabenizou 
aos professores pelo seu dia, ocorrido na semana ante-
rior. Citou uma frase de Leonel Brizola dizendo que “a 
educação é o único caminho para emancipar o homem. 
Desenvolvimento sem educação é criação de riqueza 
para alguns privilegiados”.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Solicitou 
à Secretaria de Obras o patrolamento de algumas es-
tradas, danificadas pelas chuvas. Relatou que a COR-
SAN tem realizado inúmeras obras no município que 
continuam inacabadas, e que é preciso que a mídia 
esteja a par da situação. Informou que, juntamente à 
Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricul-
tura, cobrará resultados por parte da empresa. Salien-
tou que em situações como esta a comunidade é quem 
sofre as consequências. Relatou que está preocupado 
com o desemprego, e espera que, em vista à temporada 
de verão que está chegando, a situação mude favora-
velmente. Falou que, em virtude da pandemia e perda 
de entes queridos, tem visto a vida com mais empatia 
e esperança.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Falou sobre o 
24º Campeonato Brasileiro de Balonismo, registrando 
que este foi o maior do Brasil, parabenizando aos ba-
lonistas de Torres muito bem classificados no evento. 
Enalteceu a atuação da balonista Laís, evidenciando 
com referência ao Outubro Rosa. Sugeriu ao Chefe do 
Executivo que realize a queima de fogos de final de ano 
também nas praias do sul e Vila São João. Enalteceu a 
coragem da Secretária Clarice e do advogado Douglas 
pelo projeto e regulamentação dos cemitérios. Depois 
de alguns acertos, provenientes da Audiência Pública, 
acredita que o projeto beneficiará à população. Relatou 
que há moradores de cidades próximas que sepultam 
seus parentes no município, o que deveria ser regrado. 
Afirmou que é simpático à causa animal, mas não en-

tende a relação de gastos com animais em detrimento 
à saúde da população. Externou que gostaria que exis-
tissem mais associações preocupadas, não só com os 
animais, mas também com crianças, idosos e doentes. 

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou o Exe-
cutivo pela execução do 24º Campeonato Brasileiro 
de Balonismo, e às mulheres que dele participaram. 
Agradeceu aos envolvidos no evento alusivo ao Ou-
tubro Rosa, onde foram arrecadados lenços para as 
mulheres em tratamento de quimioterapia e tampinhas 
PET. Do evento participaram o Rotary Club, Secreta-
ria da Assistência Social, CRM, CONDIM, Conselho 
Tutelar, Secretaria de Saúde, Laboratório Rocha, Pre-
feito e Primeira Dama, Polícia Civil, Lions Club de 
Torres e outros. Informou que a Secretaria de Saúde 
continuará a realizar exames preventivos até o final de 
outubro. Citou algumas obras que o Executivo coloca-
rá em execução na busca de melhorias para a popula-
ção. Pediu que a comunidade ajude a SLAVE, que pas-
sa por dificuldades financeiras. Agradeceu ao senhor 
Nasser que doou R$ 20.000,00 para a instituição a fins 
de pagamento de salários. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Fez referência 
ao ex-vereador Pardal, Coordenador do PP no Litoral. 
Falou sobre a atuação do partido e os possíveis cargos 
para o pleito de 2022. Falou sobre as praias do sul, bem 
como o empenho do Executivo para a região. Relatou 
que a Praia Paraíso terá neste ano o evento da chegada 
do Papai Noel. Comparou a atuação do Executivo com 
as engrenagens que trabalham juntas. Falou sobre os 
secretários do município que trabalham pensando em 
exercer um bom trabalho. Enalteceu a atuação do Se-
cretário Mauro, da Secretaria de Obras, afirmando que 
o Prefeito Carlos Souza fez uma ótima e bem pensada 
escolha ao colocá-lo frente à Pasta. Afirmou que está 
sempre disponível para atender às demandas da cidade 
e que nunca se negou a qualquer chamado. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou que foi pro-
curado por um amigo na busca de melhorias no Bairro 
Curtume. Disse que está buscando essas melhorias, 
mesmo que não estejam sendo atendidas pelo Executi-
vo. Entende que a situação está difícil, que há priorida-
des, mas pede que os bairros sejam atendidos em suas 
demandas. Falou sobre a Caminhada Rosa, ocorrida 
no final de semana, parabenizando a todos que partici-
param do evento. Relatou que, ao ser eleito, foi ques-
tionado sobre como atuaria. Respondeu que “não seria 
nem situação, nem oposição, mas que seria sempre a 
favor da população”. Indicou ao município a instala-
ção de uma pista de atletismo, através da Secretaria 
do Estado, próximo do Parque de Balonismo. Foi in-
formado que a inscrição não foi feita devido ao pouco 
tempo, mas que em janeiro ela será efetivada. Espera 
que a indicação prospere. Disse também que fez uma 
indicação para os contra turnos escolares, voltada à in-
clusão social através do esporte. Em novembro terá 
reunião com a Secretária da Educação para tratar do 
assunto. 

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Falou em tom efusivo 
que sempre foi contrário às privatizações. Pediu que o 
Executivo melhore a pista de skate na Praça Pinheiro 
Machado. Foi informado por um vereador da Casa que 
uma nova pista está para ser construída. Disse que so-
licitou patrolamento na Estrada dos Cunha, apelando 
ao Secretário de Obras que olhe pelo local. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Pedirá à 
Secretaria de Educação que solicite a colocação de 
quebra-molas ou tachões em frente às escolas, com o 
intuito de reduzir a velocidade dos veículos. Em con-
versa com o Secretário de Esportes, foi informado que 
o município poderá receber a Liga Brasileira de Fut-
sal, e que o evento poderia acontecer no Ginásio da 
Ulbra. Parabenizou o Executivo pela execução do 24º 
Campeonato Brasileiro de Balonismo.

Ver. Moisés Trisch: Parabenizou os professores pelo 
dia 15 de outubro, elogiando aos muitos e excelentes 
professores que teve durante sua vida, mostrando-se 
grato pela influência que tiveram em sua formação. 
Lamentou os baixos salários da classe e, fazendo um 
comparativo com a causa animal abordada durante a 
sessão, disse que tudo é questão de prioridade. Relatou 
o caso de um pai que, depois de duas horas de espera 
no Posto de Saúde, retornou para casa. Lamentou que 
se gaste tanto com animais, inclusive de municípios 
próximos, quando faltam investimentos na Saúde. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Solicitou ao Secretário 
de Meio Ambiente para que seja feita a coleta  de lixo 
nas lixeiras da cidade nos finais de semana. Pediu 
desculpas aos amigos que fazem parte do Partido dos 
Trabalhadores por sua fala na semana anterior, ao se 
referir à “defesa de vagabundos”. Reconheceu que o 
Executivo poderia ter feito mais pela causa animal, 
mas acredita que tudo se encaminhará, e os animais 
terão a necessária proteção e cuidado. Ao visitar ou-
tras cidades, reconheceu que o atual governo muni-
cipal tem atuado de maneira exemplar. Informou aos 
moradores do Bairro São Francisco que o Executivo 
conseguiu trazer a coleta cloacal para toda aquela re-
gião, e que para isso é preciso paciência em virtude 
das obras daquele local. 

TRIBUNA: 

Maria do Carmo Raya Fontan - Representante da 
ATPA: Fez um breve relato sobre a atuação da ATPA 
(Associação Torrense de Proteção Animal). Esclare-
ceu que a Associação não denunciou a cuidadora dos 
animais da RECIVIDA, mas a condição indigna dos 
animais do local. Afirmou que o município não tem 
atuado espontaneamente em favor da causa animal, 
mas a partir de decisões judiciais. Falou que o gasto 
anual de R$ 1.000.000,00 pelo município não é sinal 
de investimento, mas de mau uso do dinheiro públi-
co. Quanto à atuação dos veterinários do Município 
em procedimentos, disse que os mesmos não atuam 
por falta de local apropriado. Respondendo à pergunta 
de um vereador, disse que as dez castrações mensais 
feitas pelo município são insuficientes e não caracte-
rizam controle populacional. Sobre a multa decorren-
te de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), 
no valor de R$ 40.000.000,00, reiterou que, se a atual 
gestão tivesse se empenhado já nos primeiros anos, a 
multa não estaria tão alta. Quanto ao diálogo e par-
ceria entre as associações e o Executivo, disse que a 
ATPA está autorizada a entrar no Canil Municipal so-
mente nas terças-feiras pela manhã, mediante prévia 
autorização. Reconheceu que outros municípios des-
cartam seus animais em Torres, salientando que o fato 
ocorre pela falta de políticas públicas do município. 
Informou que a Associação não recebe ração, medica-
mentos ou verbas do Município.

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

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

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em 
tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, 
a comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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Muita coisa mudou com a pandemia do novo coronavírus. Muitas pessoas perd-
eram os empregos, deram adeus aos amigos e parentes queridos, e tiveram revira-
voltas na rotina. A vida de muitos cães e gatos também mudou, já que o abandono 
de animais cresceu 70% no Brasil durante a pandemia.

Animais que antes tinham comida, abrigo, saúde e segurança, agora passam 
fome, medo e sofrem maus-tratos nas ruas de todo o país.

Outro dado preocupante é que o movimento foi inverso àquele visto no auge da 
pandemia, entre os meses de abril e julho de 2020, quando as adoções de animais 
se intensificaram.

A posse responsável envolve cuidados veterinários, vacinação e castração de an-
imais.

Mesmo no cenário anterior à pandemia, ONGs e protetores independentes já 
não conseguiam abrigar todos os animais deixados nas ruas das cidades do país. O 
aumento de 70% no descarte de animais domésticos também pode ter se agrava-
do por um motivo comum mesmo antes da Covid-19: a adoção por impulso.

Após as adoções por impulso, em um momento de carência, fragilidade, incerte-
zas e solidão diante do sofrimento causado pela pandemia, muitos foram sur-
preendidos pelas responsabilidades envolvidas na posse responsável de um pet.

Existem algumas maneiras pelas quais podemos ajudar um animal abandonado. 
Pode ser surpreendente, mas a sua primeira opção não deve ser levar para um 
abrigo, uma ONG ou para a casa de um protetor independente. Esses locais já 
estão lotados e muito sobrecarregados com a quantidade de cachorros e gatos 
abandonados nas ruas, entre vários outros animais que também precisam de cui-
dados médicos, alimentação e espaço para viver.

Existem caminhos alternativos que você pode optar: o primeiro deles é adotar 
você mesmo o animal que resgatou. Para isso, o primeiro passo é levar o bichinho 
a uma consulta com um médico veterinário para fazer uma avaliação completa. 
O animal deverá ser vacinado, vermifugado e castrado, além de receber cuidados 

ABANDONO NA PANDEMIA

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

específicos, caso tenha algum problema de saúde.
Além desses cuidados práticos, você precisará ter muita paciência e carinho com o seu 

novo melhor amigo, pois os traumas a que são submetidos os animais abandonados na 
rua são muitos, e o bichinho pode levar um certo tempo até compreender que você é 
uma fonte de amor e proteção, e não uma ameaça com a qual ele tenha que se preocupar.

Outra opção é resgatar o animal abandonado e iniciar uma busca por um lar responsáv-
el que possa acolhê-lo. Converse com amigos, familiares, colegas de trabalho e vizinhos 
sobre a situação para que possam ajudá-lo a cuidar do bichinho. Pode ser que muitos 
não queiram abrigar o animal, mas se sensibilizem com a situação e se tornem dispostos 
a colaborar financeiramente para viabilizar o seu tratamento, alimentação e cuidados de 
rotina. Uma dica é: utilize a internet a seu favor! Existem muitos perfis nas redes sociais, 
que podem auxiliar na localização de um lar definitivo para o animalzinho resgatado.

Se encontrar um animal abandonado na rua, não o ignore. Tome todos os cuidados 
necessários para fazer o resgate, mas não deixe que permaneça na rua por mais tempo. 
Você pode ser a sua única chance de sobrevivência e de encontrar um lar amoroso.

A melhor maneira de combater o abandono de animais domésticos é promovendo a 
posse responsável. Ela consiste em conscientizar possíveis tutores sobre tudo o que está 
envolvido na adoção de um animal para que seja possível tomar essa decisão com segu-
rança.

A posse responsável de um animal vai muito além dos cuidados básicos com sua alimen-
tação e higiene. Isso é o mínimo! Para exercer a posse responsável e evitar o abandono 
de cachorros, o abandono de gatos e de outros animais, é necessário considerar todos os 
aspectos da vida do animal: o espaço onde vão viver, os medicamentos necessários para 
prevenir e tratar problemas de saúde, a realização de atividades físicas que promovam o 
seu bem estar geral, o abrigo da chuva e do sol excessivos, e sobretudo, muito carinho, 
amor e afeto.

