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pagar apenas 
o valor in-
controverso 
subjacente à 
execução. Aí, 
então, emite 
um título de 
crédito, o Pre-
catório, que 
ainda será 
inscrito opor-
t u n a m e n t e 
no Orçamen-
to para paga-
mento no pró-
ximo ano. Tudo isso pode levar décadas e o 
feliz detentor do título celebrará, já velho, 
com a família com estas nobres palavras: 
“ A Justiça tarde mas não falha”. Aí vem 
o Governo e decreta “moratória”...Outro 
exemplo, são Estados e Municípios que ju-
dicializaram – foram à Justiça – em busca 
de direitos sonegados pelo Governo Fede-
ral e seguem os mesmos ritos e expectati-
vas que os interessados privados. No caso 
em pauta, em que o débito dos Precatórios 
para 2022 montam em R$ 79 bilhões, só 
o FUNDEF, que seria usado, inclusive,  por 
Prefeituras para pagamento de professo-
res, tem ¼ deste valor.

Agora, as razões desta PEC: O Governo 
quer ampliar o novo Bolsa Família com 
outro nome, de forma a  desvencilhá-lo da 
origem petista,  para 17 milhões de bene-
ficiários, com valor de R$ 400, e não tem 
recursos orçamentários. Com isso espera 
reforçar o apoio das populações vulnerá-
veis à reeleição de Bolsonaro.  Então ima-
ginou este expediente: Dar um calote nos 
Precatórios. Disso se trata. Simples assim: 
Simplex.

A só noticia, há algumas semanas, desta 
hipótese deixou o Mercado Financeiro de 
cabelo em pé. Quando um governo come-
ça a dar calote, sempre começa por mais 
vulneráveis e acaba dando calote amplo, 
geral e irrestrito. Eles se lembram da máxi-
ma do avô do Presidente do Banco Central, 
Roberto Campos: “Não há moedas (títulos) 
podres; há governos podres”. Foi um auê 
que se refletiu nas bancadas, também ad-
vertidas por seus respectivos Prefeitos do 
risco de perderem o FUNDEF. Daí o esforço 
de guerra do Presidente da Câmara, Arthur 
Lira, para aprovar rapidamente a matéria, 
o que, afinal conseguiu em primeira vota-
ção. O resto da estória, todos sabem, já 
falei no começo desta coluna. É esperar 
para ver, mas me pergunto se, isso posto, 
não seria de se esperar, também, que o 
Congresso aprovasse uma moratória para 
os 63 milhões de endividados, muitos com 
ficha suja, penando no desemprego e no 
arrocho salarial. Seria uma espécie de con-
trapartida: Se o Governo não paga as suas 
dívidas porque diz não ter dinheiro, por 
que não liberar geral  também às pessoas 
físicas e pequenas empresas...?

A grande notícia da semana que pas-
sou foi a aprovação, em primeiro turno, 
na Câmara dos Deputados, na calada de 
uma noite pouco primaveril, da deno-
minada PEC 23, dos PRECATÓRIOS, por 
312 votos, 4 a mais do que o necessário 
para mudanças na Constituição. Foram, 
aliás, decisivos, neste processo, 15 votos 
do PDT, supostamente de Oposição, com 
uma candidatura à Presidente na rua , de 
Ciro Gomes, francamente contrário a Bol-
sonaro. Consta, aliás, que a votação dos 
pedetistas, outrora chamados brizolistas 
– mas quem lembra, neste país de me-
mória curta!? – indignou a tal ponto Ciro 
que ele estaria exigindo uma mudança de 
posição da bancada na segunda votação 
da referida Emenda, sob pena de retirar 
seu nome à corrida presidencial.  Haverá 
sinceridade nisso? Quem sabe? Há alguns 
dias se fala nos bastidores que Ciro Gomes 
estaria já contrariado com o Partido que 
ora o abriga, depois da passagem ante-
rior por outros sete e que pode aproveitar 
“o ensejo” para trocar de sigla. Analistas 
não escondem que ele seria um candida-
to ideal no PSD de Kassab, deslocando a 
candidatura já lançada do Presidente do 
Senado, recém filiado a este Partido, que 
seria contemplado com a disputa às Al-
terosas. Fiquemos, pois, na expectativa: 

Como será a segunda votação da PEC dos 
Precatórios na Câmara, indispensável à 
Emenda Constitucional, e como o Senado, 
que tem operado como freio da impetu-
osidade bolsonarista da Câmara, tratará a 
matéria? Lá repousam outras Emendas à 
espera de um difícil consenso numa Casa 
afetada pela CPI do COVID, tal como a da 
mudança no ICM.

De tudo isso, uma indagação: O que são 
Precatórios e o que esta conflitiva PEC re-
presenta.

Muito simples – e todos os professores o 
sabem há anos -: O Precatório é um títu-
lo de reconhecimento de dívida expedido 
por qualquer dos entes federados – União, 
Estado ou Município – em obediência a 
uma decisão judicial favorecendo tanto 
pessoas físicas como jurídicas, poden-
do estas serem  públicas ou privadas. Os 
exemplos se multiplicam: Ora é uma dívi-
da trabalhista, ora um direito sonegado, 
ora uma desapropriação de propriedade 
por interesse público a preço não aceito, 
tudo judicializado e submetido à décadas 
até o julgamento final. Ainda assim, de-
pois da sentença, inicia-se outra travessia 
tortuosa: a execução da sentença, sempre 
obrigatoriamente submetida à infindáveis 
recursos do devedor. No final, o último 
golpe: Os respectivos governos obram por 

OPINIÃO 

PRECATÓRIOS: O que é isso?

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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Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres o Projeto de 
Lei 58/2021, de autoria do Poder 
Executivo (Prefeitura), que pede 
autorização parlamentar (dos ve-
readores) para fazer contratações 

de auxiliares de fiscais, os quais 
atuariam na Secretaria da Fazenda 
durante período específico de tem-
porada de Verão 21/22.

São requisitadas autorizações 
para incremento de 16 novos ser-

vidores, com carga horária de 40 
horas semanais e com remunera-
ção de R$ 1.350,00, para atuarem 
pelo período de 15 de dezembro 
de 2021 a 15 de maio de 2022 na 
função de auxiliar.

Prefeitura de Torres pede autorização para contratação 
de fiscais para atuarem na temporada de verão

Está tramitando na Câmara Muni-
cipal de Torres - e deverá ser votado 
na próxima segunda-feira, dia 8 de 
novembro - uma Indicação formal, 
de autoria do vereador Moisés Trisch 
(PT), que sugere que a prefeitura de 
Torres providencie a instalação de câ-
meras de monitoramento nos Postos 
de Saúde e demais prédios onde há 

atendimentos públicos no município.
O vereador autor do documen-

to justifica sua demanda afirmando 
que a segurança nos postos de saúde 
preocupa o Sindicato dos Servidores 
Municipais de Torres, pois são cres-
centes as reclamações por parte da 
falta de segurança. Moisés, então, 
afirma que é de notório conhecimen-

to público que as câmeras de vigilân-
cia, também conhecidas como câme-
ras de segurança, atualmente, estão 
presentes em praticamente todos os 
locais, sejam públicos ou privados, 
servindo muitas vezes como instru-
mentos essenciais de segurança. 

Moisés lembra ainda que as câ-
meras "vão coibir atos de vandalis-

mo e furtos, garantindo mais segu-
rança à população e aos profissionais 
que trabalham nesses locais". E diz, 
ainda, que consultores em Seguran-
ça Pública e Privada, afirmam com 
bastante propriedade, que investir 
em segurança, atualmente, não é 
nenhum tipo de luxo, mas uma ne-
cessidade.

Vereador formaliza pedido para colocação de câmeras 
nos locais de atendimento público em Torres

Moisés Trisch (PT) se baseou na preocupação do sindicato dos servidores acerca de acontecimentos de agressões em Postos de Saúde da cidade

Projeto de Lei que tramita na Câmara explica por que atividade não pode ser ocupada por concursados

 Função temporária para fiscalizar movimento temporário
Na exposição de motivos no PL, 

a prefeitura de Torres lembra que 
as contratações serão realizadas 
em caráter temporário e excepcio-
nal e que servirão para dar apoio 
ao efetivo de fiscais concursados 
do Município, que assim conseguir 
maximizar o atendimento à de-
manda dos serviços de fiscalização 
no período. Lembra que os servi-
ços vinculados à fiscalização na 
cidade se multiplicam no período 

do veraneio, consequentemente 
exigindo "a necessidade de se re-
forçar o efetivo de fiscais, princi-
palmente para evitar que prospere 
o exercício de atividades clandes-
tinas, ilegais ou desprovidas da 
competente licença do Município 
para atuarem na venda sazonal 
na temporada, assim como fiscali-
zar o efetivo controle dos tributos 
devidos aos cofres públicos locais 
cuja fiscalização deve ser redobra-

da neste período para evitar a so-
negação".

 A defesa da contratação ex-
cepcional da municipalidade no 
PL alerta, ainda, que embora haja 
previsão de cargo de “fiscal” no 
concurso público, há a necessida-
de da Secretaria em contratar, na 
verdade, o “auxiliar de fiscal”, que 
servirá como servidor de apoio e 
reforço para a atual equipe de fis-
calização, justamente pela deman-

da que aumenta na temporada de 
verão, o que mostra a importância 

sazonal e justifica as contratações 
também sazonais e sem concurso. 

Os chefes de Executivo que com-
põem o movimento Governadores 
pelo Clima lançaram, na manhã 
desta quinta-feira (4/11), em Glas-
gow, na Escócia, o Consórcio Brasil 
Verde. Parte da programação da 
26ª Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática (COP26), 
o lançamento contou com a parti-
cipação dos governadores Eduar-

do Leite, Renato Casagrande (ES), 
presidente do consórcio, e Mauro 
Mendes (MT). A governadora Fáti-
ma Bezerra (RN) participou virtual-
mente.

"A partir da formalização desse 
consórcio, teremos mais respaldo 
do ponto de vista técnico para que 
possamos financiar as ações que 
se fizerem necessárias e prioritá-

rias dentro da política de enfren-
tamento às mudanças climáticas”, 
explicou o governador do RS, Edu-
ardo Leite.Novamente, a ausência 
de políticas ambientais por parte 
do governo federal foi citada como 
uma motivação para que mais de 
10 governadores tenham compare-
cido à COP26. Até o momento, 22 
governadores aderiram ao consór-

cio, e a expectativa é de que todos 
os 27 venham a participar. O con-
sórcio foi criado em 2019, no âmbi-
to do Fórum de Governadores.

Em 25 de outubro deste ano, o 
Rio Grande do Sul assumiu o com-
promisso de trabalhar para neu-
tralizar as emissões de carbono do 
Estado em 50% até 2030 e agir para 
neutralizar as emissões até 2050. O 

compromisso está em sintonia com 
o que o Brasil assumiu no âmbito 
do Acordo de Paris e tem como 
objetivo mobilizar entes nacionais 
e subnacionais, empresas e insti-
tuições, no sentido de minimizar os 
efeitos das emissões sobre o clima 
global.

*Com Governo do Estado do RS

ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Na 
COP26, governadores lançam Consórcio Brasil Verde

FONTE: Prefeitura de Torres

Foi realizada em Torres, na ma-
nhã desta quarta-feira, 3 de no-
vembro, a assembleia pública do 
Corede- Conselho Regional de De-
senvolvimento- do Litoral Norte. 
Participaram mais de 40 represen-
tantes de bairros, na atividade que 
ocorreu no Centro Comunitário 
Nossa Senhora das Dores (Rua José 
Osório Cabral, 1084, bairro Stan). 
Foram nomeados quatro delega-
dos que representarão o município 
no dia 11, próxima etapa do pro-
cesso, onde participarão somente 

os delegados de cada município.
A atividade contou com a pre-

sença de vários secretários muni-
cipais como o secretário municipal 
de Planejamento e Participação 
Cidadã, Matheus Junges; secretária 
da Fazenda, Hélvia Sanae Mano; o 
secretário do Desenvolvimento Ru-
ral e Pesca, José Vanderlei Brocca, e 
os diretores Denilson Pereira e Flá-
vio Kaiser, da Diretoria de Participa-
ção Cidadã e Transparência.

Na ocasião, o secretário Ma-
theus destacou a importância da 
participação dos representantes 
das entidades e dos cidadãos tor-

renses em geral, como contribui-
ção para o desenvolvimento do 
município

O presidente do Corede, Marce-
lo Reis, também reforçou a impor-
tância da comunidade no processo. 
Informou que ainda hoje ocorreu 
outra assembleia, no Caraá. Já fo-
ram realizadas outras dez assem-
bleias nas respectivas cidades: Ma-
quiné- que teve até então, o maior 
número de moradores presentes, 
com 197 pessoas, Capão da Canoa, 
Osório, Xangri-lá, Imbé, Morrinhos, 
Itati, Balneário Pinhal, Palmares do 
Sul, Mostardas e Osório.

Iniciado o processo da Consulta Popular 2021/2022 em Torres
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Na semana passada, mais uma vez 
um posto de Saúde de Torres foi palco 
de cenas de violência. Desta vez foi o 
Posto de Saúde (ESF) do bairro Cur-
tume (também chamado de Jardim 
Eldorado). Um cidadão torrense que 
buscava atendimento teria agredido 
- verbal e fisicamente -  servidores 
Públicos que trabalham no estabele-
cimento de de Saúde Pública. Confor-
me relata uma servidora que estava 
no local, o agressor teria sido o mes-
mo que já havia se comportado da 
mesma forma no Posto do Bairro São 
Francisco, há meses atrás. 

No dia 26 de outubro, este cidadão 
não teria gostado do pedido de com-
provante de residência requisitado 
pelo protocolo de atendimento e se 
alterou com as atendentes. Com isto, 
outro paciente que aguardava tam-
bém atendimento tomou as dores 
das servidoras agredidas e enfrentou 
o agressor, quando iniciou-se uma 
briga que teria chegado as vias de fato 
entre os dois, consequentemente ins-
talando pânico entre funcionários e 
outros pacientes que lá se encontra-
vam. 

As servidoras chamaram a polícia e 

o agressor ainda ficou irritado com a 
atitude das funcionárias do Posto de 
Saúde.

A mesma funcionária do ESF Cur-
tume (Jardim Eldorado) disse que, 
quando participou da reabertura do 
estabelecimento há algumas sema-
nas,  já havia requisitado equipe de 
segurança para o local, justamente 
buscando evitar acontecimentos de 
agressões (como em outros postos 
onde havia trabalhado). A Prefeitura 
de Torres ficou de providenciar, mas 
não havia ainda efetivamente equipa-
do o local com segurança. 

Manifestações realizadas após paciente agredir 
servidores do Posto de Saúde do Bairro Curtume 
Agressões em unidades de saúde são (infelizmente) recorrentes, e assunto mais uma vez se torna pauta de pronunciamentos na Câmara de Torres

Na Câmara, mais pedidos de providências
Vários vereadores utilizaram seus es-

paços de tribuna na sessão da Câmara 
de Torres realizada na quarta-feira (03 
de novembro). A maioria pedindo pro-
vidências definitivas para a prefeitura 
no sentido de dar proteção aos servi-
dores públicos que trabalham nos pos-
tos de Saúde. O tema é recorrente na 
Câmara, onde várias providências já fo-
ram pedidas para este tema através da 
Casa Legislativa, algumas por pedidos 
formais e outras por posicionamentos 
em tribuna. 

 Pelo fato de a maioria das pessoas 
que trabalham em ESF serem do gênero 
feminino, o vereador Moisés Trisch (PT) 
lembrou que estas agressões podem 
ser forma de assédio moral feitos por 
compreensão de um contexto machista, 
quando homens agridem covardemente 
as mulheres atendentes nos postos de 
Saúde por elas serem do sexo feminino, 
o que para ele alertaria para uma maior 
complexidade do problema - assim 
como sinalizaria para uma necessária 
celeridade para a sua resolução. 

