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OPINIÃO

Paulo Timm
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

É A ECONOMIA, ESTÚPIDO!
É a Economia, estúpido! O título é áspero, mas foi cunhado por um assessor do
candidato à Presidência dos Estados Unidos, Bill Clinton, para chamar sua atenção
sobre o que os americanos queriam realmente ouvir. O jornalista Germano Oliveira, da Revista ISTO É, contou a estória em
11/09/21, tirando suas consequências para
o caso brasileiro: Quando a economia vai
mal, não há muito o que fazer para reeleger um presidente. O baixo desempenho
da economia sempre será responsável pelo
seu fracasso.
A ser verdade a afirmação, Jair Bolsonaro
tem poucas chances de reeleição, pois nossa Economia
vai de mal a pior, malgrado o otimismo
fantasioso do Ministro Guedes. Crescimento, desemprego e inflação somam 48% das
preocupações dos brasileiros na última Pesquisa Genial /Quest. Ainda não voltamos ao
nível de 2019, pois caímos 5% no ano passado e neste ano não vamos crescer o suficiente para compensá-la.. E para o ano de
2022, das eleições, as projeções só pioram.
Na verdade, teremos, em 2024, perdido outra década – a anterior foi a de 1980, protagonizada por Figueiredo (6 anos) e José
Sarney (5 anos) - enquanto China, Índia e
Coreia do Sul já pensam em viagens à Marte, sob a égide do 6G.

Quando se fala em Economia, sei que os
leitores arrepiam o pelo, só de pensar na
numerologia que virá pela frente. Não obstante, já a Bíblia trata da Economia quando
nos conta que Adão e Eva foram expulsos
do Paraíso depois de comer do “fruto” proibido. Eles apenas aumentaram a população
do Éden e, com isso, romperam o ciclo da
coleta fácil de produtos da floresta, tendo
que reunir virtudes empreendedoras para
sobreviver à base do suor de seus corpos,
da inteligência de seu juízo e liberdade de
seus movimentos. Com efeito, num pequeno pedaço de terra, quando crescem as
bocas para comer, mesmo que trabalhem,
emerge o que os economistas denominam
Lei dos Rendimentos Decrescentes. Cai o
produto disponível e , então, duas coisas
acontecem: Uns pegam sua trouxa e vão
em busca de terras virgens, emigram; outros bolam uma maneira de aumentar as
colheitas com melhores práticas e instrumentos.. É o primeiro passo na Grande História da Humanidade, ao qual se seguem
a formação de cidades e reinos. Se não há
melhoria nas condições de produção, nem
terras férteis à disposição, sobrevém a crise, a fome e a dizimação. Se há, instaura-se
o que denominamos Política como a Arte
de Administrar cidades e reinos.
O Brasil deu certo, como produto da boa

arte de governar, durante muito tempo.
No século XX cresceu vertiginosamente
até 1980 – 6,5% durante mais de 50 anos -,
transformou-se em potência industrial, fabricando e exportando até aviões, sem falar no êxito do agro-business, e saiu de 15
milhões para 200 milhões de pessoas, graças à invejável sofisticação das instituições
públicas e privadas. Desde então – 1990oscila entre duas doutrinas econômicas:
uma neoliberal, guiada pelo primado do
Mercado, aberta pelo Presidente Collor em
1990 e seguida com menor ou menor rigor
por FHC, Temer e Bolsonaro; outra desenvolvimentista, ancorada no Estado, que se
inspira na experiência de Vargas e nos ensinamentos keynesianos, com os temperos
redistributivos da Era Petista (2003-2016).
Já era assim em 1950, quando disputaram
Getúlio Vargas, pelo trabalhismo, e Eduardo
Gomes, pela UDN liberal: Estado x Mercado.
As vezes elas se entrecruzam , como no começo do Dilma II e neste final do Bolsonaro
I, quando circunstâncias parecem recomendar combinações heterodoxas casuísticas.
Tudo indica, contudo, que, 72 anos depois,
continuaremos sob idêntica controvérsia,
aclimatada às personalidades dos candidatos. Lula, que pontuou mais uma vez, ontem
(Quest), com mais da metade das preferências, tanto no primeiro como no segundo
turno, é um adepto do Estado como promotor do desenvolvimento e da cidadania. Com
a metade da sua pontuação, fica Bolsonaro,
que vai se aproximando, cada vez mais, de
sua real fatia autoritária e ultraconservadora, além do próprio liberalismo. Fascismo.
No encalço da terceira via, seguem Moro e
Ciro, o primeiro francamente mercadista, o
segundo, mais inclinado à heterodoxia, com
um dígito (8% e 6%). O resto, por enquan-
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to, é resto, levando a crer que os tucanos
não levantarão vôo. A forte personalidade
política de Bolsonaro, que mais lembra o
integralista Plinio Salgado dos anos 1930,
que se declarava terceira via, desfigura um
pouco o confronto clássico Estado x Mercado, cuja primazia ele sustentou em 2018,
graças à incorporação em sua campanha de
dois nomes identificados com o liberalismo,
Paulo Guedes e Sérgio Moro. Hoje, entretanto, Bolsonaro é um nome avulso, uma
espécie de cometa gasoso sem substância
sólida interna. Atrapalha o universo político
clássico e, principalmente, minha argumentação, que segue a clássica divisão Estado
x Mercado. Moro, a propósito, já o abandonou e Paulo Guedes é uma estrela anã.
Liberais, em geral, seja no PSDB, PODEMOS,
NOVO etc. ainda se esforçam para chegar
ao segundo turno com quem quer que seja,
menos Lula e Bolsonaro, na tentativa de
ocupar o lugar de defensores do Mercado
contra o Estado. Talvez consigam, se o Ciro
não lhes puxar o tapete. O bom mesmo seria que Bolsonaro saísse de cena e deixasse
o fio da história se recompor com seus autênticos representantes. Tudo muito cedo,
porém , para uma avaliação realista.
Façam suas apostas e aguardem a fala dos
astros...
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Audiência Pública abre espaço para conhecimento da
LDO de Torres
Evento (previsto na lei) serve para que a sociedade saiba qual o caminho escolhido pelo governo torrense para o orçamento do ano que vem
O Presidente da Câmara Municipal de Torres, Vereador Gibraltar 'Gimi' Vidal, e o Presidente da
Comissão de Orçamento, Finanças e Controle, Vereador Moisés
Trisch, convidam a comunidade
torrense para que compareçam
a uma audiência pública, a ser realizada na quinta-feira, dia 18 de
novembro de 2021, às 14 horas,
na Câmara Municipal. O evento

deverá dar espaço para a discussão do Projeto de Lei n° 56/2021,
de autoria do Poder Executivo
(Prefeitura), que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do governo para o exercício financeiro
de 2022.
A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) expõe as estratégias e as direções que o governo
pretende trabalhar no exercício.

Fruto de Planejamento para quatro anos
A LDO também é formatada
conforme a estruturação pretérita
do Plano Plurianual (PPA), construído de quatro em quatro anos pelo
governo no comando da prefeitu-

ra. Este PPA que mostra o perfil e o
estilo de governança implementado pelo Prefeito e sua equipe executiva, e já foi aprovado na Câmara
de Torres.