Outra ferramenta importante no combate ao abandono de animais é a castração. Mui-
tas fêmeas são jogadas na rua quando ficam prenhas e o tutor não quer, ou não pode, 
arcar com os custos envolvidos nos cuidados com todos os filhotes. Evite que isso acon-
teça castrando não só as fêmeas, mas os machos também. A castração, além de ser um 
procedimento seguro para o animal, previne reproduções não programadas e diversas 
doenças do aparelho reprodutivo que podem até se tornar fatais.

Os animais sem raça, e sem qualquer característica física marcante que seja atraente 
para os possíveis tutores, formam o maior contingente dos largados à própria sorte nas 
ruas. Cachorros com pelo preto, curto, de porte médio e sem raça definida, os famosos 
vira-latas, são os mais preteridos na hora da adoção.
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ÁRIES - A semana pode trazer uma 
grande necessidade de sair da mesmice. 
Inovação é a palavra de ordem para os 
arianos nesta semana. É importante ser 
moderado, não ser impulsivo, mas tam-

bém não deixar de avançar com coragem rumo ao que 
deseja. Quanto mais conseguir ser ponderado, mais con-
seguirá conquistar o que precisa.

TOURO - A semana promete ser caótica se 
você não conseguir solicitar ajuda às pesso-
as em seus processos, ou seja, sem a ajuda 
das pessoas à sua volta, nem tudo ocorrerá 
como planejado. Portanto respire e busque 
ter jogo de cintura. Saiba fluir ao som do 

destino e abrace as atemporalidades e impermanências desta 
semana. O cuidado com a saúde é muito importante.

GÊMEOS -A semana pode trazer novas ideias, 
mas tome cuidado com a dispersão e com im-
pulsividades, com mergulhar de cabeça e depois 
perceber que não foi uma boa ideia. A semana 
ativa amizades, passeios e diversão, mas você 

não poderá perder de vista seus compromissos assumidos em nome 
apenas da diversão. Tome cuidado com altos e baixos emocionais.

CÂNCER -Semana em que sua energia fica gran-
de e sua vitalidade desponta. Você pode iniciar 
uma atividade esportiva ou estar se sentindo bas-
tante autoconfiante para realizar alguma coisa. 
Aproveite a energia da semana para colocar em 
ordem tudo o que é necessário. Tome cuidado 

para não exagerar e ter um desgaste muito grande, chegando no final 
de semana com aquela vontade de não fazer nada.

LEÃO - A semana de Lua Cheia em 
Áries vai trazer novidades e expansão. 
Boas notícias a caminho ou novos 
caminhos se abrem para você. 
Saiba aproveitar as oportunidades. É 

interessante manter a mente aberta para ter curiosidade 
de investigar as coisas a fundo e tomar as decisões que 
mais lhe parecerem interessantes.

VIRGEM - A semana traz a necessidade 
de conservar as relações e de desape-
gar de emoções negativas, como ciúme, 
apegos e medos. A Lua Cheia pode ativar 
um momento de bastante força e coragem 

para virar a mesa ou de uma grande estabilidade emocio-
nal. Tome cuidado com dúvidas e desejos em excesso, que 
podem desestabilizar suas finanças.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana acontece muito a partir da sua pró-
pria iniciativa, portanto tudo que iniciar ou fizer com 
coragem receberá auxílio ou virá com uma dose de 
boa sorte. Tome cuidado com impulsividades. A sema-
na pode começar no caos de trabalho e tarefas, com 
pouca objetividade e foco. Começos são benéficos, 

mas sem imprudências: prós e contras deverão ser considerados.

CAPRICÓRNIO -Pode ser uma 
semana com muitas atividades, al-
gumas bem planejadas e mantidas 
sob seu controle, mas outras, não. 
Você precisa conseguir manter o 
equilíbrio e se manter fiel a si e às 

coisas que pretende fazer, não se deixando levar 
por toda novidade ou distração que surgir. Sem 
dúvida será uma semana agitada, em que manter 
o foco será o desafio.

AQUÁRIO - A semana traz op-
ções e novos caminhos, mas é 
preciso sair do automático e da 
teimosia para enxergar. O difícil 
é que o efeito colateral pode ser 
a dispersão ou o excesso de fala-

ção, o que o fará acabar entrando num exagero 
e ficando em dúvida sobre suas opções. Portanto 
manter o equilíbrio é essencial para manter suas 
decisões sob controle.

PEIXES - Grande expansão da 
sua energia criativa e de comu-
nicação acontece nesta sema-
na. Você pode estar com menos 
foco, mas conseguirá lidar com 

as novidades que chegam de maneira leve 
e consciente, sabendo o que abraçar e o que 
descartar. A negociação e o diálogo serão seus 
grandes trunfos.

ESCORPIÃO - A semana traz bastante dina-
mismo e tarefas. É preciso ter muita organi-
zação para não se deixar levar pelo caos e 
pelo excesso de energia de querer fazer um 
milhão de coisas ao mesmo tempo. A semana 
favorece o entusiasmo e a vontade de realizar 

coisas novas ou antigas; não importa, o que vale é se organi-
zar para colocar em prática. Também favorece o cuidado com 
o corpo e com a mente.

SAGITÁRIO - A semana é positiva para as 
relações em geral e também para se divertir. 
Buscar inovar ou ter contato com crianças ou 
atividades divertidas pode fazer toda a diferen-

ça, inclusive melhorando sua criatividade ou te inspirando de 
alguma forma na sua vida pessoal ou profissional. O trabalho 
pode se beneficiar da sua criatividade.

VARIEDADES

(semana entre 19/10 e 25/10)
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Carro roubado em Torres aparece atolado na beira 
da praia de Capão da Canoa

Um carro roubado foi deixado na 
beira da praia de Capão da Canoa, 
no Litoral Norte do RS, na madruga-
da deste sábado (16), próximo a um 
quiosque. O automóvel ficou atola-
do na areia.

Moradores avistaram o veículo e 
chamaram a Brigada Militar. Segun-
do a corporação, o carro foi roubado 

de um casal de idosos em Torres, na 
última quarta-feira (13) - após um 
golpe. Um homem e uma mulher 
alugaram um quarto do casal, e pe-
diram R$ 2 mil e o carro empresta-
do. Segundo a BM, eles afirmaram 
que faziam uma obra na região, e 
saíram para ir até o local. Depois, 
fugiram. A Polícia Civil de Torres in-

vestiga o crime.
Segundo o comandante do 2º 

Batalhão de Policiamento de Áreas 
Turísticas, major Aurélio da Rosa, os 
agentes aguardaram para a remo-
ção do veículo. "O mar estava alto e 
impossibilitou a remoção durante a 
manhã. Teve que baixar um pouco a 
maré para aí sim retirar o veículo".

Homem é preso pela BM com quase 
100 pedras de crack em Torres

Na sexta-feira (15/10) , no 
bairro São Jorge em Torres, a 
Brigada Militar prendeu um 
homem por tráfico de dro-
gas. Durante patrulhamento 
tático, uma equipe da Força 
Tática do 2º BPAT recebeu 
informações de que um ho-

mem estaria vendendo en-
torpecentes na região, e foi 
averiguar. 

"Os PMs realizaram diligên-
cias, sendo observada uma 
movimentação entre um ho-
mem e uma mulher. Foram 
identificados dois indivíduos, 

uma mulher de 41 anos, usu-
ária de drogas, e um homem 
de 29 anos, com passagens 
policiais por tráfico de drogas 
e porte ilegal de arma de fogo 
restrita. Com o homem foram 
encontradas 92 pedras de cra-
ck, um celular e R$ 361.

Automóvel foi roubado na quarta-feira (13), de um casal de idosos, em Torres. Polícia Civil 
investiga o crime. Carro foi deixado na beira da praia durante a madrugada de sábado (16).

Bombeiros Militares participam de importante curso 
de Intervenção em Áreas Deslizadas em São João do Sul

Foi realizado entre os dias 13 a 17 de ou-
tubro na cidade de São João do Sul (extre-
mo sul de SC - município próximo a Torres) 
o curso de Intervenção em Áreas Desliza-
das.  O curso visa preparar os bombeiros 
militares para atender essas ocorrências 
de grande impacto social e ambiental que 
a cada dia ficam mais frequentes em nos-
so país, graduando os mesmos pra essas 
situações em todo Brasil. 

Participaram desse treinamento mais 
de 150 bombeiros militares - dentre ofi-

ciais e praças. O Comando da instrução 
ficou a cargo do Ten Cel Soares e Tenente 
Fabrício. "um curso dessa magnitude en-
volve muita dedicação e empenho dos mi-
litares envolvidos e dos auxílios que preci-
sam existir para tudo ocorrer bem. Assim, 
enfatizamos  o grande apoio da prefeitura 
de São João do Sul, Vereador Márcio Gray, 
Secretario de Agricultura de Torres, Vando 
Brocca, Monte Belo construtora,SSC Mídia 
Digital", destaca a comunicação do CBM 
de Torres.

Prefeito em exercício de Arroio do Sal recebe representantes 
da Associação Brasileira de Salva Vidas Civis

No final da tarde de terça-feira, 19 
de outubro, o prefeito em exercício 
de Arroio do Sal, José Diogo Martins 
Pereira (Zéca), recebeu no gabinete 
da Prefeitura Municipal representan-
tes da Associação Brasileira de Salva 
Vidas Civis – ABRASVIC. Na oportu-
nidade, Fábio Correa, que responde 
pela Associação no Rio Grande do 
Sul, entregou o ofício Nº 10/2021, 
que trata sobre o pedido de apoio 
para viabilizar aos Guarda-Vidas Civis 
que atuam no Município e outros in-
teressados participarem do proces-
so seletivo para a Operação Verão 

2021/2022 do Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do Sul – CB-
MRS.

De acordo com Fabio, a atividade 
de salvamento aquático é de funda-
mental importância na orla de Arroio 
do Sal durante o período de verão. 
Portanto, a função do guarda-vidas 
se torna um meio de inclusão social 
e geração de renda para o cidadão 
Arroio-Salense.“Temos muitos mora-
dores de Arroio do Sal que são Guar-
da-Vidas Civil e já exercem suas fun-
ções nesta cidade, atualmente em 
torno de 20, porém, todos os anos 

surgem novos talentos que também 
precisam de auxílio durante o pro-
cesso seletivo”, explica Fabio.

O prefeito em exercício Zéca rece-
beu o pedido que será avaliado e, na 
ocasião, agradeceu o empenho dos 
Guarda-Vidas pelo trabalho que vem 
sendo realizado nas temporadas de 
verão no Município.

Estavam presentes no encontro 
também membros da Diretoria Na-
cional da ABRASVIC, Marcos Munhoz 
e Thainã Martinez. (Com informa-
ções de Melissa Maciel - ASCOM 
PMAS - FOTO Daniel Matos)
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Em uma visita à UCS Torres, 
a Prof. Ms. Flávia Fernanda Cos-
ta - Pró- reitora Acadêmica da 
UCS; Prof. Débora B. Thomas - 
Diretora da UCS Torres e a  As-
sessora de Legislação e Normas 
da Pró-reitoria Acadêmica, Eno-
ema Wilbert, reuniram-se com o 

objetivo de dar continuidade ao 
projeto institucional de implan-
tação de um campus da UCS no 
município de Torres. Na ocasião, 
também foi realizada uma visita 
ao Prefeito Carlos Souza, para 
reafirmar, como Universidade 
Comunitária, o compromisso da 

Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) em  formar pessoas, pro-
fissionais e cidadãos capazes de 
responder aos desafios do seu 
tempo e promover o progresso e 
o desenvolvimento econômico, 
social e cultural de Torres e da 
região . 