Conforma afirmaram vereadores da 
Base aliada do Governo Carlos Souza, a 
municipalidade já está preste a imple-
mentar a segurança em postos de Saú-
de por conta de projeto neste sentido - 
que estaria em fase final de organização 
para ser implantado em Torres. 

O vereador Silvano Borja (PDT), en-
tre outras observações, pediu para que 
eventuais contratos feitos com empre-
sas terceirizadas para a função fossem 
feitos por prazo pequeno. Isto para 
apressar que alguns cidadãos já apro-

vados em Concurso Público (que estão 
aguardando a promulgação da justiça 
por seus direitos de trabalhar para a 
municipalidade torrense) possam ocu-

par seu cargos ao invés de a prefeitura 
ter de contratar de forma especial ou 
terceirizar as funções de segurança para 
os Postos de Saúde. 

Cartazes foram levados por servidores para o trabalho para ser-
vir de material de manifestação

Desde o início de outubro, re-
presentantes de organizações so-
cioambientais da Índia, Senegal, 
México, Filipinas e outros mais de 
30 países, vêm compartilhando 
projetos já implementados para 
sustentabilidade na campanha 
chamada Semana da Ação Verde  
- Green Action Week, da Socieda-
de Sueca de Proteção à Natureza. 
Por meio de vídeos, apresenta-
ções e reportagens, mostram 
como diferentes comunidades 
estão encontrando soluções para 
o uso da água, eletricidade, con-
servação das sementes, resíduos 
sólidos e orgânicos e outras ques-
tões, sob o tema “Compartilhar é 
cuidar!”.

De Torres, a Semana da Ação 

Verde mostrou a ação da Asso-
ciação Torrense de Proteção aos 
Animais (ATPA) junto ao progra-
ma Tampinha Legal. Assim como 
outras 338 entidades que partici-
pam dessa iniciativa do Instituto 
Sustentplást, a ATPA troca tampi-
nhas plásticas por recursos para 
manter suas atividades. Para isso 
conta com a dedicação da volun-
tária Ana Telles e o apoio de pes-
soas e do comércio local.

A matéria, escrita pelo Centro 
Ecológico e publicada na A Folha 
de Torres, foi escolhida como uma 
das postagens da campanha in-
ternacional no Facebook. No site 
do jornal A FOLHA a postagem 
teve alto nível de engajamento, 
com mais de 1 mil compartilha-

mentos e 5,7mil curtidas, e co-
mentários de diferentes locais 
do mundo, inclusive. Segundo a 
coordenação do Centro Ecológi-
co,  a história foi incluída entre as 
demais atividades da campanha 
deste ano porque o trabalho de 
reunir, organizar, enviar para re-
ciclar e cuidar dos animais tem 
tudo a ver com a proposta “Com-
partilhar é cuidar!”.

Durante a Green Action Week, 
além da história sobre as tampi-
nhas, a ONG lançou publicações 
on line, promoveu uma oficina 
sobre plantas alimentícias não 
convencionais (Panc), uma live 
sobre o Movimento 'A Fome tem 
Pressa' e 'um dia de degustação 
de petiscos sem carnes'.

Campanha internacional em prol da sustentabilidade 
destaca trabalho de entidade torrense

Matéria, escrita pelo Centro Ecológico e publicada no jornal A FOLHA de Torres, foi escolhida como uma das postagens da campanha 
internacional Green Action Week, no Facebook.

Manifestação nos Postos de Saúde pedindo mais segurança 
Servidores de diversos Postos de 

Saúde da cidade compareceram nos 
seus serviços na quarta-feira (03 de 
novembro), portando cartazes com 
“frases de ordem”, nos quais pediam 
providência dos gestores públicos, 
para que os postos de saúde sejam 
protegidos e os funcionários possam 
trabalhar sem medo nos locais. Des-

ta forma a categoria dos servidores 
dos postos de saúde, de forma ordei-
ra, também acabou fazendo sua ma-
nifestação sobre o evento em Torres. 

O Conselho Regional de Enfer-
magem do Rio Grande do Sul (Co-
ren-RS) também se manifestou. Em 
nota publicada no site da entida-
de  ele manifestou solidariedade a 

colegas da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) Curtume, de Torres 
que  foram vítimas de agressão no 
dia 26 de outubro. A presidente do 
Coren-RS, enfermeira Rosangela 
Gomes Schneider, e a conselheira 
e enfermeira Fernanda Borkhardt, 
estiveram na unidade de saúde - 
conversando, acolhendo e prestan-

do apoio às (aos) profissionais, que 
estavam abalad@s emocionalmente 
com a situação. O Coren-RS reforçou 
seu repúdio aos atos de violência 
nos serviços de saúde - e enfatiza a 
necessidade de que a comunidade 
respeite a Enfermagem e demais 
trabalhadores da saúde, que estão 
24 horas por dia na luta para cuidar 

da população. 
E após terem conhecimento do 

episódio, as dirigentes do Coren-RS 
foram até a Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres e reforçaram junto 
à diretora de Atenção Básica, Natália 
Oliveira, a necessidade de garantir 
condições de trabalho e segurança 
para as equipes. 
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O Réveillon 2021/22 em Torres 
promete ser uma grande festa. 
Conforme divulgado pela Prefei-
tura de Torres, estão previstos  
15 minutos de show pirotécnico 
no céu da cidade com a presença 
de balões coloridos na beira-mar, 
atração para todas as idades. "Tor-
res deve receber cerca de 500 mil 
pessoas e um eficiente esquema 
de organização está sendo monta-
do para que tudo transcorra com 
sucesso", ressalta a comunicação 
da municipalidade. 

Nesta sexta-feira, 29 de outu-
bro, foi promovida uma reunião 
com a presença de todos os seto-
res da cidade envolvidos no even-

to. A reunião foi presidida pelo 
secretário municipal de Turismo, 
Fernando Nery. Neste encontro, a 
Prefeitura de Torres destacou que 
deseja oferecer aos turistas, ve-
ranistas e moradores uma come-
moração à beira-mar com muita 
segurança e comodidade. "Uma 
nova modalidade será investida 
neste Réveillon, proporcionando 
maior atenção à família. Na ma-
drugada do dia 31 de dezembro 
várias ruas próximas à beira-mar 
estarão fechadas para a realização 
da festa. Antes das 8h do dia 1º de 
janeiro de 2022, a praia já deve 
estar limpa e as ruas liberadas", 
afirma a municipalidade.

Réveillon de Torres 2021/22 terá a maior queima 
de fogos dos últimos anos, afirma Prefeitura

Show de fogos no Réveillon 2019 (Créditos: Vagner Machado, em Prefeitura de Torres)

Alguns pontos da cidade serão interditados para fluxo de carros
Participaram secretários munici-

pais, setores da Prefeitura que atu-
am diretamente na organização da 
festa, Brigada Militar, Polícia Civil, 
entre outros. Nos encaminhamen-
tos ficou acertado que o Paradouro 
Abrigo funcionará como um QG do 
evento. Como todos os anos, esta-
rão na Rua Firmino Paim, as tendas 

da Brigada Militar, Polícia Civil, Cor-
po de Bombeiros e Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Com o propósito de promover 
um evento seguro em Torres nesta 
noite, alguns pontos da cidade se-
rão interditados para fluxo de car-
ros como o Morro de Farol e a Laje, 
próxima dos Molhes. A intenção é 

evitar que o público se disperse e 
permaneça na beira-mar de Torres 
facilitando a atuação das forças de 
segurança. Nos próximos dias, vão 
ocorrer uma série de reuniões por 
setores. A primeira delas será com 
o Conselho Tutelar, importante 
participação na organização do Ré-
veillonReunião para debate sobre Réveillon 2022
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Na Sessão da Câmara dos Verea-
dores de Torres, realizada na quar-
ta-feira (3 de novembro), em seu 
espaço de tribuna na reunião ordiná-
ria, o presidente da Casa Legislativa, 
vereador Gibraltar Vidal, o Gimi (PP) 
mais uma vez criticou de forma con-
tundente a atitude do Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagens 
(Daer/RS) perante a troca de conces-
são de titularidade da Rodoviária de 
Torres. 

Na mesma semana, o diretor do 

DAER esteve na Casa Legisltativa para 
dar suas explicações sobre os ques-
tionamentos referentes a rodoviária 
em Torres. Para Gimi, a atitude do 
gestor da autarquia na reunião se 
mostrou arrogante e de despreocu-
pação com o impacto atual que os 
usuários locais e os turistas que visi-
tam Torres estão tendo - por conta de 
não haver um ponto fixo para a Esta-
ção Rodoviária local, assim como a 
falta iminente do equipamento para 
a temporada de verão (que se apro-
xima). 

O diretor do Daer teria sugerido 
(conforme o presidente da Câmara) 

que fosse acionado o Ministério Pú-
blico para regular as questões que 
não estavam bem aceitas pela socie-
dade torrense, caso os representan-
tes do povo (Poder Legislativo) assim 
o achasse. E em cima desta afirma-
ção, para Gimi arrogante e prepo-
tente, a Câmara oficiou o Ministério 
Público para que seja avaliada pela 
promotoria a possibilidade de rever 
o processo oriundo de uma licita-
ção, que - conforme a justificativa 
da Câmara, que consta no corpo do 
próprio ofício emitido à Promotoria 
de Justiça - teve muitas regras que-
bradas.

Mesa Diretora da Câmara oficia Ministério Público 
sobre licitação da Rodoviária de Torres

Presidente da Casa torrense, Vereador Gimi, também utilizou seu espaço na tribuna para criticar a postura do DAER 
perante a atual falta de ponto da Rodoviária.

Presidente da Câmara de Torres, Gimi VidalLocal desapropriado e desfalque em plena temporada
No depoimento, o presidente 

da Câmara de Torresdisse mais 
uma vez que regras da própria lici-
tação não teriam sido cumpridas. 
Ele citou um exemplo onde a em-
presa interessada deveria apre-
sentar no certame a planta do 
local já no ponto escolhido, assim 
como apresentar, também, docu-
mentado em projeto, os equipa-
mentos necessários demandados 
no edital, como banheiros, fral-

dário, dentre outros... o que não 
teria acontecido.

Gimi também, mais uma vez, 
criticou os locais que estariam 
atualmente sendo sinalizados 
como os mais prováveis a serem 
utilizados para o novo terminal 
rodoviário em Torres: na Estra-
da do Mar e na Avenida Castelo 
Branco. Ele criticou as duas al-
ternativas, alegando falta de con-
dições de tráfico coerentes com 

uma Estação Rodoviária que re-
cebe ônibus de várias localidades, 
diuturnamente, citando os en-
garrafamentos atuais na Estrada 
do Mar (esquina com a Avenida 
Castelo Branco) que seriam entra-
ve para passageiros e para ônibus. 
Já sobre o possível ponto próximo 
a rótula da Ulbra (na Av. Castelo 
Branco), para ele não assimilaria a 
fila de ônibus indo e vindo no en-
torno do novo ponto. 

A seguir, o vereador (e chefe 
da Casa Legislativa torrense em 
2021) lembrou também que uma 
Estação Rodoviária para um lugar 
de Turismo - como Torres - deve 
ser tratada como um dos princi-
pais equipamentos para a cidade. 
Lembrou que o destino turístico 
Torres está em uma situação cri-
tica por estar adentrando a tem-
porada de veraneio desfalcado da 
rodoviária. E finalmente lamen-

tou a falta de importância que o 
DAER deu a este fato, mais uma 
vez reclamando que o governo 
do Estado do RS continua tratan-
do as cidades do Litoral Norte 
como balneários de moradores 
da cidade grande, que vêm passar 
o verão em suas casas, sem dar 
importância aos milhares de mo-
radores de Torres e a vocação da 
cidade de sobreviver das ativida-
des do turismo.  

A Emater/RS-Ascar, vinculada à 
Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), e Secretaria Municipal de 
Turismo e Esporte estão traçando em 
Mampituba a Rota da Banana, e para 
isso estiveram percorrendo, no dia 25 
de outubro, as propriedades que inte-
gram a proposta. O roteiro foi feito pe-
las extensionistas da Emater/RS-Ascar 
Lauren Petenon e Graciela Meking, 
pela assistente administrativa e turis-
móloga Quênia dos Santos, o secretá-
rio municipal de Turismo, Arceu dos 
Santos e o diretor de Departamento, 
Jose Vilson Junior. 

Lauren explica que a intenção é 
promover o desenvolvimento do tu-
rismo rural, proporcionando aos visi-
tantes o conhecimento do cultivo da 
banana, fruta tão importante para a 
sustentação econômica e social dos 
agricultores e que faz com que o mu-
nicípio seja um dos maiores produ-
tores do Estado. Além disso, é uma 
oportunidade de vivência das belezas 
existentes no meio rural, de desfrutar 
da gastronomia e da aventura e ainda 
da valorização do natural e dos produ-
tores rurais. O caminho das bananas 
tem o envolvimento de 40 famílias e 
passa por oito comunidades, totali-

zando 45 quilômetros.
O projeto turístico foi desenvolvido 

pelo Escritório Municipal da Emater/
RS-Ascar de Mampituba, com apoio 
das secretarias municipais da Agricul-
tura e do Turismo e Esporte, e integra 
o Plano Municipal de incentivo ao tu-
rismo rural local.

O lançamento da Rota da Banana 
deverá ocorrer em fevereiro de 2022, 
quando acontecerá a 2° Festa de Aber-
tura da Colheita da Pitaia na comuni-
dade do Costãozinho, em Mampituba.  

 
*Com Assessoria de Imprensa da 

Emater/RS-Ascar

'Rota da Banana' é planejada no 
município de Mampituba

No próximo dia 18 de novembro 
(uma quinta-feira), a Prefeitura de 
Torres, através da Secretaria Munici-
pal de Trabalho, Indústria e Comér-
cio, promove o “Workshop Venda 
Mais” com a coordenação do consul-
tor Cassius Douglas da Silva dos San-
tos, da empresa Bonsai Consultoria 
Ltda. Para participar, o interessado se 
inscreve no link https://torres.rs.gov.

br/desenvolvetorres/cidades-empre-
endedoras/. São 30 vagas e uma car-
ga horária de quatro horas.

A iniciativa resulta do Programa 
Movimenta Torres, um dos eixos 
do Plano Desenvolve + Torres, mais 
uma ação do Cidade Empreendedo-
ra – Eixo Valorização das Empresas. 
A decisão é mais uma alternativa ao 
enfrentamento à agravada situação 

econômica do município em decor-
rência da pandemia da Covid-19. O 
evento ocorrerá das 18h30min às 
22h30min, no Oceano Hotel, Av. Ba-
rão do Rio Branco, 424. 

O Workshop em questão visa 
apresentar e estimular o desenvol-
vimento das características humanas 
que potencializam os resultados em 
vendas, além de entregar ferramen-

tas práticas aos participantes para 
que o processo de vendas ocorra de 
maneira exemplar nas suas empre-
sas.

Ao longo do Workshop serão 
abordados importantes práticas, fer-
ramentas e teorias que auxiliarão os 
empresários na busca pela melhoria 
na performance das vendas. É este o 
conteúdo: 1) Apresentação da Oferta, 

2) Preparação para as vendas conhe-
cimento dos produtos ou serviços,

3) Características X Benefícios, 
4) Gatilhos de vendas, 5) Dinâmica: 
Comercial da Polishop – identifican-
do os gatilhos de venda, 6) Foco no 
Cliente, 7) Comunicação e Persuasão, 
8) Dinâmica: A Mágica da Persuasão 
e 9) Dinâmica: Venda Mais (simula-
ção de venda).