Consequentemente, ela também
é a base para que seja finalizada
a confecção da Lei do Orçamento Anual (LOA), onde as fontes de
receita e os locais dos gastos (ou
investimentos) públicos irão ser
enquadrados para o exercício de
2022. Consequentemente, a LOA
também deve ser obedecida pelo
governo na gestão do poder executivo.
Todos estes documentos, além
de serem matérias obrigatórias,
devem passar pelo debate nas
câmaras municipais, onde as podem receber emendas parlamen-

tares sugeridas pelas bancadas e
vereadores do Poder Legislativo
- os quais, por sua vez, promovem audiências públicas para dar
transparência dos documentos e

dar chance de questionamento da
população. Como a audiência da
LDO que será executada na Casa
Legislativa na quinta-feira, dia
18/11.

Entra na Câmara projeto que propõe descontos e
prazos para pagamento de tributos em Torres
Pagamentos dos tributos municipais em cota única podem receber até 15% de desconto
Por Redação A FOLHA
___________________
Entrou em PRIMEIRA SESSÃO na
Câmara de Vereadores de Torres, o
Projeto de Lei 67/2021, de autoria
do Poder Executivo (Prefeitura) que
dispõe sobre as promoções para oficiar descontos e outras vantagens
relativos aos tributos municipais
para o exercício de 2022. A lei engloba a cobrança do IPTU (Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), da Taxa de Coleta de
Lixo, e os demais tributos e taxas.
E na base do Projeto de Lei (PL),

o atual governo de Torres sugere
conceder desconto para pagamentos em COTA ÚNICA para os seguintes casos: 1 - 15% de desconto para
pagamento de IPTU e taxa de coleta
de lixo, efetuados em cota única até
17 de janeiro de 2022; 2 - 10% de
desconto para pagamento de IPTU
e taxa de coleta de lixo, efetuados
em cota única até 15 de fevereiro de
2022. Quando estes tributos (IPTU
e taxa de lixo) não forem pagos
em conta única, estes poderão ser
quitados parcelados em 10 vezes
iguais:
Conforme propõe o PL (que

As taxas do Alvará de Licença
igualmente foram mantidas no PL
nas datas habituais e constantes
na lei de 2021 em Torres. Para os
profissionais autônomos e liberais,
contribuintes do ISSQN sob a modalidade “fixo” mantém-se a possibilidade do parcelamento deste
tributo em até 6 vezes, e com destaque para os descontos de 15% ,
caso optem pelo pagamento à vista, em cota única, até 15 de fevereiro de 2022.
A prefeitura afinal afirma na justificativa que tendo em vista que

nos exercícios anteriores a formatação atual do calendário fiscal e
dos descontos têm sido bem recebida pelos contribuintes, a municipalidade não viu necessidade de
mudanças mais significativas.
A prefeitura informa também
que está previsto, como de praxe, a
publicação de Edital que notificará
a todos os contribuintes do lançamento dos tributos para o exercício
de 2022, trazendo maiores detalhes da lei, inclusive com a possibilidade de sanar dúvidas, revisar e até
mesmo impugnar o lançamento.

está na Câmara para ser debatido
e votado), as Taxas de Fiscalização e
Vistoria e as Taxas da Saúde Pública
lançadas para o exercício de 2022
serão pagas em 2 parcelas com vencimento em 15 de fevereiro de 2022
e 15 de março de 2022.
O Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), quando
cobrado sob a modalidade "fixo",
poderá ser pago em 6 parcelas
iguais em Torres . Mas se for optado pelo contribuinte em pagar o
tributo em cota única (até 15 de fevereiro de 2022), o pagamento terá
desconto (previsto no PL) de 15%.

Justificativa explica continuidades
De acordo com os motivos expostos no projeto de lei pela prefeitura de Torres, para o exercício
de 2022 ficam mantidas as condições já verificadas ao longo do ano
de 2021, lembrando que "a promoção de descontos para o pagamento em cota única se apresentou e
ainda se apresenta como a melhor
alternativa de cumprimento da
obrigação tributária", tento para o
contribuinte que obtém descontos
de até 15%, quanto para a prefeitura, que adianta os recursos para
a execução de suas atividades vin-

culadas ao recolhimento destes
impostos e taxas.
Relativamente às datas de vencimentos das parcelas (quando
não quitado em cota única), a prefeitura ressalta que também mantêm os mesmos moldes de 2021,
ou seja: pagamento no quinto dia
útil de cada mês. Isto está planejado para atender a grande demanda de contribuintes aposentados, pensionistas e assalariados de
modo geral, cujos benefícios ou a
remuneração recaem até o quinto
dia útil do mês subsequente.

Trâmite até a promulgação
O Projeto de Lei agora deve
passar ainda pelas comissões
temáticas da Câmara Municipal
- assim como deverá ser apresentado mais duas vezes em sessões
ordinárias da Casa Legislativa.
Depois disto ele poderá receber
emendas (caso vereadores ou
bancadas assim a sugiram) para
ser finalmente votado - e então
estar pronto para ser promulgado
e oficializado pelo prefeito Carlos
Souza.

Carlos Souza reassume Prefeitura de Torres após período de férias
No último dia 5 de novembro, às 18h30min, foi realizada a
transmissão de cargo do prefeito
em exercício, Fábio Amoretti, ao
prefeito Carlos Souza, que encontrava-se em férias por 15 dias. O
prefeito Carlos agradeceu a contribuição de Amoretti e destacou
o comprometimento dos secre-

tários e servidores. O vice-prefeito fez um breve relato sobre os
dias em que esteve à frente da
administração municipal, agradecendo aos secretários pela
dedicação no desempenho das
atividades.
A cerimônia foi realizada no
Gabinete do Prefeito, contando

com a presença de secretários,
assessores e servidores públicos.
Conforme Carlos Souza, “estamos comprometidos, atuando
em parceria, em equipe e em
total sintonia para o desenvolvimento de Torres”.
FONTE: Prefeitura de Torres
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Vereador pede providências sobre ajuntamento de
sacos de lixos organizados na coleta em Torres
Moisés Trisch (PT) recebeu reclamações sistêmicas sobre o assunto e pede ou a parada da prática ou a limpeza das vias causadas pelo espalhamento de lixo
Está tramitando na Câmara
Municipal de Torres - e deve ser
votado na sessão da próxima terça-feira, dia 16 de novembro (por
conta do feriado de segunda-feira,
15/11) - um Pedido de Providencia formal, de autoria do vereador
Moisés Trisch (PT) . Este pedido
solicita ao Poder Executivo (Prefeitura) que reveja a organização
do sistema de recolhimento de
lixo - para que não haja no sistema de coleta a reunião dos sacos
de resíduos antes da passagem do
caminhão em pontos localizados
no chão, porque estes têm ocasionado sujeira nas vias decorrentes

de sacolas que, eventualmente,
são rasgadas por cães e gatos por
sua localização aberta e baixa.
O Pedido de Providências sugere, caso o sistema se mantenha
da forma que se encontra, que a
empresa responsável seja responsabilizada a partir de então, a limpar a sujeira nas vias feitas pelas
mexidas nos sacos, para que as
vias em frente às residências não
fiquem sujas e malcheirosas.
O vereador autor do requerimento formal justifica seu pedido
pelo fato de seu gabinete estar recebendo denúncias de moradores
da cidade sobre esta prática, acu-

sando de forma geral que a escolha do sistema pela empresa que
recolhe o lixo em Torres tem gerado problemas, reforçando que sacos empilhados são revirados por
animais, deixando as ruas sujas.
Moisés Trisch anexou ao Pedido de Providências fotos de situações recebidas dos reclamantes
assim como relata que também
já recebeu vídeos que estampam
a mesma situação, onde afinal o
lixo revirado nos sacos furados
por animais fica no chão, sendo
espalhado pelo vento e podendo
entupir bocas de lobo (bueiros) ,
trazendo uma série de prejuízos.