Nova Pró-reitora Acadêmica da UCS se reuniu com a Diretora da UCS Torres e com o Prefeito Carlos Souza - para dar continuidade ao projeto de 
implantação do campus  em Torres e reafirmar seu compromisso com a comunidade local e regional

Autoridades da Universidade de Caxias do Sul 
se reúnem com prefeito de Torres

Identidade local
Em nota para a imprensa, a UCS 

lembra que a  história e a marca 
da Universidade de Caxias do Sul 
estão associadas à construção de 
uma identidade local e regional 
que, além dos benefícios econô-
micos e sociais, desperta a comu-
nidade para valorização de sua 
história, costumes e tradições, 
numa perspectiva de reconheci-
mento identitário e cidadão.  Por 
isso e visando a sua inserção nas 
comunidades locais, a UCS im-

plantou, em dezembro de 2019, 
um Polo de Apoio Presencial com 
oferta de cursos nas modalida-
des EAD e Semipresenciais, além 
de cursos de Pós- Graduação nas 
mais diversas áreas do conheci-
mento. Desde então, celebrou 
acordos e parcerias com a iniciati-
va privada, com o poder público e 
com a sociedade civil organizada 
para, de forma colaborativa, dar 
vida a projetos inovadores volta-
dos para os interesses e necessi-

dades da coletividade.
Conforme a Pró-reitora Flávia 

Costa, "a UCS, com visibilidade 
e reconhecimento no cenário da 
educação superior nacional e in-
ternacional, tem como premissa 
a excelência acadêmica e o com-
promisso permanente de opor-
tunizar à comunidade onde está 
inserida formas inovadoras e cria-
tivas de concretizar a sua missão 
e, assim, fazer parte do projeto de 
vida de milhares de pessoas. E, o 

fato de já termos uma unidade 
da UCS no Litoral Norte do RS, a 
agenda de trabalho e o encontro 
com o Prefeito Municipal,  Carlos 
Souza, tiveram como objetivo for-
talecer os valores e as competên-

cias locais e regionais, com ações 
voltadas para a qualificação ins-
titucional e aprimoramento dos 
serviços oferecidos a seus estu-
dantes e à comunidade de Torres 
e região."

O atleta da Associação de 
Corredores de Torres (As-
cort), Eduardo Bandeira, 
venceu a  2ª edição da Corri-
da Vermelha, em Tramandaí. 
A competição realizada pela 
Biolchi Eventos contou com 
a presença de aproximada-
mente 100 atletas. Os com-

petidores disputaram uma 
prova de quatro quilômetros 
pelas ruas da cidade, sendo 
que Eduardo Bandeira lide-
rou com o tempo de 12 mi-
nutos e 54 segundos

No Masculino Geral, in-
clusive, teve dobradinha da 
Ascort no pódio da (Ascort), 

já que em terceiro lugar Ge-
ral chegu Claudio Hoffmann 
com o tempo de 13min e 
03seg. 

Já no Feminino,  a jovem 
Brenda Rodrigues foi vice 
campeã da categoria. E no 
infantil, o jovem Carlos Hen-
rique venceu a prova. 

Outros atletas de Torres destacaram-se na prova, como Carlos Henrique 
(campeão da categoria infantil)

Torrense Eduardo Bandeira campeão da 
da Corrida Vermelha em Tramandaí

Avanços científicos
  Presente no município de Tor-

res desde o ano de 2019,"a UCS, 
está focada nos avanços científi-
cos e tecnológicos e nas deman-
das globais e regionais, ofertando 
cursos de graduação, pós-gradua-

ção e extensão - nas modalidades 
presencial e a distância,  nas mais 
diversas áreas do conhecimento. 
Igualmente, a UCS Torres está pro-
porcionando para o ano de 2022, 
aos profissionais que desejam dar 

continuidade ao seu projeto de 
formação pessoal, acadêmica e 
profissional,  três Mestrados: em 
Direito,  Educação e o Mestrado 
Profissional em História, que já 
está com as inscrições abertas.

Além destes mestrados, a UCS 
já está com as inscriçoes abertas 
para o Mestrado Multicampi, en-
volvendo as unidades da UCS de 
Torres, Canela, Bento Gonçalves e 
Caxias do Sul.  Por fim, a implan-

tação do campus da UCS em Tor-
res é um marco importante para 
a promoção  do desenvolvimento 
educacional, cultural, econômico 
e social de Torres e da região", 
finalizou a Prof. Débora Thomas.

Sobre a UCS 
A Universidade de Caxias do Sul 

(UCS) é uma Instituição Comunitá-
ria de Educação Superior presente 
em diversos municípios e aten-
dendo diretamente 1,5 milhão de 
pessoas. Com visibilidade e reco-
nhecimento no cenário da edu-
cação superior, a UCS avança no 
seu processo de internacionaliza-
ção, ampliando a cooperação com 
instituições de diferentes países, 
numa relação de crescimento mú-
tuo que visa fortalecer os valores 

e competências locais e regionais 
a partir das trocas globais.

Com 54 anos de atividades, a 
UCS conta com mais de 80 cursos 
de graduação e 160 opções de 
ingresso; 12 Doutorados, 19 Mes-
trados e diversos cursos de Espe-
cialização - sendo que implantou 
em Torres, na Região do Litoral 
Norte do RS, sua mais nova unida-
de de ensino. 

Com o compromisso de formar 
e qualificar profissionais nas mais 

diversas áreas do conhecimento,  
a UCS Torres oferta para a comuni-
dade local e regional diversos cur-
sos de Graduação nas modalida-
des EAD e Semipresencial, cursos 
de Pós-Graduação Lato e Stricto 
Sensu e  cursos de Extensão. 

As inscrições para o Vestibular 
estão abertas e a UCS está com 
uma grande campanha de 80% 
de desconto na primeira parcela, 
40% no semestre e 20% em todo 
o curso.  A UCS Torres está locali-

zada na Av. José Bo-
nifácio, 793 - Centro. 

Mais informações 
sobre a UCS Torres 
nos fones: (51) 3626-
2186  / (51) 99874-
1768; e-mail: dbtho-
mas@ucs.br;Site: 
ead.ucs.br 

*Com informa-
ções de Comunica-
ção UCS
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PAUTA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA. Arroio do Sal

- Leitura das correspondências

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

REP MATEUS – Compartilhou pedido de providências para colocar dois quebra-molas 
no acesso à Praia Rondinha, agradecendo o atendimento da prefeitura pelo pedido. Lembrou 
pedido de obras para escoamento de água na Praia Pérola , afirmando  que  a questão é grave 
e que espera ação da prefeitura que prometeu para breve.  Orçamento da Câmara Municipal 
dentro do município – buscou informações para saber bem e lembrou que existe verba para 
a construção de uma nova Câmara Municipal. Lembrou que foi proibida a aquisição de lotes 
para isto pela justiça, mas que na peça orçamentária se mantêm a verba para a construção. 
Disse que a obra não pode ser construída sem terreno comprado. E que acha que não está 
certo que os recursos constem na LOA. Disse que as pessoas cobram muito dos políticos para 
que tenham cuidado com o dinheiro público, em todas as instâncias, mas que  lamenta que a 
cidade mesmo assim mantém no orçamento da Câmara uma verba que não poderia estar ali 
pelo menos da forma que foi colocado. 

MDB RONALDO – Compartilhou coisas boas que aconteceram em Brasília, em viajem 
que fez. Listou deputados do MDB como Alceu Moreira e outros de outros partidos onde 
conseguiu algumas verbas futuras para a cidade.  Também parabenizou a prefeitura pela colo-
cação de quebra-molas na Praia Rondinha, para ele um pedido de todos os vereadores atendi-
dos. Sobre o transporte público,  disse que o prefeito vai notificar a empresa e lembrou que os 
vereadores devem manter a cobrança dos serviços como têm feito. Desejou bom trabalho ao 
vice-prefeito Zeca,  que assume para cobrir as férias do prefeito Bolão. Desejou condolências 
aos familiares de cidadão que faleceu, pois  para ele se trata de  uma pessoa importante na 
cidade

MDB ASTENGO – Agradeceu a chance de poder estar substituindo um vereador e  agra-
deceu às pessoas que lhe deram os quase 100 votos para que pudesse ser o 2º suplente do ve-
reador Diego. E agradeceu a chance do partido cumprir a promessa de tentar fazer rodízio na 
Câmara, assim como agradeceu o 1º suplente Leonardo que abriu mão de seu direito para dar 
espaço para que estivesse lá na Câmara. Lembrou que as mulheres devem fazer a mamografia 
sugerida no mês Outubro Rosa e chama a atenção sobre isto. Também lembrou a passagem do 
Dia do Professor afirmando que para ele o aprendizado é a coisa mais importante no sistema 
de educação. 
Lamentou que muita gente ainda não usa a máscara, inclusive criticando pessoas da Câmara 
Municipal que não dá exemplo para o povo ao não utilizar a máscara sempre, somente quando 
em sessão em plenário. Lembrou que houve mais 15 novos casos na cidade nos últimos dias, 
o que sugere o cuidado pedido por ele.  

MDB GIOVANI – o Presidente da Câmara agradeceu  o amigo “Palhinha” e o consulado 
do Grêmio e do Internacional que irão rifar duas camisetas  para angariar fundos para com-
prar alimentos para pessoas necessitadas da cidade. Sobre o uso de máscara, disse que os 
funcionários procuram usar a máscara e pediu que a crítica não fosse feita publicamente para 
os servidores para que estes não fiquem acuados. Que a reclamação seja feita para ele que 
chefia a Câmara.  Diz que respeita as posições assim como mantem as suas, sem levar rusgas 
passadas da política. Falou sobre a obtenção de uma pá carregadeira conseguida junto ao de-
putado Alceu Moreira em viajem à Brasília, assim como citou outros casos de apoios diversos 
conseguidos com outros vários deputados federais na viagem a capital brasileira. Disse achar 
saudável fornecer a concessão para que pequenos empreendedores abram negócios de alimen-
tação e outros em praças,  e que  está trabalhando para que isto faça parte da política pública 
da prefeitura em melhorias nas praças de Arroio do Sal. 

PDT EDEMILSO – Votos de condolência aos familiares do mesmo morador já citado 
antes – Luiz, Pecador. Disse que vai propor que seja nomeada uma rua ou localidade com 
seu nome dentro da cidade. Também parabenizou todos os professores, para eles guerreiros 
que muitas vezes são esquecidos no pagamento de salários e subsídios, comemorando a pos-
sibilidade de melhorias para a categoria que estão sendo projetadas para a área de Educação. 
Também lembrou a passagem do Dia da Criança e da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, 
sugerindo que sejam estas datas usadas para reflexões de todos sobre seus comportamentos. 
Sobre as reclamações com o transporte público sugeriu que seja rescindido o contrato se 
possível,  já que a mesma não está cumprindo o prometido. Exemplificou a rescisão do ex-
-prefeito Luciano com a empresa de lixo quando também não cumpriu o contrato em tempos 
anteriores. 

MDB CARLOS – Também deu votos de condolências aos familiares de Luiz pescador. 
Também parabenizou os professores, para ele fundamentais para a civilização, pois trabalham 
para a ciência. Listou visitas que fez em Brasília onde deixou ofícios de pedidos específicos 
para a cidade de Arroio do Sal. Uma máquina carregadeira foi combinada com o deputado 
Alceu Moreira (de seu MDB). Disse que estar em Brasília não é fácil, que o calor é forte e 
que todos têm que esperar em filas para entrar nos lugares. Que a viagem foi cansativa, mas 
que acha que valeu a pena pelo resultado. A seguir listou os valores que o deputado Moreira 
já repassou para Arroio do Sal nesta legislatura, desde 2019. Foram mais de R$ 6 milhões de 
emendas somente para Arroio do Sal.
 
MDB MANECA – Parabenizou os professores do município de AS. E indagou sobre a 
lembrança de antigas professoras perante seus colegas, sugerindo que todos lembram algum 
ou alguma especial em suas vidas. Agradeceu grupo do Lions Clube que junto com a presi-
dente do Lions arrecadou nos Mercados Bolão, Avenida e Andreazza, mais de 300 KG de 
alimentos que serão revertidos para famílias carentes do município. Comemorou ainda a che-
gada  à cidade de ônibus com oculista, também por iniciativa do Lions, quando  em dezembro, 
com ajuda da prefeitura fará exames de visão para algumas pessoas carentes e providenciará, 
ainda,  óculos de lente aos que necessitam. Sobre a ida a Brasília agradeceu seus colegas por 
terem citado seu nome que foi na comissão. Disse que a viagem irá gerar várias emendas para 
a cidade no ano de 2022. Disse que conversando com o deputado Bibo Nunes se convenceu 
que existem 95% de chance do Porto Marítimo ser construído em Arroio do Sal. Depois listou 
algumas possibilidades de emendas e locais a ser aplicada oriunda de emenda do deputado 
Giovane Feltz (MDB), dentre elas  uma de recursos para uma Van que deverá chegar à cidade 
no final do ano ou no início de 2022. Referiu-se também a possibilidade de a cidade receber 
um Castramóvel, também oriundo de emenda para a causa dos animais de rua.   