Prefeitura de Torres promove “Workshop Venda Mais” no dia 18
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Quando não existia o SUS, Torres 
tinha uma Associação Local que ad-
ministrava o hospital (trocada com a 
fundação do SUS). Este tipo de prática 
de relação com hospital em municípios 
ainda existe pelo Brasil afora, como na 
cidade de Osório, aqui na região, por 
exemplo. Mas na hierarquia da medici-

na gratuita, os hospitais se relacionam 
hierarquicamente com a coordenado-
ria regional. Talvez o espaço que sirva 
como referencia de procedimentos 
mais complexos (como o de Osório), 
consequentemente esteja referencia-
dos pelo governo gaúcho para realizar 
procedimentos de saúde que não são 

efetuados em Torres ou em Capão da 
Canoa, por exemplo. Mas a hierar-
quia e decisão final são do Estado do 
RS, por decisão do SUS em terceirizar 
os serviços nas unidades federativas, 
como o SUS terceiriza o atendimento 
de baixa complexidade para as cidades 
através dos ESFs (Postos de Estratégias 

de Saúde da Família), mais conhecidos 
como Postos de Saúde de bairros e nos 
Prontos Atendimentos (PAS) ou Upas.  
Mesmo assim a relação formal destes 
também é com o Estado, por decisão 
dos gestores do SUS (e nossa porque 
somos nós que votamos em quem de-
cide ou muda isto). 

COMO RECLAMAR SOBRE HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES? III

A administração Municipal de Tor-
res outrora (entre 2000 e 2010) rea-
lizou contrato de prestação de Servi-
ço com o hospital (que pertence ao 
Grupo Mãe de Deus - congregação da 
Igreja Católica) para que a estrutura 
estabelecida local da instituição de 
Saúde realizasse o “Pronto Atendi-
mento” da medicina de baixa comple-

xidade (serviço que hoje é realizado 
no Posto Central da prefeitura, inclu-
sive terceirizado para uma empresa 
especializada). Em troca de valores 
mensais (junto com outros valores 
pequenos repassados por municípios 
do entorno de Torres), o HNSN realiza-
va, então, os atendimentos de dores 
de abdome, suturas, estados gripais 

agudos, pressão alta, pressão baixa 
e etc. Neste caso a prefeitura podia 
questionar o hospital acerca de algu-
mas reclamações feitas por pessoas e 
vereadores de Torres.  

Talvez por isso que torrenses e ve-
ranistas locais ainda achem que existe 
vínculo entre a administração Munici-
pal e o Hospital Navegantes. Mas não 

há. O contexto da gestão de saúde 
mudou, e o local certo da reclamação 
é a Coordenadoria de Saúde do Esta-
do do Rio Grande do Sul - localizada 
em Osório. Mais acima, reclamar dire-
to na Secretaria de Saúde do RS. Mais 
acima ainda, pode-se reclamar direto 
com os responsáveis pelo SUS (no 
Ministério da Saúde do Brasil). Mas a 

ligação gerencial é da coordenadoria 
da região. Pode-se (e deve-se) tam-
bém oficiar a Secretaria de Saúde da 
cidade e principalmente o Conselho 
de Saúde do Município.  Mas isto só 
serve para corroborar com pressões 
para melhorias ou trocas de padrão 
do hospital, na cidade e na região re-
ferenciada. 

COMO RECLAMAR SOBRE HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES? II

Um morador de Torres como de qual-
quer cidade brasileira está “enquadrado” 
naturalmente no SUS de forma matemáti-
ca. Conforme o número de habitantes da 
cidade, da região, assim como conforme o 
número de habitantes do Estado, o cidadão 
tem seu cardápio de direitos no sistema de 
Saúde.

Em princípio ele deve exigir da prefeitura 
a execução de serviços de medicina básica, 

exigir do Estado onde moram (ou consul-
tam, porque temos o direito de ser atendi-
do em qualquer lugar do Brasil) a realização 
de exames e de procedimentos que exigem 
hospital - como cirurgias e atendimento de 
urgência e Emergência. 

As prefeituras e as Câmaras Municipais 
devem ser cobradas dentro desta hierar-
quia, portanto. E podem ser pressionadas 
para cobrarem junto com seus pares de 
vizinhança melhorias nas regiões onde se 
localizam (em relação a hospitais e exa-
mes complexos) ou nas cidades (postos de 
Saúde e Pronto Atendimento - PA). E isto 
deveria ser feito pela Famurs (Federação 
das Associações de Municípios) ou pelas 
associações regionais como a nossa Amli-
norte (Associação dos Municípios do Litoral 

Norte). 
 Se quiserem, governos estaduais podem 

colocar MAIS DINHEIRO de seus orçamen-
tos no sistema de saúde , melhorando a 
qualidade da prestação de serviço do seu 
Estado Federativo em relação aos outros. 
Assim como os governos municipais tam-
bém podem colocar MAIS DINHEIRO do que 
o mínimo exigido nos orçamentos de Saúde 
para melhorar os serviços locais e até pro-
piciar ofertas de procedimentos que seriam 
do Estado, como a compra de exames, por 
exemplo, (o que Torres e Arroio do Sal estão 
já fazendo, em alguns casos) ou o ofereci-
mento de consulta a Especialistas (que Tor-
res têm alguns a mais). E isto MELHORA o 
serviço oferecido para a população. 

Mas a hierarquia não muda.  O governo 

tem o dever constitucional de colocar no 
mínimo X% de seu orçamento para a Saúde, 
os Estados Federativos Y% no mínimo e os 
municípios Z%, sob pena de sofrerem pro-
cessos de improbidade administrativa caso 
não cumpram estas normas.  

Mas se o cidadão optar e tiver dinheiro 
para utilizar o sistema de Saúde Privado, ele 
pode escolher seu Plano de Saúde ou os lo-
cais onde quer realizar suas demandas de 
Saúde Pessoal. Neste caso tem Planos de 
Saúde que atendem vários orçamentos, au-
mentando a complexidade junto com a par-
cela mensal do seguro. Mas para isto deve-
mos ter uma fonte de renda independente 
para ter esta escolha, porque PAGAREMOS. 
Diferente de optar pelo SUS, que não paga-
mos. Olho na escolha.   

SISTEMA UNIVERSAL É MATEMÁTICO

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

DIRETORIA DAS LOJAS RENNER APROVA PONTO DO VÉSTA, EM TORRES
 O Presidente das Lojas Renner, 

Fabio Faccio esteve nesta segun-
da-feira conhecendo a nova loja da 
rede em Torres. Conforme informou 
a direção da VCA Maggi (proprietária 
do Vesta), o resultado da visita gerou 
“só elogios” do primeiro homem da 
hierarquia da multinacional, sediada 
no Brasil e no RS. O Gerente da Loja 
Renato Jacobus disse, ainda, que os 

elogios foram principalmente pela 
estrutura oferecida pelo Vésta Sho-
pping para o funcionamento e a ca-
pacidade de operação mercadológi-
ca da marca, agora em Torres. 

Para moradores da cidade a en-
trada de um estabelecimento como 
este ajuda em vários aspectos. Ajuda 
no aspecto turístico ao somar mais 
dentro da urbe um equipamento po-

sicionado como TOP no Brasil; ajuda 
os moradores e terem mais uma 
opção na concorrência para ofere-
cer-lhes mais opção de qualidade e 
preços competitivos e também for-
çar que a concorrência melhore seu 
trabalho para manter-se competin-
do no mercado; ajuda na melhoria 
da autoestima dos moradores ao 
saberem que na cidade onde moram 

existe uma marca de varejo reconhe-
cida no âmbito mundial oferecendo 
seus serviços; ajuda na possibilidade 
de torrenses crescerem profissional-
mente, ao terem chance de traba-
lhar em um estabelecimento com 
padrões mundiais de excelência e 
consequentemente crescerem em 
suas biografias profissionais, dentre 
outras várias vantagens. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Mais uma vez, uma ou mais questões 
que aconteceram em Torres no atendi-
mento do Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes foram pautadas nas falas 
de vereadores na sessão da Câmara 
Municipal. Nos mais de 15 anos que 

cubro as várias legislaturas da Câmara 
Municipal, reclames sobre o atendi-
mento no estabelecimento fazem parte 
de discurso dos também vários verea-
dores que passaram na Casa Legislativa 
torrense. 

Como o hospital se localiza dentro 
do município, a impressão de cida-
dãos locais (e até de fora) é a de que 
a administração do estabelecimento é 
pelo menos em parte de competência 
do município. Mas não é. O Hospital 

Navegantes sequer possui vínculo com 
administrações municipais torrenses. 
Ele é uma instituição filantrópica (sem 
fins lucrativos) que presta serviço para 
o SUS (Sistema Unificado de Saúde do 
Brasil). E no sistema SUS, a gestão da 

distribuição e contratação de serviços 
hospitalares é de competência dos Es-
tados Federativos, no nosso caso o Rio 
Grande do Sul. Portanto, reclamar so-
bre o HNSN em Torres não tem grande 
serventia. 

COMO RECLAMAR SOBRE HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES? 
Diretor e gerente das Lojas Renner
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres entre os dias 29/10 e 
04/11, uma notícia alentadora: 
pela décima semana consecuti-
va, nenhum novo óbito pela do-
ença ocorreu na cidade. A última 
morte pelo coronavírus em Tor-
res ocorreu no dia 13 de agosto 
- ou seja: nesta quinta-feira (04), 
completaram-se 82 dias.

Entretanto, Torres dobrou o 
número de casos ativos de Co-
vid-19 em relação a semana pas-
sada. O número de casos ativos 
para a doença na cidade era de 
24 nesta quarta (27/10) - sendo 
que no dia 27/10 eram 11. Ainda 
assim, a média baixa no número 
de casos é um avanço sanitário 
em comparação com outros pe-
ríodos - levando em conta que 
já houve 424 casos ativos no dia 
11/03, por exemplo (ápice da 
pandemia). 

Em 8 dias, 25 novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira (04 de no-
vembro), o Boletim Epidemioló-
gico de Torres registrava, contan-
do desde o início da pandemia, 
6.178 casos confirmados, com 
6.041 recuperados, 23 pacientes 

em isolamento domiciliar e 113 
óbitos. "De Torres não tem pa-
ciente internado com Covid-19 
no Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes. De Torres, temos 
um paciente que está internado 
fora do município. No Hospital 
encontra-se um paciente inter-
nado com Covid, de outro mu-
nicípio, em leito comum", indica 
a comunicação da Prefeitura de 
Torres, ressaltando ainda que 
havia, até quinta (04) 48 casos 
suspeitos aguardando resulta-
dos de exames (Todos pacientes 
em isolamento domiciliar).

Desta forma, apesar dos úl-
timos dias não terem o registro 
de nenhum óbito, temos com-
putados um total de 25 novos 
casos por Covid-19 entre os dias 
29 de outubro e 4 de novembro 
em Torres  - o que representa 
aumento significativo em com-
paração com a semana anterior 
(entre 22/10 e 28/10), quando 
apenas 6 novos casos do coro-
navírus haviam sido computa-
dos. 

Arroio do Sal e Três 
Cachoeiras

Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoei-
ras, até quarta-feira (03/11) o 
município estava com 1477 ca-
sos confirmados para Covid-19 
(sem nenhum paciente interna-
do), sendo 1443 recuperados e 
nenhum suspeito (aguardando 
resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbi-
tos relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia 
(nenhum novo óbito em relação 
a semana passada).

Já Arroio do Sal  divulgou 
nesta quarta (03/10) novo 
balanço referente a Covid-19 
no município. A cidade estava 
com 1298 casos confirmados 
para Covid-19 (com 1 pacien-
te internado), sendo 1247 re-
cuperados e nenhum suspei-
to (aguardando resultados). 
Além disso, nenhum novo óbi-
to pelo agravamento da doen-
ça foi registrado no período 
em Arroio do Sal - mantendo 
o número de 40 pessoas fale-
cidas em decorrência do novo 
coronavírus desde o início da 
pandemia. Conforme o Bole-
tim, o Município estava (até 
quarta, 03) há 99 dias sem 
óbito. 

Torres completou 82 dias sem registro de óbitos por Covid-19 
No período de 7 dias, 25  novos casos foram registrados em Torres (maior número em 8 semanas) - sendo que a cidade estava com 24 casos ativos para Covid-19 
na quinta, 04 (dobro do número em relação a semana anterior).  Arroio do Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença por mais uma semana

Europa volta a ser epicentro de Covid-19 e taxa de 
transmissão no continente é preocupante, diz OMS

O ritmo atual de transmissão 
do coronavírus na Europa é mui-
to preocupante e pode causar 

mais meio milhão de mortes no 
continente até fevereiro, alertou 
a Organização Mundial da Saú-

de (OMS) nesta quinta-feira (4). 
De acordo com os dados da OMS 
Europa, as hospitalizações ligadas 
ao coronavírus dobraram em uma 
semana.

O número de novos casos por 
dia está há quase seis semanas 
consecutivas em alta na Europa, e 
o número de mortes diárias con-
tinua a subir, já há sete semanas. 
Esta alta é puxada, principalmen-
te, pelos números de Rússia, Ucrâ-
nia e Romênia.

Registra-se, em média, 250 mil 
novos casos e 3.600 óbitos por dia, 
de acordo com dados oficiais cole-

tados pela agência AFP. "Estamos, 
de novo, no epicentro", advertiu 
o diretor da OMS para a Europa, 
Hans Kluge, em entrevista coletiva 
virtual. "O ritmo atual de transmis-
são nos 53 países que formam a 
região europeia é muito preocu-
pante. Se mantivermos esta traje-
tória, poderemos ter outro meio 
milhão de mortos por Covid-19 na 
região até fevereiro", disse ele.

Vacinação insuficiente e flexi-
bilização de medidas de controle

Para a OMS, o aumento de ca-

sos se explica pela combinação 
de uma vacinação insuficiente 
com a flexibilização das medidas 
anticovid-19. A organização pe-
diu que a máscara continue a ser 
usada.

"Dados confiáveis mostram 
que, se continuarmos usando em 
95% a máscara na Europa e na 
Ásia Central, poderemos salvar 
até 188 mil vidas do meio milhão 
que corremos o risco de perder 
até fevereiro de 2022", frisou Klu-
ge.

FONTE: France Press (em G1)

Confira dados de quarta-feira (03) sobre a vacinação contra a 
Covid-19 em Arroio do Sal

Na quarta-feira, 03 de novem-
bro, a Secretaria Municipal da 
Saúde divulgou informações so-
bre o andamento da vacinação 
em Arroio do Sal. Até o momen-

to, o Município recebeu para a 
primeira aplicação 9.456 doses. 
Para a segunda dose foram re-
cebidas 8.423 e, para a terceira 
dose, 918.

Até a presente data foram 
aplicadas nos grupos elencados 
no Plano Nacional de Imunização 
(PNI), em primeira dose, 8.853 
doses e, em dose única, 275, as 

doses remanejadas conforme 
solicitação da 18ª Coordenado-
ria Regional de Saúde foram 328, 
totalizando 9.128 aplicadas.

Para a segunda dose, o Bole-

tim informa que das 8.423 doses 
recebidas, 7.503 já foram aplica-
das. Já para a terceira dose, das 
918 doses recebidas, foram apli-
cadas até o momento 822.

Número de novos casos por dia está há quase seis semanas consecutivas em alta na Europa, e número de mortes diárias sobe há sete semanas. Aumento se deve, 
principalmente, a números de Rússia, Ucrânia e Romênia.
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Governo publica decreto que torna obrigatório 
o retorno às aulas presenciais no RS

Fonte ASCOM Governo 
do Estado do RS 

O governo do Estado publicou, na 
segunda edição do Diário Oficial da 
sexta-feira (29/10), um novo decreto 
sobre as normas aplicáveis às institui-
ções e estabelecimentos de ensino si-
tuados no Rio Grande do Sul durante 
a pandemia. A normativa, que revoga 
o Decreto nº 55.465/2020, restabele-
ce o ensino presencial obrigatório na 
Educação Básica (educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio) 
nas redes públicas e privadas gaú-

chas.
O Decreto  56.171 só vai vigorar a 

partir do dia 8 de novembro, de for-
ma a dar tempo para as escolas se 
organizarem e comunicarem os es-
tudantes sobre como se dará a volta 
obrigatória às aulas presenciais.