Sacolas de lixo as vezes são rasgadas por cães e gatos, por sua
localização aberta e baixa

Após imprevisto, Prefeitura ressalta que coleta de
lixo está normal em Torres
FONTE: Prefeitura de Torres
______________________
Por dificuldades administrativas da empresa J Liz Soluções,
que atrasou o pagamento dos
trabalhadores que atuam na coleta de lixo de Torres, ocorreu uma
rápida interrupção no serviço na
manhã desta quarta-feira, 9 de
novembro. Na parte da tarde,
a prestação de serviço já estava
normalizada,
Conforme o secretário municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, Júlio Agápio, “soubemos
da paralização dos funcionários

Secretário de Torres é eleito representante
da Região Sul no Fórum Nacional de
Resíduos Sólidos
Na manhã desta
terça feira, 9 de novembro, durante assembleia do Fórum
Nacional de Resíduos
Sólidos, entidade ligada a Frente Nacional
de Prefeitos – FNP, o
secretário de Meio
Ambiente e Urbanismo, Júlio Agápio, foi
eleito para a fazer parte do colegiado de coordenação da Região
Sul, composta pelos
estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
O Fórum Permanente tem a função de

assessorar os municípios dos três estados
nas questões ligadas a
pauta resíduos sólidos
e limpeza urbana, além
de proporcionar intercâmbio técnico entre
os entes para trocas de
experiências. “O Estado do Rio Grande do
Sul tem vanguarda nas
questões ligadas ao
manejo de resíduos,
tendo muito a contribuir nos debates. Os
desafios são enormes,
mas a cooperação leva
ao sucesso das ações”,
destaca o secretário.
Além da coordena-

ção deste grupo, o secretário Júlio Agápio
também é vice-presidente nacional da
Anamma- Associação
Nacional dos Órgãos
Municipais de Meio
Ambiente, colegiado
que reúne secretários
de Meio Ambiente de
todo o Brasil. “É preciso participar para
desenvolver. A crítica é
sempre válida quando
feita com proposição e
atitude. É o nosso papel de liderança nestes
espaços de representação nacional”, concluiu.

da empresa de coleta e imediatamente acionei o responsável. Não
há nenhum pagamento atrasado
do Município para com a empresa. A Secretaria expediu notificação e seguirá os trâmites administrativos. Às 13h30min a empresa
voltou a operar os serviços normalmente".
O secretário do Meio Ambiente e Urbanismo afirmou que não
está ocorrendo atraso no pagamento dos serviços, ao contrário
do que foi divulgado nas redes sociais na manhã de hoje. O atraso
no repasse do recurso aos coletadores foi gerado pela própria em-

presa, por dificuldades internas.
Além disso, segundo o secretário, a empresa nem poderia
interromper o serviço em função
de estar em vigor o decreto de
calamidade pública por conta do
Covid-19, que impede a interrupção de serviços essenciais, como é
o caso da coleta de lixo.
Agápio salienta que qualquer
anormalidade referente à coleta
de lixo deve ser reportada à Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo pelo telefone (51) 36269150 ramal 248, para que possam
ser adotadas medidas urgentes
para adequação do serviço.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 04/2019
A Câmara Municipal de Torres firma Termo Aditivo de Contrato com a Empresa
BIQ BENEFÍCIOS LTDA, para a prestação de serviços de administração de cartões magnéticos
para fornecimento de vale-alimentação, com registro junto ao Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho, prorrogando por 12 (doze) meses o contrato a partir de
06 de novembro de 2021. Termo Aditivo de Contrato assinado em 05 de novembro de 2021,
com vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do termo aditivo de contrato.
Processo de Licitação no 04/2019 – Modalidade Pregão Presencial. Crédito Orçamentário no
3.3.90.46.00.00.00.00.001/2002 – Auxílio Alimentação.

Torres em 05 de novembro de 2021.

__________________________________
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,
Presidente Câmara.

Av. do Riacho, 1423 – CEP:95560-000-Torres/RS Fone (51) 3664-2319 Fax: (51) 3664-1055
Home page: http://www.camaratorres.rs.gov.br e-mail: camara@camaratorres.rs.gov.br
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'TURISMO RURAL – RAÍZES DE TORRES'
Lançado importante programa turístico para o município
Para o prefeito Carlos Souza, os benefícios do turismo rural são muitos: novas fontes de renda, geração de novas vagas de trabalho, aquecimento da economia,
desenvolvimento local, integração com o turismo regional, valorização da cultura e da história.
Foi lançada na última terça-feira (9 de
novembro), com a presença do prefeito de
Torres Carlos Souza, importante ação de
turismo para o município. Trata-se do Programa de Turismo Rural – Raízes de Torres
- com a participação inicial de dez empreendimentos de Rota Rural. A realização é
da Prefeitura, por meio das Secretarias de
Turismo e Secretaria de Desenvolvimento
Rural e Pesca, com parceria do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) e dos
empreendedores rurais. O evento acolheu
grande público em clima festivo e foi realizado no Sítio das Curicacas, localizado na
Estrada do Mar.
Estavam presentes, além do prefeito, o
Secretário Adjunto de Turismo do Estado (e
Coordenador de Segmentação do Turismo
da Setur), Álvaro Machado; a diretora pre-

sidente da Rota Caminho dos Vales e das
Águas, ex-prefeita Nílvia Pinto Pereira; o Supervisor Regional do Senar-RS, Ricardo Lopes de Almeida; a presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Torres, Diana
Hahn; Consultora do Senar, Scheila Graziela Rigotti. Também presentes, o secretário
municipal de Turismo, Fernando Nery e o
secretário de Desenvolvimento Rural e Pesca, José Vanderlei Brocca.
Para o prefeito Carlos Souza, os benefícios do turismo rural são muitos: novas
fontes de renda, geração de novas vagas de
trabalho, aquecimento da economia, desenvolvimento local, integração com o turismo regional, valorização da cultura e da
história. Destacou que o interior do Município de Torres representa a força e a história
de toda a comunidade, marca do trabalho
dos primeiros imigrantes.

Empreendimentos participantes ressaltaram que sendo a maior parte dos empreendimentos de Turismo Rural de pequeno
porte, dificilmente o segmento será viável

com a situação isolada de empreendedores, sendo mais adequado o trabalho organizado sob as bases associativas e solidárias.