REP REJANE – Comemorou o Dia do Professor, comemorado na sexta-feira, dia 15, dia 

da sessão em pauta. Listou várias professoras que marcaram para ela suas passagens pela cida-
de e que já não estão mais entre nós. Disse que ainda tem pessoas que a identificam como ges-
tora das causas da Saúde. E se referiu ao secretário Dieguinho, dizendo  estar muito chateada 
pela emissão pela secretaria de uma ordem  para que todas as pessoas tenham  que ir ao centro 
para marcar consulta presencialmente, inclusive para marcar viagens à Porto Alegre. Reclamou 
que tem gente que mora na Estrada do Mar que inclusive tem que pagar taxi para fazer a mar-
cação do exame e outro taxi para comparecer na saída do ônibus, o que acha incoerência para 
casos de saúde.  Sugeriu que seja revista a norma, porque, se existe pessoas espertinhas para 
aproveitar o ônibus sem necessidade,  as outras não devem pagar por isto. 

PROG MAZINHO – Parabenizou os professores pela passagem de seu dia naquela sexta-
-feira, dia 15/10. Pediu cuidado pela infecção de 11 pessoas com Covid em AS explicando que 
Capão da Canoa é a única região que tem recebido alerta do governo, região de Arroio do Sal. 
Comemorou a entrega de caminhão para o Corpo de Bombeiros após muitas idas e vindas de 
burocracias, lembrando que o prefeito Bolão desde o início se comprometeu e cumpriu a entre-
ga do caminhão para a cidade. Também se referiu à campanha dos consulados do Internacional 
e do Grêmio,  onde serão sorteadas camisetas dos times  entre as pessoas que doarem alimentos 
para as famílias carentes da cidade. Parabenizou a secretária de Turismo Aline pela realização 
do 1º Canta Arroio do Sal, assim como parabenizou os artistas que participaram do evento, 
principalmente os que receberam premiação no festival. 

Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 82/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 APROVADO e Emenda Aditiva 
nº 001/2021 APROVADO e Emenda Modificativa 001/2021 APROVADO, ambas de autoria 
dos vereadores Carlos Henrique Cardoso Dias, Ronaldo Magnus Pereira, Giovani da Silva dos 
Reis, Manoel Pedro Faustino, Diego Freitas de Quadros e Marcos Antônio Cardoso da Cunha e 
Emenda Modificativa 001/2021 REJEITADO, Emenda Modificativa 002/2021 REJEITADO 
e Emenda Modificativa 003/2021 REJEITADO, ambas de autoria dos vereadores Edemilso 
Schmidt, Mateus Coelho Ribeiro e Vera Rejane Braga dos Santos. 
Em discussão e votação o projeto de lei 86/2021, do Poder Executivo, que Altera a redação 
das especificações do cargo de Supervisor  de Informática, do Anexo II, da Lei 2.428, de 20 de 
março de 2017 – APROVADO.
Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 83/2021, do Poder Executivo, que Altera dispositi-
vos da Lei nº 1.035, de 10 de dezembro de 2001 – TRAMITANDO.
Em apreciação  o projeto de lei 92/2021, do Poder Executivo, que Cria o Conselho Municipal 
Agropecuário de Arroio do Sal – COMAAS, e dá outras providências – TRAMITANDO.
Em apreciação  o projeto de lei 93/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o estágio de 
estudantes em órgãos da administração municipal de Arroio do Sal – TRAMITANDO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)

REP MATEUS – Referiu-se ao que aconteceu na sessão e pediu atenção dos cidadãos 
locais para o exagero da submissão de colegas que praticamente “desfilaram” nos apoios ao 
prefeito municipal. Para ele uma mostra de fragilidade do Poder Legislativo, que conforme a 
constituição,  deve ter voz e vez independente. Listou desespero de secretários durante o ano 
que pedem recursos para as secretarias e que, quando são colocados recursos nas pastas em 
emendas, estas  não passam, como aconteceu na LDO votada um pouco antes, o que mostra 
a dependência do poder do prefeito perante as emendas na casa. Disse que o colega Mazinho 
erra ao dizer que a Câmara não executa, quando ela executa ao sugerir emendas. Lamentou a 
falta de atenção para ONGs em prol de verbas separadas para a construção de uma nova sede 
da Câmara,  que para ele está claro que não vai acontecer. Disse que a Câmara tem a obrigação 
de colocar a necessidade de demandas da população que estão afunilando, citando a demora 
nos exames de Saúde como exemplo,  que não foram  aprovadas somente porque as emendas 
vêm da oposição. 

PROG MAZINHO – Lamentou vereadores que foram embora antes do termino da sessão, o 
que acha falta de respeito aos colegas como ele que vão falar sobre o trabalho dos vereadores 
na casa. Sobre fala do colega Mateus, disse  que somente acha que o executivo executa e que os 
vereadores não podem fazer isto, mas que legislam. Elogiou o prefeito pelo recapeamento das 
praias do sul na Interpraias, lembrando que isto gera melhoria e segurança para todos, pobres, 
ricos, jovens e idosos. Listou vários KMs de pavimentação deste governo, o que mostra que 
o dinheiro está bem aplicado e que por isso é de dar passagens às propostas do governo atual. 
Desejou bom trabalho para o vice-prefeito Zeca, lembrando que ele representa a articulação e 
a preparação da cidade para receber o Porto, lembrando que este está na titularidade da prefei-
tura durante as férias do prefeito Bolão.    Disse também estar feliz com a coligação entre seu 
partido o PP e o MDB, partido do prefeito reeleito. 

MDB GIOVANI – o Presidente da Câmara lembrou que as coisas devem ser resolvidas 
em nome da cidade e não em nome das pessoas ligadas aos políticos e partidos no poder. Re-
feriu-se a uma preocupação de uma pessoa sobre o risco de obras que fazem a edificação sem 
as redes de proteção. Disse que vai falar com prefeito Zeca para que haja a regulamentação 
do sistema para preservar a segurança dos transeuntes. Também desejou ao vice-prefeito Zeca 
que tenha uma boa passagem como prefeito ao cobrir as férias do prefeito Bolão a partir de 
segunda-feira. Referiu-se a espera de servidores de reposições salariais não feitas no passado, 
como o não repasse da URV em alguns casos. Disse que muitas pessoas que estão atualmente 
contratadas pelo processo seletivo vão poder participar de concursos e passar, transformando 
seu cargo  de  comissão para cargo estável no quadro municipal, consequentemente mantendo 
suas funções mesmo após concurso para os mesmos cargos. Referiu-se a importância das obras 
da intenção de rede de luz na cidade e comemorou que a nova empresa que assumiu a CEEE - a 
Equatorial já se deu conta que os investimentos se tratam de novas contas de luz para novos 
clientes. Disse estar incluindo a cada dia, mais ruas para que recebam acesso de energia elétri-
ca. Comemorou que a Equatorial sinaliza que terá sim investimentos na cidade. 

PDT EDEMILSO – Disse que quando as coisas acontecem mesmo à oposição como seu 
caso deve parabenizar a prefeitura. Falou isto agradecendo a colocação de quebra-molas na 
entrada da Praia da Rondinha, mas sugeriu que se coloque sinalização de limite de velocidade 
e outras para ajudar na segurança dos transeuntes, assim como dar meios para que policiais 
possam multar os infratores.  Disse achar que isto deve ser feito inclusive em toda a cidade 
para dar segurança e inclusive dar  acessibilidade para pessoas que possuem limitações físicas, 
como cadeirantes por exemplo. Disse que em frente à Câmara não há uma faixa com sinaliza-
ção para pessoas possam atravessar a rua. Citou outros casos de demanda por sinalização que 
são recorrentes na cidade. 
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- Em discussão e votação as Atas 35/2021 de 04/10/2021.
- Leitura das correspondências

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)

MDB RONALDO – Lembrou as obras que estão sendo feitas com recursos da Câmara 
Municipal, em frente a algumas escolas. Disse que as obras são de fundamental importância, 
o que mostra a também importância da liberação da Câmara destes recursos, provando sua 
responsabilidade. Comemorou a entrega do tão sonhado caminhão para equipar os Bombeiros 
Voluntários da cidade, agradecendo a colaboração do deputado Gabriel Souza, pelo apoio a 
liberação. Conversou com a secretária de Turismo Aline para que haja programa de lembrança 
para que haja respeito às leis do município. E listou a presença de animais na praia levado por 
veranistas e moradores como exemplo, o que está contra a legislação. Lamentou que existisse 
a presença de cães errantes, sem dono, mas que isto não justifica que pessoas levem seus Pets 
à praia. Será feito material de conscientização para a temporada. Pediu colocação de saibro 
em vias, dizendo saber que o ideal seria pavimentação, mas que por enquanto há necessidade 
de saibro. 

MDB ASTENGO – Deu sequencia ao que o vereador Ronaldo falara: as ruas.  Disse que 
a secretaria de obras está mal equipada com maquinário para reparos nas vias e que uma única 
patrola não vai dar conta de pavimentação dos vários kms existentes. Disse que os trabalha-
dores da secretaria de Obras não são vadios como alguns sugerem, mas que ao contrário, eles 
trabalham muito porque o serviço é dificultoso, só notado por quem tem a experiência no 
trabalho dos servidores. Mesmo assim disse concordar que as vias estão precárias, que neces-
sitam de reparos, lembrando mais uma vez que falta máquina. Acha que a prefeitura deveria 
dar mais importância a esta demanda ao invés de pavimentar o entorno das escolas, princi-
palmente lembrando que alunos mais pobres, moradores de periferia sofrem com os buracos 
quando dentro dos ônibus no caminho de ida e volta do colégio. 

MDB GIOVANI – O presidente da Câmara falou inicialmente sobre as obras que estão 
acontecendo no entorno das escolas. Disse que estas são importantes, mas que não dá para 
fazer tudo ao mesmo tempo. Lembrou que houve debate para decidir o uso do dinheiro da Câ-
mara para as pavimentações no entorno das escolas. Disse que em anos anteriores se gastava 
dinheiro em diárias e que agora a Casa Legislativa está gerando melhoria com os recursos 
antes gastos fora da urbanidade. Listou outras vias que estão sendo feitas nas escolas, algumas 
com Pavs, assim como quebra-molas que estão sendo feitas. Lamentou que algumas pessoas 
se lembrem só das demandas em frente às suas casas. E disse que prefere pavimentação a re-
paros em saibro. Lembrou que administrou a câmara com orçamento de R$ 2,7 milhões, e que 
no ano próximo vai passar de R$ 3 milhões por conta do pagamento de pendências anteriores. 
E que tudo está no Portal de Transparência. Mais uma vez mostrou que a liberação da Câmara 
para viagens à Brasília decidida por ele em sua gestão deste ano já está dando resultado, o que 
mostra que sua decisão foi correta. E mostrou outras ações da casa através de seu gabinete de 
presidente. 

PDT EDEMILSO – Acha importante a participação da Câmara para ajudar a prefeitura 
em recursos para as obras em frente das escolas. Para ele uma decisão igualitária e importante 
para qualquer família da cidade, já que todas saem e entram nas escolas que antes da pavi-
mentação ficavam muitas vezes alagadas, dificultando o trânsito dos alunos e dos pais que vão 
levar e buscar os filhos. Mas lembrou de que em uma escola já está havendo a depreciação de 
uma pintura, a Escola de Areias Brancas. E pediu providências. Comemorou o atendimento de 
suas cobranças para a colocação de toldos em frente aos postos de Saúde para abrigar as pes-
soas em dias de chuva, substituindo os que já estavam depreciados pelo tempo. Pediu que seja 
pintada a Escola Leonel, onde a pintura já está ficando escura por conta da má qualidade do 
material aplicado anteriormente. Disse achar que o número de máquinas que havia no início 
do governo Bolão reclamado pelo próprio governo quando assumiu, atualmente é o mesmo ou 
até menor do que àquele.  

MDB CARLOS – Disse que existe maquinário na cidade, mas que tem muita máquina 
que está sendo utilizada para levar terra para o horto, um trabalho necessário, mas que quando 
encerrar deve liberar maquinários para outras demandas. Elogiou o trabalho da Câmara de seu 
colega presidente (Giovani), que a Casa Legislativa tem gerado recursos economizados pela 
gestão, mesmo sendo ainda pouco pela necessidade crescente de obras na cidade. Comemorou 
as licitações de melhorias na Interpraias em duas áreas distintas, lembrado que a via é a base 
do crescimento do veranismo e turismo de Arroio do Sal. Também comunicou com alegria o 
início da capina nas vias da cidade em preparação para o verão, como já houve preparação e 
reparo no pórtico também para receber os visitantes na temporada. Lembrou a inauguração do 
Posto de Saúde no norte, mas lembrou também que a demanda na infraestrutura será sempre 
necessária por conta do crescimento do município. 