A normativa assegura a perma-
nência no regime híbrido ou virtual 
aos alunos que, por razões médicas 
comprovadas mediante a apresenta-
ção de atestado, não possam retor-
nar integral ou parcialmente ao regi-
me presencial.

A decisão do retorno obrigatório 

foi tomada na mais recente reunião 
do Gabinete de Crise, na quarta-feira 
(27/10), desde que sejam garantidos 
os protocolos sanitários vigentes pre-
sentes na portaria conjunta SES/Se-
duc 02/2021.

Na avaliação da equipe de gover-
no, tendo em vista a queda das taxas 
de contaminação e hospitalizações, o 
avanço da vacinação no RS, e diante 
dos impactos na aprendizagem de-
correntes da pandemia, o momento 
é propício para a retomada da obri-
gatoriedade da presença física nas 
aulas.

Confira novo horário do fone de Plantão de Emergência 
Animal para atendimento dos animais de rua em Torres
A partir desta quarta-feira (03 

de novembro), tem mudança nos 
dias e horários do telefone de 
Plantão para Emergência Animal. 

O plantão será efetuado através 
do celular nas terças e quintas-fei-
ras para os turnos matutinos, das 8 
horas às 13 horas, e nos sábados, 

domingos e feriados das 8 horas 
às 18 horas. O telefone de Plan-
tão de Emergência Animal é (51) 
99599 5981. Esta linha fica restrita 
a emergências animais onde ocor-
ra risco de morte, dentro dos horá-
rios estabelecidos.

Nos demais dias, onde há o 
atendimento pelos canais da Pre-
feitura, segundas, quartas e sextas, 
o atendimento se dará das 8 horas 
às 18 horas, já terças e quintas será 
das 13 horas às 18 horas por meio 
da Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo, através do telefone 

(51) 36269150, ramal 247.
Serão atendidos por este plan-

tão somente casos emergenciais, 
em que ocorra risco de morte e 
que o animal não seja tutelado, 
ou que o tutor esteja comprova-
damente em situação de baixa 
renda; o que deverá ser compro-
vado mediante apresentação de 
documentação junto a Secretaria 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
em horário de atendimento ao pú-
blico.

Os atendimentos serão realiza-
dos em caráter de urgência, con-

siderando a disponibilidade do 
médico veterinário e do motorista 
conforme a rotina de atendimen-
tos do dia.

Para solicitação de informações, 
auxílio ração, auxílio medicamento 
veterinário ou atendimento veteri-
nário sem emergência de risco de 
morte, deverá ser utilizado o ho-
rário de atendimento ao público, 
em dias úteis, de segunda-feira a 
sexta-feira, por meio da Recepção 
da Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo, junto com as docu-
mentações solicitadas.

A Prefeitura de Torres comu-
nica que foi aberto o Processo 
Seletivo Simplificado para for-
mação de cadastro de reserva 

de estudantes para o quadro 
de estagiários do Município de 
Torres. Trata-se do edital 679, 
de 29 de outubro de 2021 da 

Secretaria de Administração 
e Atendimento ao Cidadão. O 
processo ocorrerá por meio de 
Prova Objetiva On-line, sem 

vínculo empregatí-
cio, de estagiários 
de Ensino Médio, 
Técnico e Supe-
rior, realizado pelo 
Agente de Integra-

ção CIEE RS (Centro de Integra-
ção Empresa Escola), no portal 
www.cieers.org.br

As inscrições estão abertas 
até 23h59min do dia 08 de no-
vembro, EXCLUSIVAMENTE por 
meio digital através do site do 
CIEE-RS: www.cieers.org.br; O 
candidato deverá ter idade mí-
nima de 16 anos no ato da ins-

crição. Não será cobrada taxa 
de inscrição dos candidatos.

A classificação preliminar 
dos candidatos será publicada 
no site do Município, no mural 
de publicações na sede da Pre-
feitura de Torres e no site do 
CIEE-RS (www.cieers.org.br). A 
classificação final está marcada 
para 14 de dezembro de 2021.

Prefeitura de Torres oferece diversas vagas para estágios

A normativa assegura a permanência no regime híbrido ou virtual aos alunos que, por razões médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado

Veja as principais regras que deverão seguidas nas escolas:
• Distanciamento mínimo de 1 

metro entre os estudantes. (O novo 
decreto possibilita que as institui-
ções que não puderem assegurar o 

distanciamento mínimo devido ao 
tamanho do espaço físico escolar 
poderão adotar o sistema de reve-
zamento dos estudantes. Para tanto, 

deverão assegurar a oferta do ensi-
no remoto naqueles dias e horários 
em que os alunos não estiverem pre-
sencialmente na escola. As equipes 

gestoras destas instituições de en-
sino entrarão em contato com suas 
respectivas comunidades escolares 
para orientações.)

• Uso obrigatório de máscara.
• Higienização constante das 

mãos.
• Ambientes ventilados.

Processo seletivo destinado ao preenchimento 
de vagas e cadastro de reserva aos cursos:

Nível Superior: (bacharelado): – Ar-
quitetura e Urbanismo (a partir do 2º 
semestre); – Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas; – Ciências da Computação; 
– Direito (a partir do 2º semestre); – En-
genharia de Agrimensura e Cartográfica; 
– Engenharia Civil; – Farmácia; – Fisiote-
rapia (a partir do 4º semestre); – Fotogra-

fia; – Gestão de Turismo; – Jornalismo; 
– Publicidade e Propaganda; – Psicologia 
– Serviço Social.

Nível Médio: – Ensino Médio (1º e 
2ºano); – Normal – Magistério; 1.1.3. Téc-
nico -Técnico em Edificações; – Técnico em 
Informática; – Técnico em Contabilidade.
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R. Pedro Cincinato Borges, nº 130, Torres/RS.

www.rmstelecom.net.br
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ULBRA e você

ê

INSEGURANÇA ALIMENTAR VOLTOU A CRESCER

Em constante crise política e econômica, o Brasil agrava a cada dia o ce-
nário de extrema pobreza, conforme aponta recente estudo da Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Pes-
san).  “O Brasil continua dividido entre os poucos que comem à vontade e os 
muitos que só têm vontade de comer”, afirmam pesquisadores da entidade.

“Em apenas dois anos, o número de pessoas em situação de insegurança 
alimentar grave saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. Nesse período, 
quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter a experiência da 
fome em seu dia a dia”, aponta o relatório.

Em um cenário que não deixa dúvidas de que a combinação das crises eco-
nômica, política e sanitária provocou uma imensa redução da segurança ali-
mentar em todo o Brasil.” Fome não é responsabilidade do vírus,  mas dos go-
vernantes, tem relação com inflação, desemprego e falta de políticas públicas

O estudo identificou recortes de gênero, cor e escolaridade no quadro de 
insegurança alimentar do país. “Em 11,1% dos domicílios chefiados por mu-
lheres, os moradores estavam passando fome, contra 7,7% quando a pessoa 
de referência era homem. Das residências habitadas por pessoas pretas e par-
das, a fome esteve em 10,7%. Entre pessoas de cor/raça branca, esse percen-
tual foi de 7,5%”, apontam os pesquisadores. As diferenças são ainda mais 
brutais quando levados em conta índices de escolaridade. “A fome se fez pre-
sente em 14,7% dos lares em que a pessoa de referência não tinha escolari-
dade ou possuía Ensino Fundamental incompleto. Com Ensino Fundamental 
completo ou Ensino Médio incompleto, caiu para 10,7%. E, finalmente, em 
lares chefiados por pessoas com Ensino Médio completo em diante, despen-
cou para 4,7%”.

O estudo identificou que a insegurança alimentar avançou também entre 
pessoas que não se encontram em condição de extrema pobreza. Isso tem re-

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

A VÓZ DOS BAIRROS lação com o desemprego e a inflação, que corrói o poder de compra, enquan-
to salários seguem congelados. “Cerca de metade dos entrevistados relatou 
redução da renda familiar durante a pandemia, provocando inclusive cortes 
nas despesas essenciais. Esses lares constituem o grupo com maior proporção 
de insegurança alimentar leve – por volta de 40%. Isso aponta para o impacto 
da pandemia entre famílias que tinham renda estável, que provavelmente fo-
ram empurradas da segurança alimentar para a insegurança alimentar leve”.

Por fim, a Rede Pessan afirma que “a solução para erradicar a fome passa 
por políticas de geração de emprego e renda”. Os pesquisadores lamentam 
que, embora agravado pela covid-19, os indicadores estão regredindo já mes-
mo em período anterior à pandemia. “O sucesso da garantia do direito humano 
à alimentação adequada, alcançado até 2013, foi progressivamente revertido 
a partir de 2014 (…) A escalada da fome durante a pandemia não é de respon-
sabilidade de um vírus, mas de escolhas políticas de negação e da ausência de 
medidas efetivas de proteção social”.  Fonte: Rede Brasil Atual – RBA

SÃO FRANCISCO – A Entidade representativa dos moradores conta com 
nova diretoria eleita em 23/10/2021, assim composta: Presidente- Ernani da 
Rosa Carmona; Vice-Presidente – Pedro Ramin; 1º Secretário – Jeferson Luiz 
da Rosa França; 2ª Secretária – Márcia Regina Figueiredo Felippe; 1º Te-
soureiro – Carlos Alberto da Silva; 2ª Tesoureira – Marines Martins Schef-
fer; Conselho Fiscal: Jeferson de Jesus Santos, Marcos Paulo Klassen, Josué 
Alves da Silva, Luciana Visonan dos Reis, Marco Antonio Saraiva  Coares 
Machado; moradores do bairro pedem providências quanto a operação tapa-
-buraco na Rua São Paulo e na  Av. Independência; pedem a construção de 
rampas de acessibilidade para cadeirante e pessoas idosas no estacionamento 
e áreas no Parque da Guarita.

CENTRO - Com a proximidade da temporada de verão se faz necessário 
as pinturas das faixas de segurança e reparos nas rampas de acessibilidade 
de acordo com as normas da ABNT no perímetro urbano de Torres; reparos, 
manutenção e substituição de alguns aparelhos das Academias ao ar livre tam-
bém são necessários; providenciar telas de proteção nos cortes de grama rea-
lizados pela prefeitura ou empresas contratadas evitando possíveis acidentes.

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

Hoje o papo é sobre traumas. Bora fazer um passeio so-
bre as origens das nossas feridas? A psicologia sempre foi 
uma área maleável em relação à demanda dos pacientes 
porque é um campo que está sempre realizando uma infi-
nidade de pesquisas, testes e estudos. Cada época tem um 
contexto diferente, então, conforme o tempo vai passando 
os pacientes trazem problemas novos e desafiadores.

 Atualmente, a gente sabe que algumas pessoas pro-
curam terapia não só pra resolver traumas, mas também 
pra se conhecer melhor. A terapia não é uma exclusivida-
de pra quem precisa trabalhar um trauma, ela também 
serve pra quem quer se encontrar, ou seja, descobrir seu 
verdadeiro Eu e com isso conviver melhor consigo mesmo 
e com os outros. A maioria das pessoas acredita que os 
traumas estão mais na infância ou adolescência. É impor-
tante lembrar que os traumas também podem estar além 
dessas fases da vida. Eles também podem estar no pas-
sado recente, o que poderia ser um TEPT (Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático) e no campo transpessoal… que 
seriam os traumas que acontecem na gestação e em vidas 
passadas. Assim como um paciente pode ter passado por 
algo que marcou seu desenvolvimento de forma traumá-

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

tica enquanto estava no útero da mãe, também existe a 
possibilidade de que um paciente possa estar carregan-
do em sua energia um trauma há muitas encarnações. 
Durante o processo terapêutico, nos meses iniciais o pa-
ciente fala sobre sua infância, adolescência e vida atual. 
E, então, a gente já consegue detectar se essa pessoa 
sofreu algum trauma nessa vida. Depois de alguns meses 
fazendo terapia, alguns pacientes que atendo descobri-
ram que seus traumas aconteceram na gestação e outros 
em vidas passadas. 

Como assim? Explico. Quando percebo que existe al-
guma questão transpessoal relacionada a sintomas de 
um trauma que dá indícios de que ele está escondido no 
campo transpessoal, costumo indicar terapias transpes-
soais. Uns fizeram algumas sessões com terapeutas de 
vidas passadas e outros foram em busca de terapias que 
colocam o paciente em um estado alterado de consciên-
cia, como por exemplo, o Breathwork. Essa terapia traba-
lha com a respiração holotrópica do psiquiatra Stanislav 
Grof, que é uma forma de acessar o inconsciente sem a 
necessidade de usar micro doses terapêuticas de algum 
alucinógeno. Eu quis trazer pra vocês essa informação 
sobre traumas que podem estar no nosso campo trans-
pessoal porque tenho visto algumas pessoas perdendo 
tempo e dinheiro fazendo anos de uma terapia x, y ou z 
que não oferecem o que a terapia transpessoal oferece.

 Portanto, fiquem ligados! Se depois de alguns anos 
num divã vocês não conseguiram se livrar dos sintomas 
de um trauma, então, eu sugiro que vocês busquem algo 
que vá além do convencional. Seguimos atendendo em 
São Paulo ou on-line. Agende seu horário pelo Zap. Boa 
semana, vagalumes! ;)

Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipria-
no Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da 
Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João 
Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câ-
mara Municipal de Vereadores realizou sua 36a Ses-
são Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, 
da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 03 de novembro 
de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx 
(PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. 
Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro 
Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Be-
reta (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/2021, de 27 de setembro de 2021, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, informando a essa Egrégia Câmara Municipal a ce-
lebração de convênio nº 890707/2019 entre Município 
de Torres/RS e a União, com o valor do repasse de R$ 
191.000,00, para a aquisição de patrulha mecanizada 
no município de Torres/RS.
Ofício nº 319, de 22 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 144/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 320, de 22 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 177/2021, do Ver. Moisés Trsich.
Ofício nº 321, de 25 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 193/2021, da Mesa Diretora.
Ofício nº 322, de 25 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 194/2021, do Ver. Moisés Trsich.
Ofício nº 323, de 25 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 195/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 324, de 26 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 202/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 325, de 26 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 191/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 326, de 26 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 186/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 327, de 26 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) 
dias no prazo para resposta ao Pedido de Informação 
nº 182/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 328, de 26 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) 
dias no prazo para resposta ao Pedido de Informação 
nº 196/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 330, de 27 de outubro de 2021, do Poder 
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mação nº 183/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 557/2021, deste Poder Legislativo, encami-
nhando ao Ministério Público de Torres do Edital de 
Licitação nº 46/2020, referente ao processo de licita-
ção da rodoviária de Torres.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 62/2021, do Poder Executivo, que 

regulamenta, no âmbito do Município, a Lei Federal 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre 
a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a Administração 
Pública.

PROJETOS - 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 58/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza contratações de auxiliar de fiscal para atuar na 
Secretaria da Fazenda.
Projeto de Lei nº 59/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza prorrogar contratações de servidores para 
atuarem na Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos.
Projeto de Lei nº 60/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secre-
taria de Educação.
Projeto de Lei nº 61/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secre-
taria de Saúde.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 220/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que re-
quer que seja encaminhado Moção de Congratulação 
a Soldado PM Silvia Costa Fernandes e Soldado PM 
Sofia Frelich Emerim, pela desempenho à frente do 
PROERD no ano de 2021, responsáveis pela forma-
ção, proposta pelo projeto de mais de 500 alunos das 
escolas do Município de Torres.
Nº 221/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu-
ra, que requer o encaminhamento de Moção de Pesar 
a família Silva, pelo falecimento de Agatha Gonçalves 
da Silva, no dia 02/11/2021.
Nº 222/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o enca-
minhamento de Moção de Pesar aos familiares da se-
nhora Nelci Bitencourt da Costa, por seu falecimento, 
ocorrido no último dia 28 de outubro.
Nº 223/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o enca-
minhamento de Moção de Congratulações à Escola do 
Servidor, SIMTO, pela realização do torneio de fute-
bol e vôlei, alusivo ao Dia do Servidor.