Trabalho técnico e turismo integrado
O trabalho técnico foi realizado pelos turismólogos Luciane de
Carvalho Pereira e Francisco Reis.
O Programa organizou informações que foram obtidas durante
as visitas técnicas realizadas no
segundo semestre de 2021 e reuniões de trabalho em parceria com
seus integrantes. Por enquanto

são estes os dez empreendimentos: Sítio das Curicacas, Anjos da
Natureza, Cachaçaria Engenho Nobre, Sítio Jerivá, Cozinha Artesanal,
Sítio Vô Inácio, Querência Santos
– Rejane do Barro Cortado, Orquidário Orquisel, Sítio Menezes,
– Casa de Campo e Sítio Ramos.
Outros dez estão se organizando

para também receberem a visita
do público.
Atualmente, as propriedades
que fazem parte da Rota Rural
oferecem aos visitantes o que
possuem de melhor: agricultura
ecológica, contato com a natureza,
belas paisagens, história e hospitalidade. marca do trabalho dos pri-

meiros imigrantes.
Para o Secretário Adjunto de Turismo do Estado, Álvaro Machado,
Torres tem um papel muito importante no turismo do Estado. Além
de elogiar a iniciativa das Rotas Rurais, ressaltou que o município faz
ligação com Santa Catarina, que integra o Geoparque e que abre ca-

minho com os demais municípios
do litoral norte. Lembrou que em
breve será formatado uma Rota
Ciclística que atravessará o Estado,
tendo Torres um desempenho importante na ação.
*Com informações de
Prefeitura de Torres
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Prefeitura emite explicação sobre processo de
floração de algas na Lagoa do Violão
Na segunda quinzena de outubro
e na primeira semana de novembro
a Lagoa do Violão apresentou um fenômeno bastante comum no ecossistema, a floração de algas. Este fenômeno vem sendo acompanhado pelas
equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Torres (SMAURB – Secretaria
Desenvolvimento Rural e Pesca).
Este fenômeno trata-se do crescimento explosivo, autolimitante, de
curta duração, de micro-organismos
de uma ou mais espécies, frequentemente, produzindo coloração visível
nos corpos de águas naturais. A floração de algas é um fenômeno natural que pode ocorrer ou não devido
a intervenção direta ou indireta do

homem. Os fatores que predispõem
a ocorrência deste fenômeno são: •
Baixa taxa de sólidos em suspensão
na coluna de água; • Altos teores de
nitrogênio e fósforo diluídos; • Alta
incidência de radiação solar; • Altas
temperaturas; • Oscilação repentina
da temperatura da água; • Ventos
fortes que provoquem a concentração
das microalgas flutuantes.
Quando um ou mais destes fatores desaparecem, a tendência é que
a visualização do fenômeno acabe.
As principais consequências esperadas, vinculadas a floração de algas e
as condições químicas do corpo hídrico podem ser: • Modificação da
transparência e turbidez da água; •

Modificação do gosto e odor da água;
• Saturação ou depleção do oxigênio
dissolvido; • Liberação de toxinas na
água.
Paralelamente ao acompanhamento destes eventuais fenômenos de floração de algas, a equipe da SMAURB
vem realizando de maneira sistemática desde o início de setembro o
monitoramento da Lagoa, onde são
verificados dados como: • Demarcação e monitoramento de desovas de
tartarugas; • Manutenção de placas
informativas; • Controle da deposição
de resíduos sólidos nas margens da
lagoa; • Levantamento e fechamento
de esgotos clandestinos; • Ocorrência
de animais mortos ou debilitados.

Pesquisas especializadas previstas para a Lagoa do Violão
A SMAURB está em fase de orçamentos para contratação de empresa especializada para realização
do monitoramento de qualidade
da água e lodo de fundo e busca
por parcerias/convênios com uni-

versidades da região visando o
desenvolvimento de trabalhos de
pesquisa da fauna e flora agregada. Com o avanço dos trabalhos
no ecossistema da Lagoa do Violão
será possível uma melhor compre-

ensão e interpretação dos eventos
correlacionados, e como resultado
espera-se um direcionamento adequado no manejo e que traga benefícios ainda maiores a qualidade
sanitária e vital do corpo hídrico.

Em caso de emergência entre em contato com a Secretaria
de Meio Ambiente e Urbanismo
(SMAURB) através do número
3626-9150, ramal 247 ou com o
Corpo de Bombeiros de Torres

3664-3133. Maiores informações
podem ser disponibilizadas pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo ou Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca.

Projeto em trâmite na Câmara prevê
adoção de paradas de ônibus da cidade
Vereador Rafael Silveira quer equipar a cidade dos equipamentos sem custos para a prefeitura em troca de publicidade para os adotantes
Entrou nos ritos de tramitação
na Câmara de Vereadores de Torres, o Projeto de Lei 068/2021, de
autoria do vereador Rafael Silveira
(PSDB), que dispõe sobre a instituição do Programa “Adote um
Ponto de Ônibus” no município. O
convênio - previsto e regrado no
Projeto de Lei (PL) que está na Câmara para ser votado - tem como
objetivo "incentivar e promover a
construção e adoção de equipamentos para que sirvam de Paradas de Ônibus, bem como a recu-

peração manutenção e proteção
dos abrigos atuais". E prevê fazer
isto com recursos provenientes de
empresas estabelecidas em Torres
(instituições públicas e instituições
privadas) que receberão contrapartida comercial nos espaços
conforme a lei aprovada.
Publicidade em troca de obras
e manutenção
O PL diz que as pessoas físicas
ou jurídicas interessadas em fir-

mar o termo de cooperação deverão manifestar seu interesse, por
meio de requerimento protocolizado em formulário próprio junto
à Prefeitura Municipal de Torres. E
que os custos com relação à elaboração do projeto serão de inteira
responsabilidade da empresa ou
instituição adotante, respeitando
os critérios estabelecidos através
do Decreto do Executivo Municipal
para este fim.
As despesas necessárias à realização das obras de adaptação e

conservação das paradas de ônibus ficarão, também, a cargo dos
interessados, que em troca receberão espaços para exibir a publicidade de seus estabelecimentos
ou campanhas no mesmo espaço delimitado nos equipamentos
adotados.
O termo de cooperação terá a
duração estipulada pelo Executivo
Municipal, facultada sua prorrogação caso exista interesse de ambas
as partes. Mas eles podem ser
reincididos nos seguintes casos:

por interesse das partes; por interesse da Administração Pública; ou
por descumprimento pelo interessado das condições fixadas nesta
Lei ou no termo de cooperação.
Mais detalhes do Projeto de Lei
podem ser vistos no site da Câmara de Torres (https://www.camaratorres.rs.gov.br/) com a busca
por ele através de sua numeração
acima. E a matéria ainda vai passar
por avaliação das comissões temáticas da casa para, só depois, ir à
votação.

Prefeitura realiza campanha de conscientização sobre o atendimento do PA 24h
A Prefeitura de Torres iniciou
neste mês de novembro, uma
campanha de conscientização
sobre o atendimento do Pronto

Atendimento 24h, visando orientar sobre os graus de classificação
de risco. O PA 24h é um serviço
de urgência/emergência, porém,

bem mais da metade dos pacientes poderiam ser acolhidos numa
Unidade de Saúde, ou seja, ocorre
um uso indiscriminado do serviço
no local.
Problemas como uma dor nas
costas há uma semana, é um dos
males de saúde que a pessoa não
precisaria e não deveria ir até ao
PA. Alguns pacientes procuram o
PA em busca de atestado ou de
receita para remédio controlado,
por exemplo. Para se ter uma ideia
da situação, no mês de outubro,
a Secretaria informa que em outubro ocorreu um total de 4.991
atendimento sendo 3.585 não urgentes.