MDB MANECA – Disse que com o advento do Porto Marítimo, a cidade está em processo 
de crescimento acima do normal. E que por isso os vereadores deveriam começar a pensar 
com ajuda de mais Planejamento. Disse que há de criar grupos de trabalho neste sentido agre-
gando a prefeitura, imobiliárias, construtoras locais, dentre outros. E pegando o gancho de 
seu colega vereador Carlos, lembrou que foi presidente em três anos na casa e que quando foi 
presidente foi a única vez que houve uma CPI, feita por conta de sua iniciativa, o que gerou 
uma devassa na Casa Legislativa na época, dividindo a história da Câmara de Vereadores 
antes do Maneca e a Câmara depois do Maneca, se mostrando orgulhoso por ser um autor 
da ação. Disse que tem terreno comprado pela Câmara antes da devassa que atualmente está 
sendo devolvido para a prefeitura. Disse que ele cuida do dinheiro público da mesma forma 
que cuida do dinheiro de seu trabalho particular, o que deve ser feito por todos. Comemorou 
que irá ser colocada uma camada de asfalto na Interpraias, próximo ao Balneário Figueirinha. 
Lembrou mais uma vez que a cidade cresce e o município é espraiado, tendo mais de 25 KM 
de praia no território, o que necessita de iluminação, manutenção e pavimentação. 

PROG MAZINHO – Disse poderem contar com emenda impositiva de seu gabinete para 
comprar equipamento necessário para a melhoria do funcionamento da Rádio Tupancy. Tam-
bém lembrou que o município é grande e que a prefeitura acaba tendo de fazer milagre para 
atender as demandas normais e muito mais quando cresce como atualmente. Disse que quando 
terminar o serviço de preparação do horto para que seja colocada uma cooperativa para a reci-
clagem de lixo, as máquinas poderão ser liberadas para voltar a trabalhar nas vias. Disse que 
com a chegada do porto há a decisão de se trabalhar mais na questão do saneamento básico, 
o que deverá ser um dos maiores desafios, atualmente delegado pelo prefeito Bolão para seu 

vive, o Zeca (atualmente prefeito por conta das férias do prefeito Bolão).  Parabenizou secre-
tária Aline pelo projeto de Natal, lembrando que já está pronta a licitação para a compra dos 
materiais para enfeites do mesmo Natal desta temporada.
REP MATEUS – Comemorou que a luta da Câmara pela melhora do Transporte Coletivo 
parece ter dado certo. O prefeito deve ter pressionado a empresa concessionária que já está 
voltando a atender nos horários e locais definidos em contrato. Comemorou que o caminhão 
dos Bombeiros foi passado para a prefeitura de Arroio do Sal, mas que ele espera que com o 
tempo este seja colocado no nome da entidade Bombeiros Voluntários. Disse que sempre fo-
ram proibidos animais domésticos na praia. E que se o prefeito não tivesse deixado de lado o 
programa de atendimento aos animais de rua, o município e a comunidade poderiam estar mais 
bem informados. Lembrou que fez emenda no orçamento que foi derrubada para colocar asfal-
to. E que para ele, os presidentes da Câmara estão utilizando as verbas para atender programas 
políticos da Base Aliada do governo. E que acha que no próximo ano o próximo presidente 
irá mais uma vez utilizar as verbas para atender demandas políticas. Mais uma vez criticou 
que o orçamento prevê recursos para a construção de uma sede para a Câmara que não pode 
ser construída porque não tem nem terreno. Denunciou que o município estava inadimplente 
no sistema de pagamento público (Caged), o que gera bloqueio de envio de verbas públicas, 
embora ache que o secretário da pasta da Fazendo seja rápido em retirar este apontamento ao 
pagar as contas atrasadas. 

ORDEM DO DIA

Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 83/2021, do Poder Executivo, que Altera dispositi-
vos da Lei nº 1.035, de 10 de dezembro de 2001 – APROVADO.
Em primeira discussão o projeto de lei 92/2021, do Poder Executivo, que Cria o Conselho 
Municipal Agropecuário de Arroio do Sal – COMAAS, e dá outras providências – TRAMI-
TANDO.
Em primeira discussão o projeto de lei 93/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o está-
gio de estudantes em órgãos da administração municipal de Arroio do Sal – TRAMITANDO.
Em discussão e votação a Indicação nº 007/2021, do vereador Giovani da Silva dos Reis – 
APROVADO.
Em votação o Pedido de Informações nº 010/2021 do vereador Edemilso Schmidt APROVA-
DO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)

PROG MAZINHO – disse sentir falta da realização do Campeonato Municipal de Futebol, 
mas comemorando que já estão separado para 2022, R$ 50 mil para financiar a competição do 
ano que vem. Lamentou que pessoas estivessem indo a eventos sem máscara, com receito de 
que para o verão possa vir um novo surto na região, o que poderia mais uma vez prejudicar 
o turismo além de adoecer mais pessoas. Mas acha que pode ser que esteja chegando perto 
o fim da pandemia, embora tenha de haver cuidados básicos até as autoridades autorizarem 
mais relaxamento.  Concordou também que em Arroio do Sal existe mais de 25 km de orla e a 
cidade necessita de muito recurso para pavimentar ou asfaltar as vias. Comemorou que houve 
economia de R$ 3 milhões no ano passado e que estes recursos serão utilizados pelo prefeito 
para melhorias na urbe da cidade. Isto o deixa satisfeito por fazer parte deste governo que para 
ele está fazendo o trabalho necessário para o desenvolvimento do município, listando pessoas 
do PP que fazem parte das pastas do mesmo governo e que também estão no time de trabalho 
da prefeitura. Elogiou a mudança de gestão na Câmara, que iniciou em 2019 com o vereador 
Carlos, que economizou bastante, depois com ele, que também economizou mais um naco, e 
que segue agora com o vereador Banha na presidência. 

MDB ASTENGO (gentileza do vereador CARLOS) – Citou obra no lado sul, no recapea-
mento do asfalto da Interpraias na Praia Figueirinha. Tem passado diariamente no local e tem 
notado a dificuldade de colocação de asfalto por lá porque necessita ser feito o escoamento de 
água no piso antes de colocar o pavimento novo. Disse ter receio de haver problema para achar 
onde largar a água que será escoada, e que esta deve acabar caindo próximo ao Posto de Saúde, 
o que deve gerar atenção do secretário de obras. Disse que vai tentar ajudar com sua experiên-
cia com sugestões aos responsáveis pela execução da obra. Reclamou de falta de ações para os 
agricultores de seu bairro, na Estância do Meio. Disse que o pessoal está em época de plantio e 
que não está sendo disponibilizado maquinário competente para ajudar no trabalho. Pediu para 
o secretário Schimdt para que tente providenciar algum projeto para ajudar os agricultores.  

PDT EDEMILSO - Sobre ajuda a produtores falada por seu colega antecedente, disse que 
tem muita gente produzindo na costa da lagoa, mas que realmente estes necessitam de incen-
tivo da prefeitura. Disse ter havido a compra de patrola para abertura de caminhos e valas, de 
um caminhão, que ajuda, mas que deveria haver um planejamento e um programa organizado 
por parte da municipalidade para atender os agricultores, principalmente em época de plantio.  
Reclamou que não há uma maquina “rotativa” com facões competentes para atender a necessi-
dade, o que não justifica porque esta tem custo pequeno e que para ele só não é feita a compra 
por falta de planejamento e vontade. Disse que existe muita gente empreendendo na região e 
que se forem ajudados, os recursos da colheita acabarão ficando dentro do município, ajudando 
na sustentabilidade do crescimento da cidade. ‘Reclamou que não existem caminhos entre uma 
propriedade e outra, o que obriga que agricultores tenham que utilizar a Estrada do Mar para 
os percursos, o que necessita de licença. 

REP MATEUS – Sobre a colocação de quiosque na Praça Jovino Pereira fez indicação de 
PL para que a prefeitura faça projeto a ser aprovado pela Câmara para tal, já que os vereadores 
não têm autonomia para fazer eles mesma os PL deste tipo. Disse que parte dos problemas que 
são reclamados na Câmara passaram pela Câmara quando na elaboração da LDO, receberam 
emendas da oposição e não foram aprovados porque a base aliada não aprovou. Listou os ani-
mais soltos, sem “chipagens” e sem campanhas de educação. Lembrou que foi feita emenda 
para a causa, mas que não foi aprovada, o que amenizaria os problemas dos animais de rua. 
Reclamou que não tem vaga nas creches e que o verão está chegando e que as mães que traba-
lham precisam deixar seus filhos nas escolas infantis quando trabalham. Criticou os projetos 
do Turismo da cidade. Lembrou que sequer o letreiro que comunicava que a cidade era uma 
cidade de origem açoriana foi reposto ao lado do pórtico, e que  enquanto isto estariam sendo 
feitas “Lives de eventos”. Acha que estas placas e a sinalização turística devem ser à base do 
trabalho da pasta. Reclamou de falta de atenção ao parque de eventos, parque este que estaria 
sendo roubados seus fios, além de ações de cuidados deixadas de lado por lá. Lembrou que não 
foi contra o Aqualokos. Que na verdade para ser colocado um espaço cedido na cidade, a lei 
exige que deva haver lei e aprovação para que estes sejam utilizados. 
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FONTE: Prefeitura de Torres

O jornalista e escritor Nelson 
Adams será o patrono da 20ª Fei-
ra do Livro de Torres que ocorrerá 
entre os dias 17 e 21 de outubro 
de 2022. O anúncio foi do prefeito 
Carlos Souza, acompanhado pelo 
secretário da Cultura e do Esporte, 
José Mauri Rodrigues durante a live 
do '1º Encontro on-line de Histó-
ria, Memórias e Poesias' -  realiza-
do nessa última terça-feira (19) na 
sede do Museu Histórico de Torres. 
Também nessa noite, o prefeito 
comunicou o funcionamento da Bi-
blioteca Digital do município. Ainda 
no evento, foi lançado o 'Jogo Vir-
tual – Além das Torres', jogo inte-

rativo que conta todas as lendas de 
Torres, aplicativo criado pela pro-
fessora Taís Tournier Machado.

No evento dessa terça, o pre-
feito Carlos mostrou-se satisfeito 
com as iniciativas positivas do mu-
nicípio na área da cultura. Disse 
estar contente por anunciar como 
patrono da 20ª Feira do Livro, o 
nome de Nelson Adams, profis-
sional conceituado em jornalismo, 
mais recentemente voltado a es-
crever sobre a história de Torres. O 
secretário Mauri e a representante 
da secretária Sílvia Teixeira Pereira, 
da Educação, diretora Jocélia Espin-
dula, também elogiaram a escolha. 
Adams foi o anfitrião da 16ª Feira 
do Livro de Torres.

Adams disse que estava muito 
contente por ser escolhido como 
patrono da próxima Feira do Livro. 
Comentou que embora reconhe-
cesse o trabalho cultural de outros 
patronos do evento, sempre lasti-
mava a escolha de nomes fora da 
região. Além de dizer que vai tra-
balhar pelo sucesso da Feira, apro-
veitou a oportunidade para elogiar 
a criação da Biblioteca Digital do 
município. Algumas edições dos 
25 anos do jornal “A Gazeta” (que 
foram de sua propriedade), bem 
como edições anuais da Revista do 
Balonismo e os livros publicados 
por Adams se encontram na Biblio-
teca Municipal e em breve deverão 
estar na Biblioteca Digital.

Próxima Feira Livro de Torres deverá ocorrer entre os dias 17 e 21 de outubro de 2022. Evento cultural marcou também lançamento de jogo virtual

Nelson Adams será o patrono da Feira do Livro 
2022 em Torres

'Jogo Virtual – Além das Torres'
Além disso, foi lançado na 

ocasião o 'Jogo Virtual – Além 
das Torres', jogo interativo para 
crianças e jovens contando com 
todas as lendas de Torres. Este 
jogo trata-se de um aplicativo 

criado pela professora Taís Tour-
nier Machado, graduada em His-
tória pela Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, Pós-
-graduada em Didática e Meto-
dologia no Ensino Superior pela 

Universidade do Extremo Sul Ca-
tarinense – UNESC, entre outros 
títulos.

A idealizadora do game 'Além 
das Torres' indica  ter o propósito 
de Regatar Preservar e Dissemi-

nar a cultura imaterial das len-
das da cidade de Torres. Nesta 
proposta do “Além das Torres”, 
traz a experiência no contexto do 
patrimônio cultural de seis len-
das mais tradicionais da cidade 

de Torres no Rio Grande do Sul. 
São elas: Lagoa do Violão, o Gno-
mo da Guarita, As Sereias (ou A 
Sereia e o Pente), Homem eco, 
Padre Lamônaco e Os Piratas e o 
Tesouro nas Furnas.