INDICAÇÕES
Nº 273/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica ao Poder Executivo que se utilize algum 
espaço público de seu domínio ou em parceria com a 
iniciativa privada para o cultivo de mudas de árvores 
e flores para serem plantadas em canteiros, praças e 
parques da cidade.
Nº 274/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que in-
dica ao Poder Executivo a colocação de placas com 
distância percorrida na Lagoa do Violão.
Nº 276/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder 
Executivo quanto a ampliação do horário das Escolas 
Municipais de Educação Infantil - EMEIS.
Nº 277/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Po-
der Executivo a contratação de Pediatra para atuar no 
Pronto Atendimento, entre as 18h às 24h, e nos demais 
horários a implantação da telemedicina para suprir a 
necessidade desse profissional.
Nº 278/2021, do ver. Igor Beretta, que indica a Cor-
san o aproveitamento da rede de esgoto já instalada 
no Loteamento Altos de Torres, no Bairro São Jorge, 
preparando-a para captar o restante da rede.
Nº 279/2021, do ver. Igor Beretta, que indica ao Poder 
Executivo a formatação de Lei que autorize a descon-
tar dívida dos servidores com a municipalidade de va-
lores a receber de precatórios.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 204/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo informações quanto aos 
contratos, entrada de verbas, compras, manutenções e 
responsáveis por reformas, que são feitas na CORBIM 
(Cooperativa de Reciclagem, Recolhimento, Benefi-
ciamento e Industrialização de Materiais Recicláveis).
Nº 205/2021, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações sobre a relação das entida-
des beneficiadas pela destinação de recursos via COM-
DICA nos últimos 10 anos.
Nº 206/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo informações com cópia do projeto comple-
to da revisão do Plano Diretor apresentado ao Prefeito 
Municipal, cujo trabalho foi realizado pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo.
Nº 207/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações com a certidão de denomi-
nação do campo localizado na Av. do Riacho, popular-
mente conhecido como Campo do Torrense.
Nº 208/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto a relação das obras 
realizadas, quais empresas e locais, oriundas de con-
trapartida nos últimos 5 anos.
Nº 209/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto ao processo de rea-
daptação de servidora.
Nº 210/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto à residência de par-
ticulares em área pública junto à Secretaria de Obras.
Nº 211/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto à celebração de 
Contrato de Programa com a CORSAN, através da Lei 
Municipal nº 4.271, de 17 de dezembro de 2009.
Nº 212/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto aos horários de 
vacinação nos ESF's do Município.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 639/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto ao corte 
de grama, limpeza e colocação de balanços na Praça 
José Matos Duarte (Zuza), Rua Santa Maria, Bairro 
São Jorge, nesta Cidade.
Nº 640/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pin-
tura e sinalização das vagas oblíquas já existentes den-
tro do Parque da Guarita, nesta Cidade.
Nº 641/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto 
ao patrolamento e a colocação de base graduada na Es-
trada das Águas Claras, neste Município.
Nº 642/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto a instalação de re-
fletores na praça José Osni Lopes, ao lado do Posto de 
Saúde Padre Luiz Benini, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 643/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto ao reparo no muro 
da Escola Manoel Ferreira Porto, Campo Bonito, nesta 
Cidade.
Nº 644/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à erosão nos 
acessos à praia no Parque da Guarita, nesta Cidade.
Nº 645/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à manutenção 
do calçamento da Rua Ivo R. Capaverde, Bairro Igra, 
neste Município.
Nº 646/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
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Poder Executivo providências quanto aos acessos à 
Rua Fernando Machado, Bairro Porto Alegre, neste 
Município.
Nº 647/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que 
solicita ao Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo 
providências quanto as presentes demandas dos mo-
radores e proprietários de imóveis da Praia Gaúcha, 
neste Município.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Fez menção ao 
Novembro Azul, mês de conscientização da saúde 
masculina, lembrando que os homens vivem sete 
anos a menos que as mulheres. Disse que o Ministé-
rio de Saúde tem implementado exames de prevenção 
do câncer para a população masculina. Salientou que 
os homens consomem menos frutas, legumes e ver-
duras, acarretando sobrepeso. Citou ainda o tabagis-
mo e consumo abusivo de bebidas como agravantes. 
Relatou o caso de um senhor que foi encaminhado 
pelo PA ao hospital do município para uma tomogra-
fia, que não acusou a presença de AVC, e foi liberado, 
mas que no dia seguinte voltou a passar mal. Teve de 
ser enviado a Dom Pedro de Alcântara e, de lá, enca-
minhado a um hospital de Porto Alegre que consta-
tou o AVC. Questionou o atendimento do hospital do 
município e a tomografia que não apresentou o AVC. 
Elogiou o projeto Praia Limpa, bem como sua pro-
jeção internacional nas redes sociais, em virtude da 
atuação de um jovem de Torres. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Lamentou 
o falecimento da jovem Ágatha Gonçalves da Silva, 
filha do senhor Alexandre, conhecido por “Sardinha”. 
Elogiou o amigo por sua solidariedade pedindo que 
Deus conforte o coração de toda família.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Elogiou a 
confraternização promovida pelo Executivo na se-
mana anterior para os servidores do município. Falou 
sobre o projeto Praia Limpa e dois de seus projetos 
voltados ao tema: um que proíbe o uso de sacolas 
plásticas em estabelecimentos comerciais, e outro 
que proíbe o uso de canudos plásticos. Informou 
que a Mesa Diretora participou de uma reunião com 
o DAER referente à licitação de uma rodoviária em 
Torres. Disse que não houve um planejamento de 
transição por parte do órgão. Criticou o não atendi-
mento a muitas exigências do edital de licitação, bem 
como a falta de respeito do órgão para com o muni-
cípio. Reiterou que o DAER foi omisso no processo, 
e que o litoral tem sido tratado como um pequeno 
balneário, sem se importar com a população. Espera 
que o Ministério Público apure o caso.

Ver. Igor Beretta: Fez um breve relato sobre sua in-
ternação e cirurgia na semana anterior, agradecendo 
aos profissionais que o atenderam. Falou sobre o tra-
tor que voltou da manutenção e que será utilizado no 
corte de grama dos campos de futebol do município. 
Elogiou a rapidez no atendimento da SAMU a um 
pedido seu, mas criticou o aluguel de R$ 15.000,00 
mensais pagos pela atual unidade. Sugeriu que o va-
lor poderia ser usado no incremento dos salários de 
profissionais ou aquisição de um prédio próprio. Em 
relação ao desgaste da população, pela demora no 
atendimento nos Postos de Saúde, espera que o Se-
cretário de Saúde coloque guardas ou vigilantes nos 
Postos. Relatou uma série de indicações de sua auto-
ria em benefício da Guarda Municipal, afirmando que 
os profissionais precisam de melhor segurança. Disse 
que a Guarda Municipal é uma guarda de “faz de con-
ta”, já que não conta com o mínimo de segurança no 
que se refere a equipamentos.

Ver. Carla Rodrigues Daitx: Mencionou o Novem-
bro Azul, incentivando que os homens façam os exa-
mes preventivos. Relatou que no domingo esteve no 
PA e presenciou o caso de uma senhora que precisou 
de um procedimento, não realizado pela unidade, e 
que o hospital do município se recusou a fazê-lo. Dis-
se que é necessário um melhor relacionamento entre 
PA’s e hospital. Disse que a atitude do hospital foi 
inadmissível. Elogiou a Guarda Municipal, reconhe-
cendo que a classe está há muito tempo sem reajuste 
salarial e que, mesmo diante de algumas dificuldades, 
atua de maneira profissional. Externou sua solidarie-
dade ao senhor Alexandre e família pela morte da fi-
lha há aluns dias. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Disse que 
seu escritório fica ao lado da prefeitura e que está 
sempre disponível à população. Comentou que no 
passado “foi incendiário, mas que hoje é bombeiro”. 
Usou uma metáfora comparando a mentira com um 
saco que penas que é jogado ao vento e que, por mais 
que se queira, não é possível recolher a todas. Disse 
que foi procurado pelos moradores da Praça Pinheiro 
Machado que estava com entupimento na rede cloa-
cal. Procurou o Secretário Fernando Nery que solu-
cionou o problema. Parabenizou o Secretário Cláudio 
Paranhos que esteve no PA durante a madrugada do 
dia 26. Relatou que a unidade fez um total de trezen-
tos atendimentos. Disse que visitou cinco cemitérios 
no dia de finados, parabenizando o novo projeto de 
lei que traz regramentos aos serviços funerários e ce-
mitérios. Parabenizou a Secretária Clarice que fazia 
o cadastramento e orientação de pessoas que se diri-
giram ao cemitério do Campo Bonito. Disse que não 
tem ouvido críticas ao prefeito por acreditar que ele 
vem desenvolvendo um belo trabalho.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Falou que o atendimen-
to do hospital do município tem falhas e que precisa 
mudar. Citou uma demanda de seu partido no valor 
de R$ 250.000,00 para ajudar o hospital, mas percebe 
que ainda há problemas. Disse que a Guarda Munici-
pal Patrimonial deve ser convertida em Guarda Civil 
Municipal, com poder de polícia, como os Fiscais de 
Trânsito, Brigada Militar e Polícia Civil, que deixarão 
a cidade mais segura. Leu um artigo da Constituição 
Federal que trata de uma sociedade mais justa e soli-
dária, afirmando que os mais necessitados, inclusive 
os que ocupam as sinaleiras, precisam ser amparados. 
Disse que “quem está acima, ajuda os que estão abai-
xo” e que “assim teremos uma sociedade justa”.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Enalteceu o Executivo 
pelo projeto de lei que regula os serviços funerários 
e cemitérios, em especial o do Campo Bonito, afir-
mando que foi uma atitude corajosa por se tratar de 
um projeto polêmico. Parabenizou também a Câma-
ra Municipal e vereadores pela aprovação do projeto 
de lei. Acredita que o novo regramento beneficiará o 
cemitério de Campo Bonito e à população. Parabe-
nizou o Prefeito em exercício, Fábio Amoretti, que 
sancionou o referido projeto mostrando que está em 
sintonia com o prefeito Carlos Souza. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez menção à 
discussão no Posto de Saúde do Bairro Curtume, em 
virtude da demora no atendimento, que poderia ser 
evitada se houvesse um profissional de segurança. 
Sugeriu um profissional da Guarda Municipal ou se-
gurança para o local. Em relação à contratação de pro-
fissionais de segurança pelo município, pediu que os 
contratos tenham um curto período de tempo para que 
sejam chamados os que passaram em concurso. Falou 
sobre o Novembro Azul, pedindo que a sociedade não 

esqueça do Setembro Amarelo, voltado à prevenção 
do suicídio. Citou o caso de uma jovem que tirou a 
própria vida há poucos dias, bem como inúmeros ou-
tros casos, pedindo que as pessoas fiquem atentas à 
mudança de comportamento de familiares para que 
se evite o pior. Pediu que o Executivo fiscalize mais o 
município em virtude das leis vigentes.

Ver. Moisés Trisch: Reclamou do baixo orça-
mento destinado aos COREDES, próximo dos R$ 
800.000,00 para todo o litoral, o que dificulta a par-
ticipação da população. Quanto ao caso da nova ro-
doviária e à atuação do DAER, disse que o responsá-
vel final pelo órgão é o Governador Eduardo Leite. 
Quanto à violência no Posto de Saúde no final de 
semana, reconhece não ter conhecimento suficiente 
para opinar, mas enaltece os profissionais da segu-
rança pelo seu empenho. Disse que é inadmissível o 
fato de a maior parte dos atos de violência ocorrerem 
contra mulheres, seja por agressão física ou verbal. 
Orientou que as pessoas, que se sentirem ofendidas, 
procurem os responsáveis e não aos servidores que 
estão a trabalho. Afirmou que a responsabilidade úl-
tima é da Administração. Parabenizou aos servidores 
que resistem às dificuldades e que fazem a sua parte.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Infor-
mou que a Secretaria de Saúde está licitando exa-
mes de alta complexidade. Está convicto de que os 
problemas na área da saúde serão minimizados com 
o decorrer do tempo. Informou que a segunda dose 
da AstraZeneca já está disponível e que a vacinação 
ocorrerá na unidade da Joaquim Porto, lembrando 
que é preciso documento com foto e, se possível, um 
quilo de alimento. Relatou que a guarita da Rua Má-
rio Quintana, que foi deslocada para uma distância 
de trezentos metros, volte ao local de origem, onde 
há muito mais moradores. Relatou o caso de pesso-
as que se colocam na entrada da cidade para vender 
produtos, questionando se eles têm autorização mu-
nicipal para a função. Informou que o canil da Carla, 
na Estrada do Mar, recebeu adequações da vigilância 
sanitária e está aberto ao município para uma parceria 
público-privada.

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 50/2021, do Poder Executivo, que 
altera o Anexo I e III do Plano Plurianual do Muni-
cípio de Torres para o quadriênio 2022 a 2025 e dá 
outras providências. APROVADO.
Projeto de Lei nº 55/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional 
Especial na vigente Lei Orçamentária. APROVADO.

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

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

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em 
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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Atenta as novas formas de ofe-
recer um atendimento rápido e 
qualificado, a Sicredi Caminho 
das Águas expandiu seu acolhi-
mento aos associados através de 
uma agência móvel e tecnológi-
ca. Sua inauguração ocorreu on-
tem, dia 28, em Rolante durante 
a celebração dos 98 anos da co-
operativa. O evento foi transmi-
tido ao vivo nas redes sociais da 
Sicredi Caminho das Águas no Fa-
cebook e no Instagram. Seu itine-
rário inclui também cidades que 
ainda não contam com agência 

fixa, como, por exemplo, Araricá 
e Caraá. A divulgação das datas 
e cidades, que devem receber a 
agência móvel, serão realizadas 
através das redes sociais da coo-
perativa.

Os equipamentos eletrônicos 
utilizados na agência móvel uti-
lizam energia obtida através de 
painéis solares e dispõe de três 
bicicletas que podem ser empres-
tadas aos seus associados para 
uso sem nenhum custo. Essa ati-
tude faz parte do posicionamen-
to Bike Friendly da Sicredi Cami-

nho das Águas 
que é voltado 
ao seu compro-
misso com a 

sustentabilidade e a mobilidade. 
Para ficar mais próximo das pes-
soas, sem nenhuma distinção, a 
agência dispõe de acessibilidade 
para cadeirantes e uma sala para 
reuniões – que pode ser utilizada 
para gravações de programas de 
rádio com uma divisória de vidro 
para o restante da estrutura.

Todas as operações em agên-
cias estarão disponíveis, com 
exceção daquelas que envolvam 
dinheiro em espécie. O propósi-
to de liberar o potencial das pes-
soas e negócios segue forte, e o 
atendimento oferecido na agên-
cia móvel segue o mesmo padrão 
Sicredi de qualidade que é ofere-
cido em suas agências fixas.

De maneira sustentável e com acessibilidade, agência móvel (foto) busca estreitar e fortalecer o relacionamento com os seus associados e a comunidade

Com tecnologia e inovação, Sicredi Caminho das Águas 
está mais próxima de seu associado onde ele estiver

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma institui-

ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. O modelo 
de gestão do Sicredi valori-

za a participação dos mais de 
5 milhões de associados, os 
quais exercem papel de do-
nos do negócio. Com presença 
nacional, o Sicredi está em 24 
estados* e no Distrito Federal, 
com mais de 2.000 agências, e 

oferece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros (www.
sicredi.com.br). 

*Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Goi-
ás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Para-
ná, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

As causas e consequências do par-
to prematuro foram tema de audiên-
cia pública realizada na manhã desta 
quarta-feira (3) pela Comissão de Saú-
de e Meio Ambiente da Assembleia 
Legislativa. O debate foi proposto pelo 
deputado Dr. Thiago Duarte (DEM), 
diante da proximidade do dia 17 de 
novembro, que marca o Dia Mundial 
da Prematuridade, e o “Novembro 
Roxo”, também alusivo ao tema.

Conforme o parlamentar, os par-
tos prematuros representam 12% 
do total no estado e estão muito re-
lacionados à falta de planejamento 
familiar e a exames pré-natais inade-
quados. A redução da prematurida-
de, segundo ele, implicaria a redu-
ção também da mortalidade infantil. 

Para a fundadora e diretora-exe-
cutiva da Associação Brasileira de 
Pais, Familiares, Amigos e Cuidado-
res de Bebês Prematuros, Denise Su-
guitani, e a médica pediatra Andrea 
Leusin Carvalho, os dados referentes 
à prematuridade no estado eram 
graves, porque, conforme explicou, 
havia consequências de longo prazo 
para esses nascimentos, tanto para a 
saúde dos bebês, física e psicológica, 
como para as famílias. “Faz parte de 
se pensar na construção de futuras 
gerações mais saudáveis, uma so-
ciedade mais humana e mais feliz”, 
considerou.

Reforçando a fala inicial do par-
lamentar, apontou também a ne-
cessidade do planejamento familiar, 

assim como a educação sexual para 
adolescentes, o estímulo às con-
sultas pré-natais, o parto seguro e 
respeitoso, com decisões compar-
tilhadas, e a licença maternidade 
ampliada. “Tudo isso faz com que 
tenhamos chances muitos menores 
de um parto prematuro”, avaliou. 

Ainda conforme Denise, o Brasil 
ocupa o 10º lugar nos índices de pre-
maturidade, o que era preocupante, 
uma vez que se tratava da maior cau-
sa de mortes antes dos cinco anos de 
idade no mundo. Entre os cuidados 
necessários com os bebês, citou a 
importância de se assegurar a proxi-
midade entre pais e filhos, o contato 
pele a pele para a sobrevivência das 
crianças, advertindo que durante a 
pandemia havia tido muita separação.

Representando a Secretaria Esta-
dual da Saúde, a médica pediatra An-
drea Leusin de Carvalho apresentou 
dados dos últimos três anos sobre o 
tema e ações que vinham sendo de-
senvolvidas, mas ainda precisavam 
avançar. Foram 12,4% de bebês com 
36 semanas ou menos dos 134.399 
nascidos vivos em 2019; 12,18% 
de 130.611 em 2020; e 12,68% de 
98.359 em 2021, de acordo com o 
Sistema de Informação sobre Nasci-
dos Vivos (Sinasc). 

Entre as ações incentivadas, citou 

o cuidado progressivo neonatal, o in-
centivo ao ambulatório de egressos 
da UTI neonatal, a administração do 
polivizumabe (anticorpo monoclonal 
específico contra o vírus sincicial res-
piratório), a adoção do “método can-
guru” e a promoção do aleitamento 
materno e dos bancos de leite.

Após as falas das convidadas, Dr. 
Thiago destacou a importância da 
adoção de métodos contraceptivos 

modernos e de longa duração, citan-
do projeto bem sucedido nesse sen-
tido realizado com jovens do bairro 
Restinga, de Porto Alegre, que teria 
reduzido os índices de mortalidade 
infantil na cidade, e proposição de 
sua iniciativa (PL 143/2019) aprova-
da pelo parlamento gaúcho.

* Fonte: Agência de 
Notícias da ALERGS

Audiência pública no Legislativo Gaúcho aponta relação entre 
falta de planejamento familiar e risco de prematuridade

Foram 12,4% de bebês com 36 semanas ou menos dos 134.399 nascidos vivos em 2019; 12,18% de 130.611 em 2020; e 12,68% de 98.359 em 2021
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ÁRIES - A semana pede descanso, mas 
pode surgir trabalho extra. Tome cuidado 
com a autossabotagem, não soltando as 
preocupações e carregando um peso ex-
tra semana adentro. Valerá a pena adotar 

uma postura mais equilibrada, que traga mais paz do que 
guerra. É um momento de mais organização também para 
conseguir planejar melhor o mês, inclusive financeiramente.

TOURO - A sua saúde pode ser um ponto 
de atenção nesta semana: é importante di-
minuir o ritmo e descansar. Sua criatividade 
pode estar baixa, portanto excessos serão 
ruins. Não queira entrar numa energia de 
produtividade excessiva, porque a semana 

pode trazer atrasos e lentidão, mas é porque sua vitalidade 
está baixa e é momento de ir mais devagar.

GÊMEOS A semana pode trazer uma preguiça 
latente e uma necessidade grande de descan-
sar e dedicar mais tempo para o autocuidado. 
A saúde pode estar boa, mas é preciso se mo-
vimentar e aproveitar melhor a vida e o tempo. 

As questões domésticas podem ocupar muito seu tempo, então 
saiba delegar ou não se preocupar tanto.

CÂNCER -A semana pode trazer muito 
foco e novas ideias. É momento de deixar 
as coisas maturarem antes de colocá-las 
em prática, portanto você pode estar mais 
sonhador que o normal. Escute suas intui-

ções. Semana positiva também para estudos e atividades 
que tragam leveza e bem-estar.

LEÃO - Semana de muita disciplina, foco 
e comprometimento com o que precisa ser 
feito. Ainda que seja uma semana de feriado, 
sua semana poderá ser agitada, inclusive 
com viagens ou passeios. Sua comunicação 

está ativada e sua coragem de realizar seus desejos é grande, 
podendo ser uma semana de prazer, bem-estar e conquistas 
do que deseja. Tome cuidado apenas com excessos.

VIRGEM - A semana traz direciona-
mento. Você pode sair de uma dúvida 
antiga, tomando uma decisão mais 
consciente. Ter coragem é importan-
te para levar esta semana e não se 

deixar levar por obstáculos. Aposte em dialogar e 
poderá ver caminhos novos ao avaliar novas pers-
pectivas.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA -A semana pode começar caótica, 
mas animada. Surpresas podem acontecer, 
alegrando o coração e a alma. Uma viagem, 
um passeio, um convite... Seja como for, a se-
mana pode surpreender. Saiba relaxar e dei-
xar fluir. É importante sair da zona de conforto 

para aproveitar o melhor desta semana e não se deixar levar 
por medos ou excesso de controle.

CAPRICÓRNIO - A semana pode 
começar com planos de viagens e 
passeios. Sua cabeça pode estar 
longe e necessitando de um des-
canso. Além de passeios, a se-

mana é propícia para estudos e para a busca por 
novidades e aventuras. Tome cuidado com o de-
sânimo total, que pode surgir, deixando você sem 
ânimo para fazer nada.

AQUÁRIO - A semana pode co-
meçar mais arrastada e terminar 
mais animadora, mas isso aconte-
ce porque você recupera o ânimo 
e a coragem de avançar e seguir 
rumo a algum objetivo. Você pode 

tomar uma decisão ou abraçar novas oportunida-
des que podem surgir. Passeios e viagens podem 
acontecer ou apenas uma descoberta simples 
que pode mudar tudo.

PEIXES - A semana pode ter 
novas parcerias no horizonte 
ou acordos que te favorecem. 
Viagens ou passeios também 
trarão alegrias e uma boa dose 
de descanso. Tome cuidado 

com radicalismos, com a dificuldade de se 
doar ou de compreender outros pontos de 
vista que podem atrapalhar parcerias e asso-
ciações.

ESCORPIÃO -A semana pede planejamento 
e uma boa dose de jogo de cintura para lidar 
com obstáculos e situações que estão fora do 
seu controle. Tome cuidado com a dificuldade 
de perceber onde deve colocar sua atenção 
e onde não deve. É possível que consiga ter 

uma semana calma se conseguir ouvir sua intuição e seguir 
seu coração, não seus medos.

SAGITÁRIO -A semana pode começar mais 
intensa e cheia de compromissos e responsa-
bilidades, terminando mais leve e calma. Ainda 
que tenha compromissos, você pode conse-
guir viajar ou escapar no meio da semana para 

descansar. A mente pode estar muito cheia de preocupações, 
então é importante manter a calma e sair um pouco do caos 
do dia a dia.

VARIEDADES

(semana entre 02/11 e 08/11)
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Torres já vive o clima de Na-
tal. A partir do dia 13 de novem-
bro (sábado), moradores e visi-
tantes do município vão poder 
mergulhar ainda mais neste cli-
ma de encanto com a abertura 
oficial da programação natalina 
“Um Mar de Amor e Paz”. O ato 
ocorrerá ao lado da Praça XV de 
Novembro (centro de Torres), 
no palco montado na Rua Itape-
va, às 20h, e será marcado pela 
chegada do Papai Noel.

Além disso, o show da so-

lenidade de abertura aconte-
cerá com o espetáculo 'Natal 
de Maria', com a participação 
de Cristina Sorrentino, Shan-
na Muller e 'Crianças Encanto'. 
"Um espaço será especialmen-
te ornamentado para encantar 
a todos. Venha com a família, 
convide os amigos, vizinhos e 
participe do evento de Amor e 
Paz produzido na tua cidade" 
convida a Prefeitura de Torres

Em breve, as ruas principais 
da cidade estarão enfeitadas. 

"Árvores, sinos, papais noéis, 
velas e outros adereços são 
preparados com muito carinho 
para decorar o município. Logo, 
também as residências e vitri-
nes do comércio estarão neste 
clima. A programação foi ela-
borada com muita inspiração e 
dedicação e deve se estender 
até o dia 19 de dezembro, sen-
do considerada a terceira maior 
atração natalina do Rio Grande 
do Sul", concluí a comunicação 
da Prefeitura de Torres.

"Natal de Torres: Um Mar de Amor e Paz” 
Confira a programação que inicia dia 13 de novembro

NATAL “Um Mar de Amor e Paz” - Confira a programação:
Novembro
(Palco Principal Praça XV de Novembro – 20h 
- a não ser quando diferentemente destacado)

12/11 Praia Paraiso - Show Kiquarteto
13/11 Espetáculo Natal de Maria e Chegada do 

Papai Noel - Cristina Sorrentino, Shanna Muller 
e “Crianças Encanto”
14/11 Espetáculo Natal em Cordas - Marcelo 
Caminha
20/11 Espetáculo Voice In
21/11 Chegada do Papai Noel (Vila São João) – 

NB Trio
27/11 Luiza Barbosa Canta o Natal
28/11 Espetáculo com Padre Ezequiel

Dezembro
(Palco Principal Praça XV de Novembro – 20h)

04/12 Tributo a Roberto Carlos
5/12 Encanto de Natal
11/12 Natal de Clara
18/12 Espetáculo Deus e Eu com Leandro Borges
19/12 Os Gauchinhos

Parte da decoração do natal 2020 em Torres

E a Capital do Balonismo se-
gue com calendário de com-
petições, colorindo os céus da 
cidade. Após o Campeonato Bra-
sileiro da modalidade, dessa vez 
Torres vai sediar a 3ª etapa do 
Campeonato Gaúcho de Balonis-
mo, em evento que ocorrerá de 
9 a 12 de novembro. 

Conforme destaca o Blog 
do Balonismo ,serão 20 balões 
participantes desta etapa, que 
será a penúltima do Gaúcho em 
2021. Os voos competitivos são 
bem cedinho, a partir das 6h da 

manhã - sendo que as provas du-
ram em média 1 hora. Não estão 
previstos voos para o turno da 
tarde

Por se tratar de uma compe-
tição de nível estadual, não ha-
verá a possibilidade de passeios 
turísticos durante o campeonato 
(mas a região de Torres possuí 
diversos balonistas que realizam 
voos turísticos, basta fazer uma 
pesquisa online que você certa-
mente encontrará sua melhor 
opção - mas não durante o cam-
peonato!).

3ª ETAPA - GAÚCHO DE BA-
LONISMO EM TORRES - Pilotos 
participantes 

Rogerio Daitx; João Vitor Justo; 
Murilo Hoffmann; Flavia Souza; Ri-
cardo Lima; Giovani Pompermaier; 
Paulo Cesar Farias; Reni Pinho; Laís 
Pinho; Fernando Silva; Fernando 
Oliveira; Giulia da Luz; João Paulo 
Rocho; Marcel Gonçalves; Jairo Pe-
reira; Murilo Gonçalves; Marcelo 
Rosa; Jaime Magnus; Sergio Jung

*Com informações de https://
blogdobalonismo.com.br/

3ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo 
acontece em Torres entre 9 e 12 de novembro

Principal fonte de receita da Associação Torrense 
de Proteção aos Animais (ATPA), o Brechó e Bazar está 
ocorrendo desde o dia 4 de novembro (quinta-feira). 
Até o final da tarde de 06 de novembro (sábado), as 
voluntárias da entidade estarão na lateral do Clube 
Capesca, ao lado do estacionamento do Santander, 
organizando a venda de roupas,  acessórios, artesana-
to, calçados, utensílios domésticos, objetos de deco-
ração e artigos para pets.

São diversos produtos com preços promocionais. 
Conforme as responsáveis pelo evento,  as roupas 
são previamente higienizadas e serão observados 
todos protocolos sanitários contra a Covid-19, como 
uso de máscara, álcool gel e limite de pessoas para 
evitar aglomerações. "Todo o recurso obtido será 
fundamental para manter o projeto permanente de 
castrações, alimentação e cuidados de animais de 
rua, da aldeia indígena e também animais de pessoas 
de baixa renda. Ao longo de 2021, a ATPA já encami-
nhou para a castração cerca de 450 cadelas e gatas. 

Em 2020 foram mais de 750", ressalta a assessoria da 
ATPA.

Bazar e brechó da ATPA está angariando fundos 
para animais desamparados de Torres
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Celebrando seus 98 anos de 
existência no dia 28 de outubro, 
a Sicredi Caminho das Águas 
distribuiu 980 cestas básicas 
dentro de sua área de atuação. 
Agradecendo todo o acolhi-
mento das comunidades, des-
de sua fundação, as agências 
da cooperativa coordenaram o 
repasse dos alimentos para fa-

mílias carentes das comunida-
des que integram sua área de 
atuação. 

As cestas básicas doadas, 
que totalizaram cerca de 11 
toneladas de alimentos não 
perecíveis, foram adquiridas de 
estabelecimentos associados 
da cooperativa, também forta-
lecendo o círculo virtuoso do 

cooperativismo. Através dele 
não apenas os associados se 
desenvolvem, como a própria 
cooperativa e sua comunidade. 
Como instituição formada por 
pessoas, ao longo de sua histó-
ria a Sicredi Caminho das Água 
assumiu papel como agente 
transformador na vida de mui-
tas pessoas e negócios, geran-
do resultados positivos para as 
economias locais. É uma forma 
de comemorar e lembrar seu 
passado, seus desafios e metas 
para o futuro, além de ajudar 
pessoas que precisam.

A Sicredi Caminho das Águas 
busca desenvolver as econo-
mias locais de maneira sus-
tentável e acreditando que ao 
investir em seus associados, 
diversas camadas econômicas 
podem ser atingidas também 
de maneira positiva. Sobretudo, 
como parte da comunidade que 
o acolhe, o Sicredi investe tam-
bém no campo social visando 
incentivar pessoas e negócios 
a seguirem exemplos positivos. 

A área de atuação da Sicredi 
Caminho das Águas inclui as ci-
dades de Arroio do Sal, Campo 

Bom, Capão da Canoa, Capivari 
do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, 
Nova Hartz, Osório, Palmares 
do Sul, Parobé, Riozinho, Rolan-
te, Santo Antônio da Patrulha, 
Sapiranga, Taquara, Terra de 
Areia, Torres, Tramandaí, Três 
Cachoeiras e Três Coroas. 