Atualmente, as unidades de
urgência e emergência da cidade
classificam pacientes em quatro
cores: vermelho, amarelo, verde e
azul. A campanha é mais destinada aos pacientes da cor azul, que
não apresentam risco e poderiam
ser atendidas na Unidade de Saúde do seu bairro.
Triagem (conforme urgência)
Quem chega no PA 24h, vai
passar por uma triagem de classificação de risco no qual o profissional enfermeiro avalia qual a urgência do caso. Esta classificou se
faz através de cores : azul, verde,

amarelo e, vermelho.
Azul: não é urgente. Pode ser
atendido nas Unidades Básicas.
Verde: pouco urgente : aguardará atendimento no PA. Amarelo:
urgente. Deve ser atendimento
na frente dos verdes. Vermelho:
muito urgente, deve ser atendido
imediatamente.
O acolhimento programado no
Pronto Atendimento é benéfico
para os 
pacientes em geral. De
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a conscientização
dos pacientes vai melhorar em
muito a condição do atendimento
de urgência e emergência para a
população.
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DORMIR NO SERVIÇO NÃO PODE
Na semana passada o vereador de Torres Igor Beretta (MDB) denunciou através
de vídeos em rede social um
guarda municipal, que deveria
estar fazendo a segurança na
Recivida (imóvel do patrimônio da Prefeitura de Torres),

mas que estava por dois dias
seguidos dormindo durante
seu horário de trabalho noturno. O vereador cuidou para
não mostrar a fisionomia do
servidor, protegendo a identidade do mesmo. Mas mesmo
assim divulgou o vídeo, dizen-

do que estava lá para checar a
precariedade do trabalho no
local - reclamada pelos próprios servidores da Segurança
da municipalidade torrense...
mas acabou fazendo o flagra
da irregularidade do guarda
em pauta.

Dormir no serviço não pode.
Reclamar que o local de guarda é ruim também não justifica e não dá direito ao servidor
de dormir no serviço: ele foi
contratado para isto e possui estabilidade no emprego
como qualquer outro dos seus

colegas servidores públicos,
justamente para cumprir a
ronda noturna. Alguém tem
que fazer isto e provavelmente as horas de trabalho noturno são compensadas com folgas como em todos os setores
do serviço público.

também não. E dormir dois dias
seguidos acaba sendo prova cabal que o guarda não fez o que,
penso eu, seria o mais correto:
pedir para não ser escalado para
certos trabalhos ou em certos
horários por conta de sua doença, o que é legítimo nas relações
chefe/servidor em qualquer
setor da sociedade, pois têm

leis que protegem este direito
e geralmente pedidos como estes são pedidos atendidos pelas
chefias que contam com quadros maiores, como a realidade
do quadro dos Guardas Municipais.
O diretor em pauta, portanto,
não conseguiu defender a atitude de seu subordinado. Replicou

e ofendeu seu colega de administração (porque o vereador
Beretta é também servidor concursado), o que também é seu
direito; mas as ofensas em sua
tentativa de defesa não justificam a falha principal do Guarda
Municipal: dormir num serviço
noturno de segurança, por dois
dias seguidos.

dormiu dois dias seguidos em seu
horário de trabalho seja exemplarmente punido, mas por outro
lado pedindo que fato não seja
usado como uma generalização
de toda a categoria dos Guardas
Municipais, o que não seria justo
mesmo (e não foi feito).
Alguns acharam que o problema poderia ser tratado internamente, ao invés de haver
a denúncia. Mas o trabalho de
um vereador é, dentre outros,
fiscalizar o trabalho da máquina
pública, principalmente fiscalizar

o uso dos recursos públicos dos
governos municipais, recolhidos
através de cobrança de impostos dos cidadãos do município e
de cidadãos de todo o Brasil. Por
isso, parece-me que este tipo de
denúncia deve ser feita, o que,
para mim pelo menos, não significa uma sangria interna derrubando posições de tudo e de todos.
Basta fazer a sindicância, decretar
as punições previstas (se houverem) e colher os frutos disto no
futuro, como a provável lição ao
servidor em pauta e seus colegas,

que entendam que o equívoco
não deve mais ser cometido. Este
é o motivo saudável da denuncia.
Lembrando que não foi revelada a
identidade do guarda que “matou
serviço”.
Não é saudável punir de forma
forte as pessoas, mas também
não é saudável evitar ou esconder os erros, pois o erro com isto
pode se transformar em rotina, o
que diminui a eficiência no trabalho de uma categoria inteira, uma
injustiça sem motivos aos mais diligentes em suas funções.

normal.
O errado seria esconder e
passar a mão em cima de tudo,
principalmente se isto é feito
sob a desculpa que o colega
é boa gente, está debilitado e
que por isso não poderia sofrer repressões. Corporativismo correto é aquele que faz
o correto para a carreira dos
colegas. E punir erros - quan-

do estes ocorrem - faz parte
do dia-a-dia de uma relação
empregador/empregado que
tenha futuro, e a busca por
um processo melhor. O ditado
já diz: amigo que é amigo fala
para seu par inclusive sobre
seus erros. Penso que passar a
mão não é companheirismo; é
coerção, nem que seja futura.
Olho no lance.

DORMIR NO SERVIÇO NÃO PODE II
O diretor da área da Guarda
Municipal da prefeitura foi à
mesma rede social e reclamou
da denúncia do vereador. Na
publicação, o chefe do guarda
flagrado defendeu seu colega
denunciado, afirmando que o
mesmo estaria sofrendo de uma
doença pesada e que não merecia ainda por cima ser expos-

to. O mesmo diretor também
desqualificou o vereador Igor, o
acusando de passagens em sua
biografia profissional que, para
ele (diretor da prefeitura), não
dariam moral ao vereador para
acusar faltas em funcionário público.
Mas dormir em serviço não
pode. Dormir dois dias seguidos

DORMIR NO SERVIÇO NÃO PODE III
Na Câmara Municipal, na sessão de segunda-feira, dia 8/1, a
maioria dos vereadores que utilizou a tribuna deu seu recado sobre o acontecido. Todos de certa

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

forma acham que uma sindicância
deve ser feita dentro da municipalidade para definir se o servidor
e outras pessoas envolvidas erraram em suas decisões de trabalho
(o que é normal) e emitir alguma
união aos mesmos dentro das Leis
do funcionalismo público (o que é
normal e legítimo também). Um
vereador lamentou a denuncia do
vereador, por achar que servidor
público é a coisa mais importante
dentro da administração pública.
Outros sentenciaram suas opiniões sugerindo que o guarda que