Nelson Adams (d) com prefeito Carlos, professra Taís e secretário 
José Mauri (e)

Nesse 20 de outubro, Dia Na-
cional dos Poetas, o 1º Encontro 
on-line de História, Memórias e 
Poesias programou uma roda de 
poesias para homenagear os po-
etas profissionais e amadores de 

Torres e região. Com muito entu-
siasmo, nessa quarta-feira, à noite, 
no segundo dia do Encontro, os ar-
tistas presentes apresentaram suas 
obras na sede do Museu Histórico 
de Torres.

Participaram deste evento pro-
movido pela Secretaria Municipal da 
Cultura e do Esporte, os poetas Nil-
son Teixeira, Luiz Gustavo L G Olivei-
ra, Rejane Vargas, Norberto Castro, 
Ana Maria Reis Josaphat, Paulo Tim, 
Carla Patrícia Horn, Joaquim Mon-
cks. O encontro contou com a inter-
venção musical de Rossano Duary

No primeiro dia do encontro, 
o prefeito Carlos Souza acompa-
nhado do secretário da Cultura e 
do Esporte, José Mauri Rodrigues, 
anunciaram o nome do jornalis-
ta e escritor Nelson Adams como 
patrono da 20ª Feira do Livro de 
Torres. Também nesse dia ocorreu 
o lançamento da Biblioteca Digital 
do município e ainda foi lançado 

o Jogo Virtual – Além das Torres, 
jogo interativo que conta todas as 
lendas de Torres, aplicativo criado 

pela professora Taís Tournier Ma-
chado.

FONTE: Prefeitura de Torres

1º Encontro on-line de História, Memórias e Poesias foi promovido pela Prefeitura de Torres no dia 20 de outubro

Com roda de poesias, artistas são homenageados 
em evento cultural de Torres

Poetas Joaquim Monks (e), Milton Teixeira, e Paulo Timm (d), jun-
tamente com secretário José Mauri

A Prefeitura de Torres lançou re-
centemente uma nova alternativa 
gratuita para a leitura. Cerca de 150 
livros em formato digital já estão à 
disposição para a população em geral. 
A iniciativa possibilita acesso por meio 
de qualquer dispositivo com internet, 
como computador, celular e tablet. O 
acervo pode ser acessado pelo site bi-
blioteca.torres.rs.gov.br. A realização 
é da Secretaria Municipal de Cultura e 

do Esporte.
A Biblioteca Digital está disponi-

bilizando na internet importantes 
obras de domínio público da literatu-
ra brasileira e portuguesa, de forma 
a contribuir com o desenvolvimento 
educacional e cultural. Desta maneira, 
também promove a consciência social, 
a cidadania e a democracia na socieda-
de torrense e da população em geral. 
A plataforma da Biblioteca foi realiza-

da sem custos, foi elaborada na pró-
pria Prefeitura. Numa primeira etapa 
serão oferecidos o acesso a mil obras. 
Atualmente os leitores encontram lá, 
produção completa do Machado de 
Assis, por exemplo, e um série de tí-
tulos de outros escritores tradicionais 
como José de Alencar, Casimiro de 
Abreu, Aluísio Azevedo, Olavo Bilac, 
Lima Barreto e Castro Alves.

O projeto surgiu como uma alter-

nativa para permitir o acesso à leitura 
nesse momento da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). No dia do 
lançamento da Biblioteca Digital, 19 
de outubro, o prefeito Carlos Souza, 
acompanhado do secretário da Cultu-
ra e do Esporte disse que sentia uma 
grande felicidade ao oferecer à comu-
nidade torrense um trabalho impor-
tantíssimo no desenvolvimento social.

O bibliotecário Eduardo Meirelles, 

responsável técnico pela Biblioteca 
Municipal localizada na Avenida José 
Maia Filho, 505, que funciona hoje 
das 13h às 18h, disse que está muito 
entusiasta com o funcionamento da 
Biblioteca Digital. Seu entusiasmo se 
deve ao fato da iniciativa revolucionar 
o acesso à educação, ser a melhor op-
ção para modernizar a biblioteca e da 
leitura poder ir com o leitor para qual-
quer lugar.

Prefeitura de Torres lança a Biblioteca Digital, alternativa gratuita para a leitura
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Você sabia que o município 
de Arroio do Sal oferece à po-
pulação Práticas Integrativas e 
Complementares à Saúde, mais 
conhecida como PICs? As PICs fa-
zem referência a um conjunto de 
abordagens integrativas e com-
plementares que têm uma visão 
mais abrangente do ser humano 
e dos processos de doenças.

Recentemente, em viagem a 
Brasília, o prefeito Affonso Flávio 
Angst (Bolão), esteve em visita 
ao deputado federal Giovani Che-
rini (PL), para o qual entregou o 
projeto “Pics no SUS de Arroio do 
Sal: uma experiência que deu cer-
to”. O deputado federal Cherini, 

defensor das PICs há mais de 30 
anos, repercutiu a visita do pre-
feito Bolão com um manifesto no 
plenário da Câmara dos Deputa-
dos, destacando o município de 
Arroio do Sal pela implementação 
das Práticas Integrativas e Com-
plementares em Saúde (PICS).

Segundo o prefeito Bolão, o de-
putado recebeu o projeto com mui-
ta alegria, chegando a afirmar que 
o município de Arroio do Sal possui 
um projeto único e está à frente da 
maioria dos municípios gaúchos.

PIC's em Arroio do Sal

 Atualmente o Município oferta 

para a população atendimentos 
com as seguintes terapias indivi-
duais: Reiki, Florais, Constelação 
Familiar, Reflexologia e Hipnotera-
pia. A implantação deste trabalho 
iniciou em Arroio do Sal em 2018 
por meio do SUS. No ano de 2019, 
o Município ampliou o projeto e 
passou a ofertar seis novas tera-
pias, sendo elas de atendimento 
individual e em grupo. Em 2020, 
com a pandemia, as PICs foram 
realizadas com restrições, somen-
te em formato individual, seguin-
do dessa forma até a atualidade.

Já em 2021, optando-se por 
manter as terapias de forma in-
dividual, foi desenvolvido ainda 

um trabalho em rede, por meio 
de projeto entre Psicologia e Te-
rapias Holísticas, voltado às mu-
lheres vítimas de violência, além 
de manter o foco ampliado nas 
doenças de saúde mental. Outro 

destaque em 2021, as PICs estão 
ofertadas em todos os ESFs do 
Município, inclusive por meio de 
um olhar ao cuidador, as equipes 
de saúde também se beneficiam 
das PICs.

Município de Arroio do Sal é destaque pela oferta das Práticas 
Integrativas e Complementares à Saúde

Na madrugada desta quinta-
-feira (21), um homem foi encon-
trado morto na Concha Acústica 
da Praça dos Pescadores, área 
central de Passo de Torres (cida-
de catarinense vizinha a Torres),. 
O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado por volta de 4h50min. Se-
gundo os socorristas, a vítima foi 

encontrada já com ausência dos 
sinais vitais, rigor mortis, midría-
se (dilatação da pupila) e sangra-
mento oriundo de possível vômi-
to e otorragia.

“Encontrava-se junto a mora-
dores de rua, porém os mesmos 
mencionaram não se tratar de 
um morador de rua, e sim um 

morador da cidade que se acos-
tou junto a eles no dia anterior, 
relatando mal-estar”, repassou o 
Corpo de Bombeiros.

A ocorrência está sendo inves-
tigada pela Policia Civil. A identifi-
cação da vítima não foi informada.

*Com informações de OCP News

Homem é encontrado morto junto a Praça dos 
Pescadores em Passo de Torres

Três Cachoeiras é o sexto 
melhor município do Estado, 
entre os 497, no âmbito do 
Programa Previne Brasil, do 
Ministério da Saúde. O muni-
cípio obteve nota 93,6 no in-
dicador sintético do segundo 
quadrimestre de 2021, atingin-

do as metas do programa com 
êxito.

Na avaliação, os indicadores 
considerados foram: 1. Propor-
ção de gestantes com pelo me-
nos 6 (seis) consultas pré-natal 
realizadas, sendo a 1ª até a 20ª 
semana de gestação; 2. Pro-

porção de gestantes com rea-
lização de exames para sífilis e 
HIV; 3. Proporção de gestantes 
que passaram por atendimen-
to odontológico; 4. Cobertura 
de exame citopatológico; 5. 
Cobertura vacinal de poliomie-
lite inativada e de pentavalen-

te; 6. Percentual de pessoas hi-
pertensas com pressão arterial 
aferida em cada semestre; 7. 
Percentual de diabéticos com 
solicitação de hemoglobina gli-
cada.

O programa Previne Brasil 
veio para reestruturar a forma 

de enviar recursos aos municí-
pios para investir nos cuidados 
básicos em Saúde. Além disso, 
busca incentivar os municípios 
a cadastrarem mais usuários 
nos postos de saúde do Brasil, 
ampliando o vínculo entre pa-
cientes e equipes de saúde.

Três Cachoeiras é o 6° melhor município do Estado 
no Programa Previne Brasil

Na terça-feira, 19 de outu-
bro, o Município de Arroio do 
Sal (por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde) divulgou 
o andamento da vacinação 
contra a Covid-19 até o mo-

mento.  Conforme o levan-
tamento atual, Arroio do Sal 
recebeu para a primeira apli-
cação 9.348 doses. Para a se-
gunda dose foram recebidas 
7.115 e, para a terceira dose, 

450.
O quantitativo de vacinas 

aplicadas nos grupos elen-
cados no Plano Nacional de 
Imunização (PNI), em primei-
ra dose, foram 8.745 doses e, 

em dose única, 275, as doses 
remanejadas conforme solici-
tação da 18ª Coordenadoria 
Regional de Saúde foram 328, 
totalizando 9.020 aplicadas.

Para a segunda dose, o Bo-

letim informa que das 7.115 
doses recebidas, 6.091 já fo-
ram aplicadas. Já para a ter-
ceira dose, das 450 doses re-
cebidas, foram aplicadas até o 
momento 254.

Confira novos dados sobre o andamento da vacinação 
contra a Covid-19 em Arroio do Sal

Na última semana teve muito 
trabalho na Secretaria de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos 
do Passo. As equipes da secre-

taria realizaram serviços de ma-
nutenção de ruas, drenagem de 
valas, limpeza da cidade e pa-
trolamento de estradas. As lo-

calidades atendidas foram a Vila 
Ribeiro, Bairro Colares, Praia 
Bella Torres, Barra Velha, Bairro 
Alto Feliz, além de ruas e aveni-

das no centro da cidade. 
Segundo o Secretário de 

Obras, Amélio, "a equipe segue 
empenhada com o objetivo de 

dar agilidade nos serviços, dei-
xando a cidade mais organizada, 
limpa e com boas condições de 
tráfego".

Patrolamento, Drenagem e Limpeza efetuados em 
várias localidades no Passo
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EM BREVE ESTAREMOS EM NOVO ENDEREÇO
Rua Augusto Krás Borges, nº 55, Esq Rua Pará em Torres-RS

REGIÃO

O Município de Arroio do Sal, por 
meio da Secretaria da Cidadania, Tra-
balho e Desenvolvimento Social, re-
aliza quinzenalmente encontros de 
formação para os participantes do 
'Programa Qualificar: gerando oportu-
nidades', com o objetivo de proporcio-
nar mais conhecimento e qualificação, 
incentivando os participantes a se de-
senvolverem profissionalmente, atra-
vés de oportunidades no local onde 
estão inseridos. E na última sexta-fei-
ra, 15 de outubro, a atividade contou 
com a assessoria da advogada, mestre 
em direitos humanos e especialista 
na área da violência doméstica, Ga-
briela Manetzeder, que ministrou so-
bre temas da área administrativa. Na 
ocasião, por meio de um formulário 

aplicado aos participantes, foi possível 
traçar as metas futuras, área onde se 
deseja atuar e profissão que gostaria 
de desenvolver.

As atividades quinzenais compõem 
a chamada Bolsa de Incentivo, oferta-
das aos que estão inseridos no Progra-
ma Qualificar, cujos temas abordados 
correspondem ao objetivo traçado 
pelo Programa.

Outubro Rosa em evidência

De acordo com a coordenadora do 
Programa, Tainara Juliana Viganó, na 
formação foram abordadas as poten-
cialidades de cada um, com uso de 
dinâmicas, possibilitando aos integran-
tes a visualização das áreas da sua vida. 