Para mais informações siga a 
Sicredi Caminho das Águas no 
Facebook e no Instagram.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de as-
sociados, os quais exercem pa-
pel de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 24 estados* e no Distri-
to Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).

Em comemoração ao seu aniversário, Sicredi 
Caminho das Águas distribui alimentos

Cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis foram doadas pela instituição - que completou 98 anos

Já é uma prática nas escolas 
municipais de Arroio do Sal, por 
meio da Secretaria Municipal da 
Saúde em conjunto com a Secre-
taria Municipal da Educação, a ati-
vidade de orientação e entrega de 
Kits de higiene bucal para os alu-
nos da rede de ensino municipal. 
O kit é composto por uma escova 
de dente, fio dental e creme den-
tal.

A iniciativa corresponde ao Pro-
grama Saúde na Escola (PSE) do 
Ministério da Saúde, com a execu-
ção do Município, visando a inte-
gração e articulação permanente 
da educação e da saúde, na busca 

de qualidade de vida da popula-
ção através da promoção da saú-
de e de atividades de prevenção.

Para os secretários municipais, 
Diego Feldmann e Diego Dias, o 
Município entende a iniciativa 
como uma atividade complemen-
tar ao currículo, garantindo a saú-
de e o bem-estar dos educandos, 
pois com saúde se aprende me-
lhor.

O prefeito em exercício, José 
Diogo Martins Pereira (Zeca), afir-
ma que a escola tem o papel de 
construir boa parte da história de 
uma pessoa. É um dos primeiros 
locais que ficamos sem os pais por 

perto, fazemos novas amizades e 
adquirimos conhecimento. E esse 
ambiente de descobertas e apren-
dizagens é propício para orientar 
os pequenos sobre os cuidados 
que eles deves seguir com a saúde 
bucal desde criança, adotando há-
bitos para toda a vida.

Os kits são entregues pela equi-
pe odontológica das unidades de 
saúde do Município, os ESFs, ini-
cialmente para alunos matricula-
dos na rede municipal do primeiro 
ao quinto ano do Ensino Funda-
mental. (TEXTO - Melissa Maciel 
/ FOTO Daniel de Matos - ASCOM 
PMAS)

Orientações sobre higiene bucal com entrega de kits promove 
educação em escolas de Arroio do Sal

Alusiva à campanha do No-
vembro Azul, todas as unidades 
de saúde de Três Cachoeiras fun-
cionarão com horário estendido 
até as 20h (conforme cronogra-
ma abaixo) e terão atendimen-
tos especiais. O Novembro Azul 

é um movimento mundial que 
tem como objetivo alertar so-
bre a importância da prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer 
de próstata.  

Exames de PSA (antígeno 
prostático específico) poderão 

ser realizados pelos pacientes, 
assim como atendimentos odon-
tológicos e testes rápidos (Sífilis, 
HIV e Hepatites B e C). O agen-
damento deve ser feito nas uni-
dades de saúde ou ainda com as 
Agentes Comunitárias de Saúde.

Confira os dias em que cada 
unidade de saúde atenderá até 
as 20h:

ESF 01 - 03/11, 10/11, 17/11 
e 24/11

ESF 02 - 04/11, 17/11, 22/11 

e 30/11
ESF 03 - 03/11, 04/11, 10/11, 

17/11 e 24/11
ESF 04 - 05/11, 09/11, 16/11, 

23/11 e 29/11
Santo Anjo da Guarda - 10/11, 

17/11 e 24/11

Novembro Azul: unidades de saúde de Três Cachoeiras têm 
horário especial
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O casal suspeito de furtar um 
carro que depois foi encontrado 
atolado e parcialmente submer-
so na beira da praia em Capão da 
Canoa foi preso na segunda-feira 
(1º), segundo a Brigada Militar 
(BM). Vindos de Santa Catarina, os 
dois foram localizados na RST-101, 
km 206, em Mostardas, também 
no Litoral Norte do RS.

Segundo a BM, o casal estava 
em um outro veículo que havia sido 
furtado - em Criciúma (SC) - quatro 
dias depois do primeiro crime, fur-
to de um veículo depois de um gol-

pe que ocorreu em Torres. O casal 
estaria há cerca de uma semana 
em Mostardas, sendo que são sus-
peitos de outros golpes. Eles foram 
encaminhado à delegacia de polícia 
de Tramandaí e o homem assumiu 
ambos os crimes sozinho. A mulher 
foi ouvida e liberada.

Relembre caso do Carro 
atolado

Na manhã de 16 de outubro, o 
Classe A que pertence a um casal 
de idosos de Torres apareceu, ato-

lado e parcialmente submerso, na 
beira da praia de Capão da Canoa. 
Dois dias depois, o automóvel foi 
retirado por um guincho.

O furto é parte de um golpe 
aplicado pelos suspeitos contra o 
casal. Alguns dias antes, um ho-
mem e uma mulher alugaram um 
quarto do casal, pediram R$ 2 mil 
e o carro emprestado. Segundo a 
BM, eles afirmaram que faziam 
uma obra na região e saíram para 
ir até o local. Depois, fugiram. A 
Polícia Civil também investiga o 
crime de estelionato.

presos Golpistas que furtaram carro encontrado atolado na beira da praia 
Segundo a BM, casal estava em Mostardas com um outro veículo que teria sido furtado - em Criciúma (SC) - alguns dias depois 

do primeiro crime ( furto de veículo após golpe em Torres)

Foragido  por homicídio é preso em Torres 
com mais dois homens por tráfico de drogas 

Na quinta-feira (28/10), em Tor-
res, no bairro Salinas, a Brigada Mili-
tar prendeu três homens por tráfico 
e associação ao tráfico de drogas.

Durante patrulhamento tático, 
uma equipe da Força Tática do 2º 
BPAT recebeu informações de que 
alguns indivíduos estariam ven-
dendo drogas. Os policiais militares 

abordaram e identificaram três ho-
mens Com o trio foram apreendidas 
14 porções de cocaína, uma balança 
de precisão, uma maquina de cartão 
de crédito, cinco celulares e R$ 552.

Um dos homens presos tem 21 
anos, com passagens policiais por 
roubo a pedestre, tráfico de drogas, 
entre outros crimes; o segundo, um 

homem de 27 anos, com passagens 
policiais por tráfico de drogas; e o 
terceiro homem de 43 anos, com pas-
sagens por roubo, tráfico, homicídio, 
porte ilegal de arma de fogo, entre 
outros crimes. Este último homem 
encontrava-se foragido e possuía um 
mandado de prisão pelo crime de ho-
micídio. 

Casal é preso pela BM com crack e mais de 
120 porções de cocaína em Torres

Na quarta-feira (3/11), no bairro 
Faxinal em Torres, um casal foi preso 
pela Brigada Militar (BM) pelo crime 
de tráfico de drogas. Inicialmente, a 
BM foi acionada após o recebimento 
de denúncias de que um casal estaria 
vendendo drogas, e então as equipes 

de Força Tática do 2º BPAT realizaram 
diligências, sendo possível realizar a 
abordagem de um casal nas redonde-
zas do bairro Faxinal. 

"Foi identificado um homem de 21 
anos e uma mulher de 33 anos, ambos 
com passagens policiais por tráfico de 

drogas. Com o casal foram encontra-
das 123 porções de cocaína, uma por-
ção de maconha, oito pedras de crack, 
uma balança de precisão, um celular 
e R$ 650", ressalta a comunicação da 
BM. Ambos foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia de Torres.

Adolescente é apreendido em Torres 
com revólver, faca e canivete

No sábado (30/10), no bair-
ro Stan em Torres, a Brigada 
Militar (BM) apreendeu um 
adolescente por porte ilegal 
de arma de fogo, ameaça e 
posse de drogas. A guarnição 
da BM foi acionada para ave-

riguar um desentendimento 
entre vizinhos, onde uma das 
partes havia sido ameaçada 
com uma arma de fogo. 

"No local do desentendi-
mento, os PMs abordaram e 
identificaram um jovem de 17 

anos, e com ele foi localizado 
um revólver calibre .22, com 
seis munições do mesmo ca-
libre, uma faca, um canivete 
e uma porção de maconha", 
destaca a comunicação da 
BM.

BM prende homem por porte ilegal de arma 
de fogo em Arroio do Sal

Na sexta-feira (29/10), em 
Arroio do Sal, no bairro São Jor-
ge, um homem foi preso pela 
Brigada Militar por porte ilegal 
de arma de fogo.

Durante policiamento osten-
sivo, uma guarnição da Brigada 

Militar avistou alguns homens 
conversando. Com aproxima-
ção da viatura, um dos indiví-
duos apresentou comporta-
mento peculiar, diferente dos 
demais, demonstrando nervo-
sismo. Os PMs abordaram e 

identificaram o indivíduo, um 
homem de 39 anos, com pas-
sagens por ameaça. Durante 
revista pessoal foi encontrado 
em sua cintura um revólver ca-
libre .32 com cinco munições 
do mesmo calibre.
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O prefeito em exercício de Ar-
roio do Sal, José Diogo Martins 
Pereira (Zeca), acompanhado do 
secretário municipal de Planeja-
mento, Indústria e Comércio, Ra-
nieri Antônio Pereira Braga, este-
ve na última quarta-feira, 27/10, 
a convite do presidente da DTA 
Engenharia Portuária e Ambien-
tal, o engenheiro civil João Acácio 
Gomes de Oliveira Neto, visitando 
as obras do projeto de alargamen-

to da orla e proteção da costa de 
Balneário Camboriú, em Santa Ca-
tarina.

Segundo o prefeito em exer-
cício, Zeca, o objetivo da viagem 
foi para a busca de soluções para 
o saneamento básico de Arroio 
do Sal, especificamente sobre a 
coleta, o tratamento e o destino 
do esgoto cloacal. Uma demanda 
que tem sido prioritária ao Zeca no 
seu exercício como prefeito, e nos 

últimos meses, enquanto vice-pre-
feito.

A DTA é a empresa executora 
do projeto em Balneário Camboriú 
e também a empresa responsável 
pelo licenciamento do projeto do 
Porto Meridional em Arroio do 
Sal, motivo pelo qual originou o 
convite para a gestão municipal 
conhecer de perto como se dão os 
processos na execução das obras, 
a sua expertise e metodologia.

Na ocasião, João Acácio deu 
uma boa notícia ao prefeito em 
exercício, Zeca, em relação aos en-
caminhamentos para a instalação 
do Porto Meridional no Município. 
O empresário repassou o Parecer 
Nº 06/2021, da Marinha do Brasil, 
por intermédio da Agência da Ca-
pitania dos Portos em Tramandaí, 
em que consta que a Autorida-
de Marítima nada tem a opor às 
obras requeridas para implanta-

ção das estruturas de atracação do 
Porto em Arroio do Sal.

Com o parecer favorável e com 
o acompanhamento do trabalho 
da DTA em Balneário Camboriú, 
Zeca afirmou que retornou da 
viagem mais confiante e feliz por 

observar a empresa primando por 
segurança, qualidade e agilidade 
em todos os seus processos na 
gestão de um projeto de enormes 
proporções.

(Com informações de Melissa 
Maciel - Ascom PMAS) 

Zeca visita Balneário Camboriú em busca soluções 
para saneamento básico de Arroio do Sal 

Estão abertas as inscrições 
para o curso online e gratui-
to sobre educação financeira, 
que será realizado no dia 11 de 
novembro, às 15h, no âmbito 
do Projeto Nacional Qualifica 
Mulher. A iniciativa é promo-
vida pela Secretaria Nacional 
de Políticas para as Mulheres, 
por meio da Secretaria do Tra-
balho, Cidadania e Assistência 
Social de Três Cachoeiras.

O projeto visa fomentar 
ações de qualificação profis-
sional, trabalho e empreen-
dedorismo, para geração de 
emprego e renda para as mu-
lheres em situação de vulnera-
bilidade social, através de uma 
rede de parcerias com o poder 
público federal, estadual, dis-
trital e municipal, entidades e 
instituições privadas.

Serão atendidas, priorita-
riamente, mulheres que pos-
suam renda mensal de até um 
salário mínimo e meio, que 

estejam cursando ou tenham 
concluído o ensino fundamen-
tal e/ou médio, ou que não te-
nham escolaridade. 

As mulheres que têm inte-
resse em aprender mais sobre 
educação financeira, visando 
o aprendizado e melhor quali-
dade de vida, inscrevam-se no 

link https://tinyurl.com/edu-
cacaofinanceira-RS.

Para quem necessitar, a Se-
cretaria realizará a transmis-
são do curso no auditório da 
Prefeitura de Três Cachoeiras, 
com início às 14h30. Levar pa-
pel e caneta para fazer as ano-
tações.

Projeto Qualifica Mulher está com 
inscrições abertas em Três Cachoeiras

O programa "Trabalhando 
Juntos" vai preparar jovens 
Passotorrenses para a inser-
ção no mercado de trabalho. 
No dia 25 de outubro, o Se-
cretário de Administração e 
Finanças Antônio Scheffer, 
a Secretária de Desenvol-
vimento Humano e Social 
Ana Lucia Clos e a equipe do 
Centro de Referência da As-
sistência Social (CRAS), esti-
veram reunidos para debater 
a implantação do projeto no 
município em 2022. A inicia-
tiva faz parte de uma parce-
ria entre Ministério Público 
de Santa Catarina (MPSC), 
Centro de Integração Empre-
sa-Escola de Santa Catarina 
(CIEE), Prefeitura de Passo de 
Torres e empresas privadas. 

O município indica jovens 
que se enquadram no públi-
co-alvo do programa - oriun-

dos de famílias em situação 
de vulnerabilidade social, em 
cumprimento de medida so-
cioeducativa em meio aberto 
ou em situação de evasão 
escolar - e o CIEE organiza 
as oficinas socioeducativas. 
Os participantes têm a opor-
tunidade de aprender sobre 
economia pessoal, trabalho 
em equipe, elaboração de 
currículo, comportamento no 
ambiente de trabalho, entre 

outros temas. Os alunos que 
concluem a capacitação são 
encaminhados às vagas de 
aprendiz e de estágio dispo-
nibilizadas nas empresas dos 
municípios.

Os empresários interessa-
dos em contratar estagiários 
e aprendizes podem procu-
rar o CIEE no contato (48) 9 
9929-0207 com Tatiane ou 
(48) 9 9929-0188 com Led-
jara.

QUALIFICANDO JOVENS: Programa 
"Trabalhando Juntos" será 

implementado em Passo de Torres
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Na segunda-feira, dia 1º de No-
vembro, a sessão semanal da Câ-
mara de Vereadores de Dom Pedro 
de Alcântara foi realizada normal-
mente (mesmo sendo véspera do 
feriado de Finados, dia 2/11). E na 
sessão ordinária aconteceu um de-
bate sobre a aprovação do Plano 
Plurianual (PPA) da prefeitura, feita 
pela Casa Legislativa de Dom Pedro 
de Alcântara , que possui maioria 
da base aliada formada pelo MDB 
(e coligados ao prefeito Alexandre 
Model Evald), mas que teve vota-
ção contrária de vereadores do PP, a 

principal oposição ao governo atual.
O debate ideológico ficou forma-

tado justamente pela decisão do 
atual governo de não incluir verba 
no Orçamento da pasta de Turismo 
no PPA (Plano Plurianual). Para os 
vereadores do Partido Progressis-
tas, a cidade não pode projetar pro-
gresso quando não há sequer orça-
mento mínimo para a pasta. 

A defesa foi feita principalmente 
pelo vereador Deleon Hahn Silveira 
(PP). Ele informou em nota para A 
FOLHA, que, mesmo sem previsão 
no plano inicial e original do PPA, 

os Progressistas se mobilizaram e 
articularam uma emenda ao orça-
mento para instituir sua previsão 
orçamentária para o Turismo. Mas 
Deleon disse que “a situação rejei-
tou a proposta de forma dissimu-
lada e descomprometida”, e que 
os mesmos partidos alinhados ao 
governo municipal teria, feito a re-
jeição das emendas sem apresentar 
ao menos alternativas, parecendo 
que não tinham sequer estudado o 
PPA, ou que, ainda, “teriam votado 
sem saber o que estava acontecen-
do”.