DORMIR NO SERVIÇO NÃO PODE IV
Nada de fora do normal aconteceu nesta sequência de fatos
após denúncia do servidor que
dormiu no serviço. Um VEREADOR viu o desvio de conduta e

denunciou; o DIRETOR do setor
deu sua explicação, embora as
mesmas explicações não justificassem inteiramente o desvio
profissional; vereadores disseram o lógico, que sindicância
tinha de haver, mas que a categoria não poderia sofrer por o
erro de um. E agora o caso vai
ser julgado e gerará sansões
aos errantes, o que também é
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Número de casos ativos de Covid-19 em Torres quase
quadriplicou nos últimos 15 dias
No período de 7 dias, 35 novos casos foram registrados em Torres (maior número em 7 semanas). Apesar disso, Torres chegou a 89 dias sem mortes por Covid-19.
Arroio do Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença por mais uma semana
Sobre a situação do Covid-19
em Torres entre os dias 05/11
e 11/11, uma notícia alentadora: pela décima segunda semana consecutiva, nenhum novo
óbito pela doença ocorreu na
cidade. A última morte pelo coronavírus em Torres ocorreu no
dia 13 de agosto - ou seja: nesta
quinta-feira (11), completaram-se 89 dias.
Entretanto, Torres quase dobrou o número de casos ativos
de Covid-19 em relação a semana passada., O número de casos
ativos para a doença na cidade
era de 24 no dia 04/11, sendo
que nessa quinta, 11/11 (uma
semana depois) havia aumentado para 43. Já no dia 27/10
- 15 dias atrás - eram 11 casos
ativos. Ou seja: Número de casos ativos de Covid-19 em Torres
quase quadriplicou nos últimos
15 dias.
Ainda assim, a média baixa
no número de casos é um avanço sanitário em comparação
com outros períodos - levando em conta que já houve 424
casos ativos no dia 11/03, por
exemplo (ápice da pandemia). O
que mostra os resultados efetivos (e positivos) da vacinação

Em 8 dias, 25 novos casos
em Torres
Nesta quinta-feira (11 de
novembro), o Boletim Epidemiológico de Torres registrava,
contando desde o início da pandemia, 6.213 casos confirmados, com 6.057 recuperados, 40
pacientes em isolamento domiciliar e 113 óbitos. "De Torres
tem dois pacientes internado
com Covid-19 na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes e um em leito comum. No
Hospital encontra-se mais um
paciente internado com Covid,
de outro município, em leito comum", indica a comunicação da
Prefeitura de Torres, ressaltando
ainda que havia, até quinta (11),
65 casos suspeitos aguardando
resultados de exames (todos estão em isolamento domiciliar).
Desta forma, apesar dos últimos dias não terem o registro de
nenhum óbito, temos computados um total de 35 novos casos
por Covid-19 entre os dias 05 e
11 de novembro em Torres - o
que representa aumento em
comparação com a semana anterior (entre 29/10 e 04/11), quando 25 novos casos do coronaví-

rus haviam sido computados.
Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras,
até quarta-feira (10/11) o município estava com 1478 casos confirmados para Covid-19 (sem nenhum paciente internado), sendo
1445 recuperados e um suspeito
(aguardando resultados). Além,
disso, Três Cachoeiras estava com
27 óbitos relacionados ao coronavírus desde o princípio da pandemia (nenhum novo óbito em
relação a semana passada).
Já Arroio do Sal divulgou nesta
terça (09/11) novo balanço referente a Covid-19 no município.
A cidade estava com 1330 casos
confirmados para Covid-19 (com
1 paciente internado), sendo
1267 recuperados e nenhum suspeito (aguardando resultados).
Além disso, nenhum novo óbito
pelo agravamento da doença foi
registrado no período em Arroio
do Sal - mantendo o número de
40 pessoas falecidas em decorrência do novo coronavírus desde
o início da pandemia. Conforme o
Boletim, o Município estava (até
terça, 09) há 105 dias sem óbito.

Secretaria de Saúde realiza várias ações para o Novembro Azul em Torres
Agora é a vez dos homens. Depois da Secretaria Municipal de
Saúde realizar ações para o Outubro Rosa, agora os homens são
convidados para participar de mais
um mês de mutirão para atendimentos com o Novembro Azul. A
Secretaria Municipal de Saúde planejou um calendário onde todas
as Unidades de Saúde terão ações
dedicadas à saúde do homem com
importante atividade de prestação de serviço contendo avaliação
médica para solicitação de exames
diagnósticos e testes rápidos (HIV,
Sífilis e Hepatite B e C).
A campanha do Novembro Azul
reforça a importância da preven-

ção e do diagnóstico precoce do
câncer de próstata. A doença é o
segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros
e as maiores vítimas são homens
a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em
parentes de primeiro grau, como
pai, irmão ou filho.
Novembro foi escolhido como
mês oficial de conscientização sobre o câncer de próstata, porque
17/11 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O “Azul”
veio da cor oficial usada como
símbolo de combate à doença.
Surgiu assim o Novembro Azul,
movimento que prioriza ações de

conscientização sobre a neoplasia.
NOVEMBRO AZUL - Conheça o
calendário das Unidades de Saúde em Torres
• ESF Curtume: dias 11 e 25/11
(das 13h30 às 17h);
• Posto Central: dia 27/11 (das
8h às 17h30);
• ESF São Jorge: dias 05 e 12/11
a tarde (das 13h30 às 17h30) e
27/11 (das 8h às 17h);
• ESF São Francisco: dia 27/11
(das 8h às 17h30);
• ESF Alberto João Miguel: dia
13/11 (das 8h às 17h30);
• ESF Padre Luiz Benini: dia

20/11 (das 8h às 17h30);
• ESF São Brás: dia 18/11 (estendido até 19h) e dia 20/11 (das

8h às 17h30);
• ESF Rio Verde: dia 27/11 (das
8h às 12h).

Secretaria de Saúde de Torres lança campanha para diminuir faltas em consultas e exames
Em Torres, cerca de 20% dos usuários da rede municipal de Saúde não
comparecem na data agendada para a
realização de sua consulta ou de exames em Torres. Para conscientizar a
população e melhorar esse cenário,
a Secretaria Municipal de Saúde lança uma campanha de conscientização
para evitar a falta. Se não for possível
comparecer, o usuário é orientado a
avisar com o máximo de antecedência.
A campanha busca demonstrar a importância de comparecer à consulta e

ao exame e conscientizar o usuário de que
quando falta e não comunica, outra pessoa também não será atendida. Este procedimento também deve reduzir a fila de
espera para os procedimentos.
Conforme o secretário municipal de
Saúde, Cláudio Paranhos, os números são
altos quando se pensa nos recursos públicos, profissionais e materiais, destinados
a uma atividade que não acontece, mas o
prejuízo é maior, considerando que o horário vago pela ausência de um paciente
poderia ter sido usado por outro que ne-

cessita do atendimento.
Muitas vezes são consultas de especialidades que tem demora considerável e a
falta tira a oportunidade de outro paciente resolver seu problema de saúde. “As ausências em consultas agendadas é um dos
desafios que o sistema de saúde enfrenta,
É fundamental que os usuários saibam
que o problema existe e contribuam para
sua minimização, evitando as faltas sem
aviso, sempre que possível”, salienta o secretário. (Com informações de Prefeitura
de Torres)
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SAPT e Monte Bello confirmam segunda
temporada do Point da Praia
Espaço na Praia dos Molhes (com destaque para beach tennis e futevôlei) retorna em janeiro, junto com outras novidades de verão no clube