O encontro formativo também contou 
com temas previstos para o mês de ou-
tubro, sendo assim, foi apresentada a 
Campanha Outubro Rosa - e na progra-
mação do dia foi disponibilizada uma 
agente de saúde para fazer o agenda-
mento de exames preventivos para as 
integrantes do Programa Qualificar.

Na ocasião, a secretária-adjunta da 
pasta, Francine Nascimento Graminho, 
reforçou o convite para a participação 
no dia 23 de outubro, dia especial para 
coletas para o exame citopatologico 
(CP) e encaminhamentos para mamo-
grafia, que será realizado pela Secreta-
ria da Saúde, nos ESFs Centro, Rondi-
nha e Figueirinha, no horário das 8h às 
17h, sem fechar ao meio-dia. Também 
foi realizado o convite para a tradicio-

nal Caminhada do Outubro Rosa, que 
ocorrerá no dia 29 de outubro, às 14h, 
com concentração e saída do Ginásio 
do Ecas, percorrendo a Avenida Assis 
Brasil até a Praça da Emancipação José 

Becker, ao lado da Prefeitura Municipal.

*Por Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS) 
*FOTO - Daniel Matos

Em Arroio do Sal, encontro de formação colabora no 
desenvolvimento dos participantes do 'Programa Qualificar'

Conselheiras Tutelares, 
agentes de saúde e as equi-
pes do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
e da Secretaria do Trabalho, 
Cidadania e Assistência Social 
de Três Cachoeiras, participa-
ram, no dia 13 de outubro, 

de uma capacitação da Rede 
Lilás (Rede de Enfrentamento 
e Atendimento Especializado 
às Mulheres em Situação de 
Violência).

A iniciativa integrou pales-
tras da diretora da AESPPOM 
(Associação Recreativa Cultural 

e Beneficente das Esposas dos 
Policiais Militares e Policiais Fe-
mininas do Nível Médio do Rio 
Grande do Sul), Daniela Braga, 
e do delegado Juliano Aguiar, 
sobre violência doméstica e 
enfrentamento à violência con-
tra a mulher.

Capacitação da Rede Lilás é 
realizada em Três Cachoeiras
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Vereador anuncia recursos para Arroio do Sal articulados em Brasília

Iniciada força tarefa em estradas rurais 
de Três Cachoeiras

 Após concluir o período 
intenso de preparação do 
solo para o plantio nas pro-
priedades rurais, a Secretaria 
da Agricultura de Três Cacho-
eiras iniciou uma força tarefa 
para levar melhorias às estra-

das rurais.  
“Quero agradecer aos agricul-

tores pela paciência. A partir da 
próxima semana iremos priorizar 
a manutenção de estradas nas 
propriedades, começando pelas 
comunidades de Rio do Terra, Alto 

Rio do Terra e Morro Azul”, disse o 
secretário Eliseu Santos.

O secretário agradeceu ainda 
os produtores rurais pelo aguar-
do no atendimento com relação à 
preparação do solo para o plantio. 
“Cada vez mais tem aumentado o 

número de solicitações para esse 
serviço. Estamos na luta para ad-
quirir mais maquinário para poder 
atender a demanda”, concluiu o 
secretário.

Zéca Martins assume como prefeito em 
exercício em Arroio do Sal

Em ato simbólico na última 
sexta-feira (15 de outubro), no 
Gabinete do prefeito Affonso 
Flávio Angst, (Bolão), houve a 
transmissão do cargo ao vice-
-prefeito de Arroio do Sal, José 
Diogo Martins Pereira, Zéca 
Martins, o qual estará na função 

até o retorno das férias do pre-
feito Bolão.

De acordo com Bolão, o Mu-
nicípio contará com a continui-
dade dos trabalhos. “Zéca tem 
sido dedicado à gestão muni-
cipal, estando a par de nossas 
prioridades em vista de uma 

cidade em desenvolvimento”, 
afirmou. Na oportunidade, o 
prefeito em exercício, Zéca, 
agradeceu a confiança e diz se 
sentir tranquilo para dar conti-
nuidade às demandas que co-
nhece e que tem acompanhado 
na gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

Convite 

A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras através da Secretaria da Fazenda convida a 

população para participar da Audiência Pública que se realizará às 14 horas do dia 28 de 

outubro de 2021, no auditório da Prefeitura Municipal para apreciação e discussão referente à 

Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 (LOA 2022). 

          
Vilson da Silva Rodrigues 

Vice-Prefeito no exercício do cargo 

Foram oficiados também pedidos de emendas para as  áreas de asfaltamento e infraestrutura, capinadeira a fogo e revitalização de praças 

O vereador de Arroio do Sal, Carlos 
Dias (MDB), esteve na semana passa-
da em Brasília, junto a uma comitiva 
liderada pelo prefeito da cidade Flávio 
Angst (MDB), o Bolão, e os colegas 
vereadores Giovani Banha, Maneca e 
Ronaldo Caroço. Lá na Capital Federal, 
Carlos esteve em audiência nos gabi-
netes dos deputados federais Alceu 
Moreira, Osmar Terra, Alfonso Hamm, 
Nereu Crispim, Mauricio Dziedricki, 
Bibo Nunes e Giovani Cherini, quando 
formalizou a entrega de ofícios solici-
tando emendas parlamentares para 

Arroio do Sal nas áreas de asfaltamen-
to e infraestrutura, capinadeira a fogo 
e revitalização de praças (incluindo 
para o Parque Tupancy). Foi solicitado 
formalmente também nas visitas, re-
cursos para a aquisição de uma ambu-
lância e de máquinas para a Secretaria 
de Obras da cidade trabalhar em seu 
dia-a-dia. 

Conforme nota do gabinete do ve-
reador Carlos Dias, “a ida à Brasília foi 
uma viagem muito produtiva” porque 
já ficou acertado na própria visita aos 
deputados, por exemplo, recursos já 

para o ano de 2022. Com o deputado 
Bibo Nunes para a compra de uma 
ambulância; E com o deputado Alceu 
Moreira a articulação acertou recur-
sos para a aquisição de uma máquina 
carregadeira já para o ano que vem. 
Deputado Alceu Moreira que, de 2017 
para cá, já repassou mais de 6 milhões 
de reais para Arroio do Sal em emen-
das parlamentares. Já com o deputa-
do Giovani Cherini acertado também 
repasse de R$ 150 mil para o PIC’S 
(Praticas Integrativas Complementa-
res) programa da área da saúde.  Na Foto, Carlos Dias com Alceu Moreira na Capital Federal

Escolas do Passo de Torres recebem novos 
computadores e equipamentos profissionais

 No Dia dos Professores, foi 
feita uma entrega pela Prefeitura 
Municipal do Passo de Torres, por 
meio da Secretaria de Educação, 
de equipamentos as escolas mu-
nicipais, somando cerca de R$40 
mil em investimentos.  A Escola 
Vila Nova recebeu 09 Computa-
dores completos, 01 Notebook, 01 
Batedeira Planetária Profissional e 

utensílios para a cozinha. O Centro 
de Educação Infantil Mundo Feliz 
recebeu 01 Batedeira Planetária 
Industrial, além de novos ventila-
dores e utensílios para a cozinha. 
Já o Centro de Educação Infantil 
Maria Ignácia Cardoso recebeu 01 
Batedeira Planetária Industrial, 01 
Notebook e utensílios para a cozi-
nha. 

"As entregas representam o 
compromisso da Administração 
Municipal com a educação de Pas-
so de Torres. São investimentos 
que valorizam os Professores, pro-
porcionam melhores condições de 
trabalho e garantem uma melhor 
qualidade de ensino aos alunos", 
destacou a Secretária de Educação 
Karini Lummertz.

Inicia britagem na estrada da 
Prainha em Três Cachoeiras
Iniciou, nesta quinta-feira (21), 

a britagem em cerca de 2km na 
estrada da Prainha, localizada no 
bairro Iate, em Três Cachoeiras. 
O trecho dá acesso a esse ponto 
turístico situado às margens da 
Lagoa da Itapeva, de proprieda-
de particular, gentilmente cedido 
pelos proprietários para uso pú-

blico. 
No acesso também foram subs-

tituídos os pontilhões, conheci-
dos como mata burro, realizada 
limpeza, roçada, poda de árvores 
e agora a britagem. As benfeito-
rias estão sendo realizadas pela 
Administração Municipal, por 
meio da Secretaria de Obras.
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Por Guile Rocha
____________

Na última terça-feira (19), skatistas e 
simpatizantes do esporte reuniram-se para, 
por conta própria, efetuarem uma operação 
'tapa-buracos' na Pista Pública de Skate de 
Torres - junto a Praça Pinheiro Machado.  
Conforme Guilherme Pereira, que é secre-
tário da União Torrense de Skate (UTS), o 
objetivo principal da ação foi efetuar repa-
ros e consertar buracos, uma vez que a pista 
estava em péssimo estado de conservação, 
tornando-se perigosa para os skatistas que 
a utilizam.

 A operação de reparos teve apoio da loja 
de material de construção Avenida - que 
doou o material utilizado pelos voluntários 
nos consertos. "Conseguimos tapar a maior 
parte dos buracos, mas os reparos duram 
poucos meses, e ainda tem outros proble-
mas, porque os ferros dos obstáculos da 
Pista Pública estão soltos e com pontas afia-
da, enferrujadas. Consertar isso ia requerer 
bem mais dinheiro e mão de obra, e no 
momento não temos condições", lamentou 

Guilherme Pereira.
Entretanto,a UTS espera que esta ope-

ração tapa-buracos voluntária seja o ponto 
de partidas para uma perspectiva mais oti-
mista aos skatistas de Torres. Isso porque, 
segundo foi repassado ao grupo pelo Secre-
tário Municipal de Planejamento, Matheus 
Junges, até o mês que vêm devem ter início 
os trabalhos pela realização do projeto de 
uma nova (e moderna) pista de skate em 
Torres - demanda antiga dos praticantes 
desse esporte na cidade. 

"A gente já fez umas 5 reuniões esse ano 
com secretários e prefeito (Carlos Souza),  
sendo que eles nos garantem que estão tra-
balhando na situação e temos algum diálo-
go.  Mas até agora nada concreto. Inclusive 
o início deste projeto (de uma nova pista de 
skate em Torres)  era pra ter ocorrido há um 
mês - pelo que a prefeitura havia nos dito 
na última reunião, mas parece que tiveram 
atraso por terem que reajustar o termo de 
referência", explicou Guilherme Pereira. 

Enquanto a ideia de uma nova pista de 
skate em Torres não sai do papel - e em 
meio a grande popularização do esporte no 

município -   a UTS e voluntários se viram 
na necessidade de  fazer essa nova ação 'ta-
pa-buracos' na pista da praça Pinheiro Ma-
chado, pra que o espaço ao menos entre o 
verão com condições mínimas de utilização. 

"Agora estamos necessitando de apoia-
dores pra ajudar com a tinta pra dar mais 
uma revitalizada e pra ajudar a conservar os 
reparos (da atual Pista Pública de skate em 
Torres) "

Skatistas fazem operação tapa-buracos na pista pública de 
Torres (e aguardam construção de novo e moderno espaço)

Posicionamento da prefeitura quanto ao projeto da nova pista
O jornal A FOLHA contatou o 

secretário de Planejamento de Tor-
res, Matheus Junges, para sondar 
sobre o andamento do projeto para 

a tão aguardada nova pista de ska-
te Torres. Conforme o secretário, o 
projeto da nova pista é um compro-
misso da Prefeitua de Torres, sendo 

que o mesmo está atualmente  em 
fase de contratação. 

"Como é um projeto bem espe-
cífico , preferimos contratar uma 

empresa especializada para fazer (o 
projeto da pista). Este processo de 
contratação ainda está tramitando, 
a empresa ainda não foi definida. 

Assim que projeto for finalizado, 
inicia-se a fase de buscar recursos 
para execução da obra da nova pis-
ta", concluiu Matheus Junges.

Os atletas do Projeto Brincar 
de Correr - vinculado a Associação 
dos Corredores de Torres ( Ascort) 
participaram no dia 16 de Outubro 
do Troféu IVOTI  de Atletismo, com-
petição esta realizada em pista e 
organizada pela Federação Gaúcha 
de Atletismo (FAERGS). As compe-
tições se deram em varias modali-
dades, desde provas de velocidade 
até as de resistência, sendo que 
constaram equipes de todo o Rio 
Grande do Sul. E a forte chuva não 
foi impedimento para as provas, 
pois tiveram mais de 300 atletas 
participando - e o Projeto Brincar 
de Correr conquistou  8 medalhas. 