Ausência de recursos para a pasta do turismo na 
prefeitura de Dom Pedro gera debate na câmara local
Uma ADIN, aceita e sentenciada pelo TJ RS, também anulou lei da prefeitura que retirava a necessidade de pagamento de auxilio de transporte aos servidores

Presidente da Câmara defende postura do governo
Presidente da Câmara de Dom Pe-

dro de Alcântara,  José Paulo Hahn 
utilizou seu espaço de tribuna para 
tentar desqualificar os vereadores do 
PP que sugeriram as emendas, mas 
que reclamaram que não foram aten-

didos. Mas ele pegou outro assunto 
para fazer críticas contundentes aos 
adversários políticos. No pronuncia-
mento, o presidente acusou prefeitu-
ras anteriores (do PP) de terem edita-
do lei que teria permitido vantagens 

especiais para 'amigos dos prefeito's 
(anteriores - do PP) ao citar uma lei 
que implementou ajuda de custo de 
transportes para servidores da prefei-
tura.  O presidente em seu pronuncia-
mento narrou problema pessoal, que 

para ele provaria a politização dos be-
nefícios - citou que um então prefeito 
do PP teria negado ajuda de transpor-
te para seu filho ir à faculdade, apesar 
do mesmo prefeito ter prometido que 
iria conceder tal benefício da política 

pública. Isso fez que Paulo Hahn e seu 
filho tivessem que gastar dinheiro 
para conseguir a documentação ne-
cessária para o benefício - que, afinal, 
foi negado, o que anulou totalmente 
a busca dos documentos.  

Tribunal de Justiça aceitou e votou uma ADIN
Só que a matéria em pauta foi ci-

tada pelo presidente (Benefícios de 
ajuda de transportes para servidores 
da prefeitura) após o Tribunal de Justi-

ça do RS ter anulado uma tentativa de 
retirada deste mesmo benefício pelo 
atual governo de Dom Pedro de Al-
cântara. É que o benefício foi retirado 

através de uma nova lei, de autoria do 
prefeito atual da cidade, suspendendo 
a ajuda até o final deste ano de 2021 
(talvez pela questão da pandemia ou 

outra necessidade de brecar despesas 
ordinárias). Mas o TJ RS sentenciou a 
nulidade do decreto através de uma 
ADIN (Ação Direta de Inconstituciona-

lidade) implantada pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos contra a lei de au-
toria da prefeitura, e aceita e anulada, 
portanto pelo tribunal maior gaúcho. 

Na ocasião da visita no dia 27 
de outubro do prefeito em exer-
cício de Arroio do Sal, José Diogo 
Martins Pereira (Zeca), a Balneário 
Camboriú, Santa Catarina, ocor-
reu a oportunidade de encontro 
com o prefeito desse Município, 
Fabrício José Satiro de Oliveira. 
Zeca presenteou o prefeito Fabrí-
cio com uma lembrança de Arroio 
do Sal, uma placa em madeira 
contendo o nome do Município, 

confeccionada pelo artesão Fabi-
nho Valim.

O prefeito de Balneário Cambo-
riú recebeu com apreço o presen-
te e aceitou o convite para visitar 
Arroio do Sal em data a ser divul-
gada em breve, para uma palestra 
para autoridades municipais, ve-
readores, comerciantes e empre-
sários do Município e região.

Fabrício Oliveira é natural de 
Curitiba, Paraná, tem 46 anos, ca-

sado, e reside em Balneário Cam-
boriú desde 1986. É Bacharel em 
Direito e Pós Graduado pela Esco-
la do Ministério Público de Santa 
Catarina. Fabrício está em seu se-
gundo mandato na Administração 
Pública de Balneário Camboriú e 
foi o vencedor do prêmio Prefeito 
Empreendedor do Sebrae, na ca-
tegoria “Desburocratização” em 
2018. (texto: Melissa Maciel - AS-
COM PMAS)

Confirmada presença de prefeito de Balneário Camboriú em evento em Arroio do Sal

A Secretaria Municipal de 
Obras de Passo de Torres 
vem mantendo sua agen-
da de trabalhos na cidade. 
Foram destaques os servi-
ços de limpeza da cidade, 

manutenção de ciclovia, 
limpeza de valas, conserto 
de ruas e recolhimento de 
entulhos. 

O Secretário de Obras 
Amélio acompanhou as 

equipes que realizaram os 
serviços no Bairro Silveira, 
Rua José Hespanhol, Bairro 
Alto Feliz além da manuten-
ção da Ciclovia na Rodovia 
Pref. João Luiz da Silva.

Secretaria de Obras realiza limpeza e 
manutenção de ciclovia no Passo

O período de inscrições para a 
Educação Infantil de Três Cachoei-
ras para o ano de 2022, inicia dia 8 
de novembro e segue até dia 12. 
Os interessados devem compa-
recer no auditório da Prefeitura 
Municipal, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura informa que, 
para fazer a inscrição  para o Pré 
I (4 a 5 anos até 31/03/22) e Pré 
II (5 a 6 anos até 31/03/22) é ne-
cessário apresentar as cópias dos 
seguintes documentos: certidão 
de nascimento ou identidade ci-

vil da criança; comprovante de 
residência; CPF ou RG do aluno, 
se tiver; cartão do Bolsa Família, 
caso tenha. Para a inscrição para 
o Berçário I (4 meses a 1 ano até 
31/03/22), para o Berçário II (1 
ano a 2 anos até 31/03/22), para 
o Maternal I (2 anos a 3 anos até 

31/03/22) e para o Maternal II (3 
anos a 4 anos até o dia 31/03/22) 
é necessário, além da documenta-
ção acima relacionada, o CPF e RG 
de ambos os pais ou responsável 
legal e comprovante de trabalho 
de ambos os pais.

A oferta de vaga será definida 

de acordo com a disponibilida-
de das vagas que forem abertas 
nas seguintes escolas, respeitan-
do o zoneamento definido pelo 
edital n° 11/2021: EMEF José 
Felipe Schaeffer; EMEI Dona De-
lícia; EMEI Abelhinha; EMEI José 
Schwanck Leffa.

Inscrições para Educação Infantil de Três Cachoeiras serão 
realizadas de 8 a 12 de novembro
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AÇÃO PERMANENTE:

Além da comercialização de alimentos sem agrotóxicos
da agricultura familiar, a Ecotorres participa de
campanhas socioambientais como a coleta de blisters,
de tampinhas plásticas e de lixo eletrônico.

Ecotorres - Cooperativa de Consumidores 
de Produtos Ecológicos de Torres

@ECOTORRES.PRODUTOSECOLOGICOS 

@ECOTORRES_ORGÂNICOS

Movimento Ecotorres

VENHA PARTICIPAR DESTE MOVIMENTO!
SEU JEITO DE VIVER, SEU JEITO DE PRESERVAR!

 ESTAMOS 
A CAMINHO 

DA EXTINÇÃO?

 Avenida General Osório, 158 - Centro
Fone/whats 51 3664 5375       

A Ecotorres, a partir de
segunda-feira, 1° de
novembro, não mais
fornecerá sacolas plásticas.
Assim como vem fazendo
desde 2019, a Cooperativa de
Consumidores de Produtos
Ecológicos de Torres
continuará emprestando
sacolas retornáveis.

MEIO AMBIENTE

Na manhã de 27 de outubro, po-
liciais do 1° Batalhão Ambiental de 
Capão da Canoa, com o apoio do Ba-
talhão de Aviação da Brigada Militar 
(BavBM), realizaram operação inte-
grada com o IBAMA e a Marinha do 
Brasil no litoral norte do RS.

Foi flagrada embarcação pesqueira 
em Mar Territorial, em frente ao mu-
nicípio de Xangri-lá, realizando ativi-
dade de pesca a menos de 4 milhas 
náuticas da Costa, utilizando equipa-
mentos proibidos, bem como redes 
com panagem de tamanho além do 
limite legal permitido.

No interior da embarcação havia 
mais de 16 mil metros de rede e cerca 

de 14 toneladas de peixes diversos, 
sendo identificada ao menos uma 
espécie ameaçada de extinção - Tuba-
rão Anjo e havendo suspeita de que 
alguns outros exemplares eviscerados 
e sem cabeça pertençam a espécie 
Tubarão Martelo, igualmente ame-
açada de extinção (confirmação de-
penderá de análise técnica posterior).

Foram, ainda, recolhidas as redes 
que se encontravam lançadas no mar, 
em local proibido, totalizando mais 
3 toneladas de diversas espécies de 
peixes.

A embarcação foi escoltada até o 
município de Passo de Torres, onde 
atracou na manhã de 28 de outubro, 

sendo que foram apreendidos os 
pescados, a embarcação, as redes de 
pesca e demais equipamentos proibi-
dos que foram utilizados na atividade 
pesqueira.

O responsável pela atividade ir-
regular foi preso e conduzido até a 
Delegacia de Polícia Federal em Por-
to Alegre e responderá por diversos 
crimes ambientais previstos na Lei de 
Crimes Ambienais, Lei nº 9.605/98. 
As ações realizadas no município de 
Passo de Torres tiveram o apoio da 
Polícia Militar do Estado de Santa Ca-
tarina.

FONTE - BMRS

Operação contra pesca irregular resulta em 17 toneladas de 
peixes apreendidos e responsável preso por crime ambiental

Embarcação flagrada utilizando equipamentos proibidos em local proibido

Por Centro Ecológico
_________________

Domingo, 31 de outubro de 2021. na 
Escócia, líderes de 200 países começaram 

a discutir, na 26ª Conferência do Clima, 
o que fazer diante das mudanças climá-
ticas. A mais de 10 mil quilômetros dali, 
no litoral norte do Rio Grande do Sul, 
20 famílias da Associação dos Colonos 

Ecologistas da Região de Torres (Acert) 
também se reuniram, mas para celebrar 
30 anos produzindo em cultivos que ar-
mazenam, no solo, gases de efeito estufa 
responsáveis pelas mudanças climáticas.

De acordo com pesquisas do Institu-
to Rodale, nos Estados Unidos, diversas 
práticas conferem à agricultura ecológica 
essa capacidade de capturar dióxido de 
carbono da atmosfera e retê-lo no solo. 
São pesquisas revisadas por pares, isto 
é, avaliadas por outros especialistas que 
não fizeram parte do estudo, e por obser-
vações de agrônomos de todo o mundo. 
Segundo esses pesquisadores, a transi-
ção para a agroecologia pode sequestrar 
mais de 100% das atuais emissões huma-

nas de CO2.

Legado
Apesar da relevância deste ponto no 

atual cenário de emergência climática, 
o professor de Agroecologia no Instituto 
Federal Catarinense André Luiz Gonçal-
ves, pensa que o legado da Acert vai além 
sequestro de carbono. “É um exemplo 
mais amplo de que é possível construir 
outras formas de produção e comercia-
lização”.

Já o agrônomo Laércio Meirelles, 
pensa que as famílias da Acert podem se 
orgulhar do trabalho desenvolvido desde 
1991. “São 30 anos sem usar agrotóxicos, 
sem usar adubo químico, sem usar trans-

gênicos, produzindo saúde pra natureza, 
pra eles e pra quem consome. São famí-
lias que não contribuíram para a profun-
da crise ambiental pela qual estamos pas-
sando, que tem seu lado hoje mais visível 
na emergência climática”.

Em abril de 1991, junto com o tam-
bém agrônomo Jorge Vivan (Im Memo-
riam), Láercio foi um dos instrutores do 
primeiro curso do Centro Ecológico na 
região. Em 2 de novembro daquele ano, 
jovens lideranças da Pastoral da Juventu-
de Rural da Igreja Católica que participa-
ram do curso, começaram a organizar a 
Acert, primeira associação de agricultura 
ecológica do Litoral Norte do Rio Grande 
do Sul.

Associação de agricultura ecológica  da região de Torres celebra 
30 anos produzindo saúde e benefícios ambientais
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Quem é que não?  
Parece que quando alguém viaja tem 

o compromisso de trazer uma lembranci-
nha. Será? 

Não é uma obrigação, mas a maioria 
das pessoas que viaja traz uma lembran-
cinha na bagagem. Eu sou um destes, 
gosto de comprar “uma lembrancinha” 
para a família. Porém, eu e a maioria dos 
viajantes, com dinheiro curto e pouco es-
paço nas malas, recorremos a uma lem-
brancinha mesmo. Um chaveiro, um bo-
né, uma camiseta, uma caneta, um imã, 
um adesivo, uma caneca, uma miniatura, 
ou qualquer outra das infindáveis peque-
nas coisas.  

A isso se dá o nome de “souvenir”. 
A origem da palavra souvenir é france-

sa e significa a ação de lembrar momen-
tos vividos. Um suvenir ou souvenir é um 
objeto que resgata memórias que estão 
relacionadas ao destino turístico. Por 
exemplo, se um viajante compra um sou-
venir nas férias, ele irá associar muito 
provavelmente o souvenir às suas férias. 
Recordará esse momento especial cada 
vez que o olhar e por isso é remetido a 
uma lembrancinha. 

Embora alguns ainda façam, trazer pe-
dras, conchas, mudas de plantas, ou coi-
sas desse tipo como lembrança do lugar 
que visitou ficou lá para trás na história. 

A fim de manter as características e a in-
tegridade dos locais visitados, há algum 
tempo se proibiu este tipo de atitude na 
maioria dos lugares turísticos do mundo. 
Não podendo levar nada gratuito, os des-
tinos turísticos, solucionaram o problema 
criando os souvenirs.  

O souvenir é um objeto repleto de sig-
nificados tangíveis e intangíveis, é “um 
signo/e ou um símbolo” e pode represen-
tar o imaginário de uma comunidade pro-
dutora sobre o lugar em que vive, bem 
como pode corresponder com as expec-
tativas do visitante sobre a imagem turís-
tica do espaço visitado. Por isso, o sou-
venir deve ser considerado uma parte re-
levante do marketing de destinos turísti-
cos.  

Por fazerem parte do emocional das 
pessoas os souvenirs fazem muito suces-
so entre os viajantes e, segundo uma 
pesquisa da Forbes, os mais comprados 
são, disparados, os imãs de geladeira. 
Porém nem só de imã vivem os turistas, 
eles também procuram se recordar do 
local visitado, através de objetos que 
possuam mais a “cara” daquele lugar, co-
mo o artesanato ou itens alimentícios, 
como chocolates, cafés e bebidas alcoóli-
cas. 

No Brasil, por exemplo, os souvenirs 
estão mais relacionados aos produtos 

artesanais, visto que nas regiões litorâ-
neas existem comunidades que sobrevi-
vem apenas da fabricação manual destes 
artigos. No restante da América do Sul, 
os objetos mais procurados são, também, 
os de origem artesanal na forma de arte-
fatos detalhados e decorados a mão, ge-
ralmente são artigos para vestir como to-
cas, gorros, ponchos e blusas de lã. Já 
na América do Norte reinam os doces e o 
xarope de bordo, o “maple syrup”. Os 
souvenirs mais vendidos no continente 
europeu são bastante variados. Na Bélgi-
ca, França e Irlanda a lembrancinha mais 
procurada é o chocolate; na Alemanha a 
cerveja, em Portugal o ‘Galo de Barce-
los’, um dos símbolos do país.  

 Mais do que recordações, alguns des-
tes objetos carregam em si um pouco da 
cultura e do povo de onde vêm, principal-
mente aqueles feitos artesanalmente. 

Sei que, hoje em dia, a maioria dessas 
lembrancinhas são “made in China”, em-
bora pareçam ser nativas do lugar. Mas 
isso é assunto para uma próxima coluna. 
 
FONTES: Horodyski, Graziela; Manosso, Franciele; 
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