"Ao todo foram 24 atletas e mais 
equipe técnica do Projeto torrense 
que representaram nosso Municí-
pio e  que lutaram com bravura e  
respeito. Entre os destaques ficou 
Higor Bandeira que conquistou a 
medalha de Ouro nos 500m ra-
sos,  e Brenda Brum também com 
o ouro nos 800m rasos. Tudo só 
comprovando que com mais apoio 
e ajuda, podemos crescer ainda 
mais", destacou o Presidente da en-
tidade, Marcos André, que concluí 
"A Ascort em nome de sua equipe 
agradece a todos que contribuíram 

direta e indiretamente para mais 
esta competição, e no próximo dia 
30 os atletas participarão também 
do Campeonato Gaúcho Adulto de 
Atletismo na Sogipa".

Confira todos os medalhistas da 
Equipe ASCORT de Atletismo/Pro-
jeto Brincar de Correr em Ivoti:

500m rasos - Masculino - Final 
p/tempo - Sub12  - Medalha de 
Ouro Higor Bandeira 

500m rasos - Feminino - Final p/
tempo – Sub12 - 4° lugar Ana Cláu-
dia Martins

60m rasos - Masculino - Final - 
Sub 12 - Medalha de Bronze João 
Pedro De Souza Lima 

800m rasos - Feminino – Final 
p/tempo - Sub14  - Medalha de 
Prata Thaise Lummertz Da Silva 

75m rasos - Masculino - Final - 
Sub16  - Medalha de Prata Thalles 
Bosser De Campos Da Cruz 

250m rasos - Masculino - Final 
p/tempo - Sub16  - Bronze  para 
Thalles Bosser De Campos Da Cruz

1000m rasos - Masculino - Fi-
nal p/tempo - Sub16  - Medalha 
de Bronze Erick Santos; 4° lugar 
Willian Roldão

800m rasos - Feminino – Final 

p/tempo - Sub18  - Medalha de 
Ouro Brenda Brum; Medalha de 
Prata Rafaela Santos 

800m rasos - Masculino - Final 
p/tempo - Sub18  - 5 ° Lugar Rafael 
Delfino

Patrocínio - Torres Calçados / 
CFC Torres RS / Construtora Mon-
te Bello / Nossa Casa Imobiliária / 

RMS Telecom / Laboratório Da Ro-
cha / Novo Lar Imobiliária / Klein 
Bicicletas / SOSSEG / VCA MAGGI 
- Construtora e Incorporadora Ltda

Equipe Técnica: JB Clínica Qui-
ropraxia / Welle Fisioterapia / 
Academia Kirra Capesca / Clinica 
Praia Grande / Massoterapeuta 
Dirlene Girelli/ Proforma Fisiotera-
pia / Psicólogo Vitor Luiz Job dos 

Santos / JP Soluções Tecnológicas 
/ Nutricionista Diandra Valentini 
/ Fisioterapeuta Gustavo Pozzi / 
Welle Fisioterapia 

Apoios: Águia Contabilidade / 
Clezar Junior Engenharia e Cons-
truções / Protelim Piscinas Torres 
/ Co2 Grupo de Corrida / Grupo 
Bem Estar de Corrida / ATP Fitwe-
ar / 

Corredores da Ascort conquistam 8 medalhas 
para Torres em Ivoti
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Encerrou-se neste domingo 
(18) o Campeonato Brasileiro 
de Balonismo em Torres - im-
portante evento da modalidade 
que ocorreu pela primeira vez 
na cidade (já acostumada a re-
ceber o tradicional Festival In-
ternacional de Balonismo). Fo-
ram 6 dias de evento,  reunindo 
48 dos melhores pilotos do Bra-

sil, que estiveram competindo  
pelos mais de 22 mil pontos dis-
putados em dezenas de provas. 
Organizado pela Confederação 
Brasileira de Balonismo (CBB) e 
Prefeitura de Torres, o evento 

foi considerado pelos realizado-
res o 'maior Campeonato Brasi-
leiro da história' da modalidade.

Foi  uma competição com ca-
racterísticas diferentes do tradi-
cional Festival Internacional de 
Balonismo – sendo mais focada 
na competição, servindo ainda 
para pontuação ao campeona-
to mundial da modalidade (que 

acontecerá em 2022 na Eslo-
vênia). As condições do tempo 
nem sempre ajudaram na re-
alização dos voos, mas a insta-
bilidade climática não impediu 
que os balões ganhassem o céu 

por várias vezes, colorindo Tor-
res e competindo em diversas 
provas (como fly-in, alvo decla-
rado,  fly-on,  máxima distância) 
E quem acabou se dando bem 
foi o paulista Fábio Pasqualino, 
que sagrou-se campeão do 34° 
Campeonato Brasileiro de Balo-
nismo em Torres.  Em segundo 
lugar ficou o torrense João Vitor 
Justo, o 'João do Balão' - que 
sagrou-se campeão da 2ª eta-
pa do Campeonato Gaúcho de 
Balonismo (que estava sendo 
realizada paralelamente ao Bra-
sileiro de Balonismo, sendo dis-
putada por 22 gaúchos). O vice 
campeão da etapa do Gaúcho 
foi o também Torrense Murillo 
Hoffmann.

Uma novidade desta edição 
do Campeonato Brasileiro de 
Balonismo em Torres foi a rea-
lização do Campeonato Femi-
nino da modalidade (também 
realizado simultaneamente ao 
evento principal) - e a torrense 
Laís Pinho foi o destaque, sa-
grando-se a primeira vencedora 
do Campeonato Brasileiro Femi-
nino de Balonismo (ficando em 
3° no Gaúcho e em 9° lugar na 
classificação geral final).

Em segundo lugar ficou o Torrense João Vitor Justo, o 'João do Balão' - que sagrou-se campeão da 2ª etapa do Campeonato Gaúcho 
de Balonismo. A também torrense Laís Pinho sagrou-se a primeira vencedora do Campeonato Brasileiro Feminino de Balonismo

Fábio Pasqualino é o campeão do 34° Campeonato 
Brasileiro de Balonismo em Torres

Em abril de 2022 volta o tradicional Festival 
Internacional de Balonismo

Um dos momentos que gerava 
bastante expectativa no evento, o 
espetáculo dos balões iluminados 
a noite - chamado de Night Glow 
- infelizmente não pode ocorrer 
em decorrência do vento e chuva 
intermitentes do final de sema-
na (quando o Night Glow estava 
planejado). Mas para ao menos 
dar 'um gostinho' desse show ao 
público, os pilotos percorreram 
as ruas da cidade numa carreata, 
acionando os queimadores dos 

balões, iluminando a note de Tor-
res de um jeito diferente.

No domingo (18), último dia do 
evento, público de todas as ida-
des foi até ao Parque do Balonis-
mo para matar a saudade dos ba-
lões uma última vez antes do final 
do campeonato. Os 51 balões que 
participaram do 34º Campeonato 
Brasileiro de Balonismo saíram do 
Parque do Balonismo para alegria 
de todos. Em evento no local, os 
vencedores foram agraciados 

com troféus em ambiente festi-
vo. As competidoras do Campe-
onato Feminino realizaram ações 
alusivas ao Outubro Rosa que 
chamaram a atenção dos visitan-
tes. No Parque, o prefeito Carlos 
Souza agradeceu a realização do 
evento em Torres e aproveitou 
para divulgar a próxima edição do 
tradicional Festival Internacional 
de Balonismo - repleto de balões 
e atrações de 14 a 24 de abril de 
2022.

Voo de encerramento do Brasileiro de Balonismo, no domingo (18) 
em Torres (FOTO por Blog do Balonismo)

Fábio Pasqualino, João Vitor Justo e Lupércio Lima: Pódio do 
Brasileiro do Balonismo em Torres, juntamente com prefeito Carlos 

Souza, Secretário Fernando Nery e presidente da CBB, Johnny Alvarez

A torrense Laís Pinho (c) foi a vencedora do Campeonato Brasileiro 
de Balonismo Feminino
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NOVIDADES ANTIGAS II 
Dando continuidade a coluna da semana 
passada, repasso aqui alguns dos temas 
recorrentes neste espaço.  
Alagamentos 
Um dos temas regularmente retomados é 
o alagamento de determinadas ruas da 
cidade. Vem ano, vai ano, vem prefeito, 
vai prefeito e os famosos alagamentos 
continuam, principalmente na Avenida 
Barão do Rio Branco e na rua José Osó-
rio Cabral. Já ouvi diversos “experts” no 
assunto enfatizando outras tantas solu-
ções para o problema, mas nada de con-
creto foi feito até agora. É só chover um 
pouco mais forte do que o normal e o ala-
gamento toma conta da avenida principal 
da cidade. Acho que é uma sina ou desti-
no desta região que antigamente era co-
nhecida como “alagado”, são as águas 
querendo tomar conta do que era seu no 
passado. 
Planejamento 
Outro tema que repito exaustivamente é 
o Planejamento (ou a falta dele), ao lon-
go das gestões municipais. Um dos 
exemplos disso é o planejamento da tem-
porada. Todo ano é sempre a mesma 
coisa: o planejamento e a temporada se 
iniciam quase ao mesmo tempo. Não há 
planejamento a longo prazo, tudo é feito 
para “ontem”. Quando será que teremos 
um planejamento a longo prazo projetan-
do a cidade para o futuro ou pelo menos 
para os próximos 5 ou 10 anos? 
Turismo 

O tema turismo certamente é o mais pre-
sente em minhas colunas. Por um tempo 
parei de escrever sobre turismo porque 
achei que já estava sendo chato e repeti-
tivo. Às vezes volto, por insistência, ao 
tema. Dou alguns palpites, mas acho que 
a falta de qualificação técnica ainda é o 
grande entrave no turismo da cidade. A 
gestão do turismo, por aqui, ainda é mui-
to amadora e extremamente política. Não 
sei se isso muda tão cedo. 
Cultura 
Não é novidade nenhuma o desinteresse 
(ou o desleixo) dos governos federal, es-
tadual e municipal frente à cultura. E pa-
rece que a preterição da cultura segue a 
mesma linha de raciocínio: sempre have-
rá prioridades à cultura. Poderia citar di-
versos exemplos para ilustrar o escasso 
interesse dos governos a respeito da cul-
tura no Brasil ou no estado, mas vou 
apenas lembrar dos casarios açorianos 
da Júlio de Castilhos, dos cinemas anti-
gos da cidade, dos CTG´s, das bandas, 
dos grupos de teatro, dos grupos de dan-
ças, dos escritores, dos poetas e de tan-
tos outros agentes culturais da nossa ci-
dade que sumiram ou silenciaram com o 
tempo. Falta de apoio, falta de incentivo, 
falta de público, falta de “cultura”, falta de 
memória ou tudo isso junto. Não sei, per-
demos. Várias referências sumiram com 
o tempo, outras surgiram, é verdade, mas 
com pouco incentivo cada um procura 
salvar o seu “mercado cultural” do jeito 
que dá. Será que nossos governantes 
nos dão pouco acesso à cultura por des-

conhecer a sua importância, por preteri-
ção ou por simplesmente ignorar sua 
existência? E a população 
(comunidades) não têm acesso à cultura 
porque não sente falta do que não sabe 
que existe?  
Assombrações 
Além das assombrações de “carne e os-
so”, citadas acima, esta coluna também 
contou sobre lendas e assombrações en-
volvendo a cidade de Torres e arredores. 
Algumas já bem famosas como a Lenda 
da Lagoa do Violão, da índia Ocarapoti e 
do náufrago Puiara, e outras menos co-
nhecidas como a do Tesouro dos Piratas 
na torre do meio, da Fada da Guarita, 
dos Homúnculos ou da Sereia da furna 
do diamante. Existem outras histórias, 
que não são lendas, mas fazem parte do 
imaginário popular e são (ou serão) re-
passadas de geração em geração. Um 
exemplo disso é a história do famoso ho-
mem seco, ou sequilho, contada pelo Jo-
ão Barcelos e seu irmão Bento, ambos já 
falecidos. E, entre tantas já contadas, 
deixei a minha contribuição com a histó-
ria do fantasma da casa de cultura, o fa-
moso “Seu Alfredinho”. Que, na verdade 
(aí a minha contribuição), não era o seu 
Alfredinho e sim outra pessoa, se é que 
dá para dizer isso, talvez o fantasma de 
outra pessoa. 
Enfim, são muitas colunas e muitas histó-
rias. Se ficou curioso ou não leu alguma 
destas na íntegra, é só acessar o meu 
site www.ronidalpiaz.com.br ou facebook 
@diarioabordo. 

COLUNAS REVISITADAS  
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