Um ponto de encontro que foi
bem recebido à beira-mar em Torres
estará de volta em 2022. Na última
semana, a SAPT (Sociedade Amigos
da Praia de Torres) e Construtora
Monte Bello firmaram novo acordo
e receberam autorização da Prefeitura para viabilizar o Point da Praia. A
partir de janeiro, moradores e veranistas terão à disposição quadras de
esportes de areia e conveniências na
Praia dos Molhes, um dos locais mais
movimentados do litoral. A novidade
se junta a outras no clube, dentro do
planejamento de verão.
“A alegria é enorme em poder re-

tomar o Point. A parceria da Monte
Bello pelo segundo ano seguido garante que a iniciativa vai longe. Nos
orgulha muito. Com certeza, teremos
muito a oferecer no espaço. O objetivo sempre é ficar ao lado da comunidade. Para a SAPT, nunca é demais ter
contato com as pessoas, porque elas
fazem a instituição chegar até aqui”,
comemora Márcio Amaro, presidente do clube.
Na última temporada, o local foi
instalado em sete fins de semana de
janeiro e fevereiro, com ocupação
média de 60 praticantes de beach tênis e futevôlei por dia. Nos 27 dias de

convívio com o público à beira-mar,
três torneios foram organizados pelo
Point da Praia, contando com visitas
ilustres de Tinga e Magrão, ex-jogadores de futebol, juntamente com o
top 6 gaúcho de futevôlei e do capitão do Brasil no tetracampeonato de
beach tênis, Alex Mingozzi.
Duas quadras, dois gazebos, guarda-volumes, distribuição de brindes,
empréstimo de bolas e zeladoria serão alguns dos serviços oferecidos.
Para 2022 a estrutura ganha outras
atrações, como jogos de exibição,
disputas de Rei e Rainha e clínicas de
beach tênis e torneio de futevôlei.

Outras ações do clube na temporada de verão
O Point da Praia SAPT-Monte Bello
é apenas uma das ações de verão
previstas pelo clube. No início de
dezembro, a abertura da temporada
de esportes da nova estação conta-

rá com um festival de torneios na
sede social. Inscrições serão abertas
em breve e quem quiser saber mais
pode entrar em contato pelo whats
(51) 3664-1221 ou pelo e-mail sapt@

sapt.com.br.
Também na secretaria, interessados podem buscar mais informações
sobre como se associar, promoções
em quadras de futebol e outros be-

nefícios. Nas dependências, mais de
10 modalidades estão à disposição
de sócios e convidados. Os salões
também voltaram a funcionar e podem ser alugados. “A pandemia ain-

da não acabou e tomamos todos os
cuidados em nossas dependências.
Mas é muito bom voltar a oferecer
as melhores experiências”, finaliza
Amaro.

Com parceria, alunos do EJA de Torres recebem capacitação
A Prefeitura, por meio da Secretaria do Trabalho, Indústria e

Comércio e da Secretaria da Educação, realizou na tarde dessa úl-

tima quinta-feira, 4 de novembro,
uma capacitação com os alunos
do EJA- Educação de Jovens e
Adultos. A qualificação resultou
da parceria com o Instituto Mix
Cursos Profissionalizantes por
meio de um dos eixos do Programa Desenvolve + Torres.
A qualificação ocorreu nas dependências do Hotel Oceano. A
iniciativa atendeu solicitação da
coordenadoria do EJA da Escola
Zona Sul, observando a necessidade de atualizar o grupo sobre
o mercado de trabalho e a impor-

tância de formalizar a atividade
de interesse.
EJA é uma modalidade de ensino destinada ao público que não
completou, abandonou ou não
teve acesso à educação formal na
idade apropriada.
A capacitação foi realizada pelo
professor Júlio César de Almeida,
do Instituto Mix, que falou sobre
empreendedorismo. E num segundo momento, com o professor
e consultor empresarial, Luiz Carlos Soares da Silva, que buscou
motivar os jovens para eficiente

atuação. Essa foi a primeira de
algumas atividades que visa oportunizar aos jovens as possibilidades no mercado de trabalho.
O EJA retomou em setembro,
funcionando no prédio antigo da
Escola Jorge Lacerda no turno da
tarde. Neste programa do Zona
Sul, operam duas modalidades.
Estão participando 58 alunos. As
aulas iniciaram no dia 8 de setembro e encerram no dia 17 de dezembro.
*FONTE - Prefeitura de Torres

Publicado decreto em Torres que adere ao regramento
estadual sobre ensino presencial obrigatório
O prefeito de Torres, Carlos
Souza, assinou nesta segunda-feira, 8 de novembro, o
Decreto Municipal 260 - que

adere aos regramentos do
Decreto Estadual no 56.171,
de 29 de outubro de 2021. O
decreto estabelece as normas

aplicáveis às instituições e aos
estabelecimentos de ensino
situados no território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as medidas
de prevenção e de
enfrentamento à
epidemia causada
pelo novo Coronavírus
(COVID-19)
- por sua vez referente ao Decreto
no 55.882, de 15 de
maio de 2021, que
institui o 'Sistema
de Avisos, Alertas e
Ações', e dá outras
providências.
"É nesse decreto estadual que
fica restabelecido
o ensino presencial obrigatório na

Educação Básica das redes
públicas e privada, inclusive
para a realização de avaliações
a serem aplicadas no horário
normal definido para as aulas,
assegurada, contudo, para todos os efeitos, a permanência

no regime híbrido ou virtual
aos alunos que, por razões médicas" ressalta a Prefeitura de
Torres.
O Decreto entra em vigor a
partir desta segunda-feira (8
de novembro de 2021).
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

A VIDA É UM DIREITO ACIMA DE TODOS
Às vésperas do Dia de Finados, em 1º de novembro de 2021, quando mais
de 600 mil famílias brasileiras sofriam pela perda precoce de entes queridos
para o Covid-19, o Ministério do Trabalho e Previdência lança a Portaria
MTP nº 620, retirando a obrigatoriedade de trabalhadores tomarem a vacina
contra a Covid-19 e, assim, criando um ambiente de insegurança e desproteção sanitária.
Mais do que uma distorção do entendimento sobre as regras de convívio
social, essa é a nova demonstração, por parte do governo, de total falta de
sensibilidade e empatia.
O advento da vacina contra o coronavírus em tempo recorde foi uma conquista da humanidade que nos permite retomar a economia e um saudável
convívio social. Felizmente é tradição do povo brasileiro aderir a campanhas
de vacinação e virar as costas para ideologias perversas que, através de informações falsas, disseminam o movimento antivacina.Ideologias que tem
força em outros países e que o presidente Jair Bolsonaro, com sua costumeira
postura antissocial, insiste em defender.
Esse governo que agora retira a obrigatoriedade de vacina e que contraditoriamente determina que as empresas façam testagem em massa nos trabalhadores, é o mesmo que jogou testes no lixo e que trata a Covid-19 como
"gripezinha". Sob o pretexto de privilegiar o direito individual a Portaria do
MTE fere o direito constitucional de assegurar a saúde e segurança no ambiente do trabalho.
Ao contrário de uma ação autoritária, a obrigatoriedade da vacinação se
baseia na responsabilidade de cada um com o coletivo, sendo, desta forma, uma ação democrática. Neste sentido, o TST e o ministério público do
Trabalho recomendam a obrigatoriedade da vacinação, o STF decidiu, em
17/12/2020, que a exigência do comprovante vacinal está prevista na Constituição e o Código Penal determina em seu art. Art. 132, pena de detenção
de três meses a um ano a quem expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo

ê
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Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio 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 participar, independente de ter ou não problema 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.

direto e iminente.
Defendemos a ampla cobertura vacinal, a necessidade de apresentar o
comprovante de imunização para frequentar lugares públicos, inclusive no
ambiente de trabalho, assim como a atenção aos protocolos de segurança e
contenção da pandemia. Defendemos de forma intransigente a ratificação da
convenção 158 da OIT que trata da proteção dos empregos contra as demissões arbitrárias!
Acima de qualquer outro, a vida é um direito a ser preservado para todas
e todos!
DEMORA E DESCASO COM O CONSUMIDOR - Descaso e demora
para conclusão de serviços por parte da Corsan na região vem irritando consumidores. Mesmo com agendamentos protocolados o consumidor fica sem
respostas de seus pedidos, que não tem prazos para as devidas providencias.
A solicitação de vistorias o prazo mínimo é de 10 dias, mas tem casos que ultrapassa 30 dias sem retorno. Isso ocorre em todos os serviços, sejam reparos
em redes, vazamentos em vias pública, ligação, suspenção de contratos, troca
de titularidade, sendo que o 0800 admite os atrasos e registra novamente a
reclamação, repassando para a área operacional.
GETULIO VARGAS - Continua as reclamações no bairro Getúlio Vargas
por falta de escoamento e drenagem nas Ruas Manoel de Matos Pereira, General Firmíno Paim e José Osório Cabral; pedem à poda de um coqueiro na
Rua Manoel Lima Porto nº 334; manutenção da pavimentação da Rua Manoel Fortunato de Souza; retirada de material de entulhos e lixos em geral na
Av. Cristovão Colombo e limpeza dos bueiros e da rede fluvial; conserto dos
pontilhões de madeira junto ao valão próximo ao rio; fechamento de buracos
na Rua Balbino de Freitas.
IGRA - Moradores do Igra solicitam a instalação de duas luminárias na
Rua do Balonismo; limpeza do valo na Rua Altemar Estevão de Aguiar;
melhorias na pavimentação com colocação de base graduada na Rua Altemar Estevão de Aguiar; pedem ainda melhorias na praça de esportes e manutenção da Pista Atlética junto ao campo do Torrense; pavimentação das
Ruas do Balonismo e Travessa Machado, melhorando a qualidade de vida
dos moradores e visitantes nos festivais - alem da sistêmica limpeza geral
do Valão.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
Sexta-Feira, 12 de JUlHo de 2019
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 09/11 e 15/11)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - Nesta semana você pode ter que
fazer um esforço enorme para se conciliar
com as pessoas sem se sentir ofendido ou
invadido. Tome cuidado com explosões de
raiva e com a necessidade de usar mais
força do que o necessário, tornando-se agressivo. É importante ter calma e saber quando dar sua opinião e quando se
calar, para poupar suas energias.
TOURO - Nesta semana, suas realizações e seus projetos sofrerão atrasos,
então é importante ter muita diplomacia, calma e flexibilidade. É possível
que seja uma semana mais tranquila,
se você não tiver tantas tarefas para
realizar ou prazos curtos. Quem lida com prazos e pressão pode se sentir estafado e insatisfeito.
GÊMEOS A semana pode trazer expansão da mente e novas ideias, mas tudo
pode ser bem caótico se você não conseguir manter certa organização e método.
A saúde também pode ser um ponto de
atenção, então tome cuidado com a tentativa de abraçar o
mundo, porque pode acabar em estafa.
CÂNCER - A semana pode trazer novidades e novos caminhos, mas é preciso uma
boa dose de desapego e de coragem para
seguir e não apenas procrastinar ou ficar
numa atitude vitimista ou dramática. Quanto mais conseguir colocar sua criatividade nas suas ações,
mais poderá ter uma semana animada e divertida. Senão,
poderá se perceber melancólico ou irritado.

LEÃO - A semana pode trazer
ansiedade e inquietação, mas tome
cuidado com competições e dificuldade
de enxergar as necessidades dos
outros. É importante receber ajuda,
firmar parcerias e buscar ceder um pouco para não
ter uma semana intensa e pesada demais.
VIRGEM - A semana promete ser
corrida com mudanças e situações
inesperadas. Saber ser flexível e sair
da rigidez é indicado. Tome cuidado
com teimosias e julgamentos. Você
pode conseguir resolver muitos problemas sendo
aberto a ouvir e a negociar. Viagens podem acontecer, quebrando sua rotina.
LIBRA -Esta semana vai trazer liberdade e
diversão. É importante saber ter uma postura desapegada e apostar no seu lado criativo,
que pode estar aflorado. Para quem tem filhos
ou trabalha com arte ou educação, a semana
pode ser bem cheia de novas oportunidades.
É importante manter seus gastos sob controle, porque você
pode estar cheio de desejos urgentes e nada importantes.
ESCORPIÃO -A semana pode trazer instabilidades emocionais e questões do passado
para serem resolvidas. É importante conseguir dialogar e manter a calma frente aos
desafios. As iniciativas vão te favorecer, mas
tome cuidado com a dificuldade de estabelecer prioridades. Planejar-se é a chave para uma semana
mais tranquila, mas saiba receber o inesperado com leveza.
SAGITÁRIO -A semana pode trazer mudanças súbitas e inesperadas. Além disso, você
pode comprar ou vender algo, e isso traz
alívio. Seja como for, você pode ter bons ganhos ou fazer boas negociações. Avalie os prós e contras
das situações para não se arrepender depois. Tome cuidado
com impulsividades.

CAPRICÓRNIO - A semana
pode trazer alguns prejuízos.
É importante buscar manter
a mente lúcida e agradecida
e saber ser desapegado, mas
fique alerta para possíveis situações indesejadas e se precavenha de perigos. Fique
menos distraído e mais alerta.
AQUÁRIO - Existirá, nestes

dias, uma vontade de se libertar de tudo que te oprime. Apenas tome cuidado com as impulsividades. Pense bem nas
suas decisões antes de tomá-las. Você pode
realizar bastante nesta semana se souber
aliar sua criatividade e sua intuição às suas
atividades diárias.
PEIXES - A semana pode favorecer viagens e passeios, bem
como momentos de alegria e diversão para quem estiver mais
livre de preocupações do dia a
dia. Tome cuidado com a dispersão e com distrações, que podem fazer você
procrastinar suas tarefas e deixar a semana
caótica. Suas emoções podem estar intensas,
então tome cuidado com radicalismos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da
Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João
Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 37a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo,
da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 08 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 Bereta (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 nº 310, de 14 de outubro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 188/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho
Borja.
Ofício nº 333, de 04 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 175/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 335, de 04 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 203/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 336, de 04 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 197/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 337, de 04 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 199/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 338, de 04 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 139/2021, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 339, de 05 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 198/2021, do Ver. Igor Beretta.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO - 2ª 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.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 224/2021, dos vereadores Carlos Alberto da Silva
Jacques e Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requerem autorização para participar do Curso “Nivelamento Técnico e Orientações sobre o Encerramento
do Exercício para Vereadores, Assessores, Servidores
e Interessados: Prestação de Contas Legislativo/Executivo – Novas Normas do TCE – Resolução TCE,
Documentos Exigidos, Orçamento e Arrecadação
Municipal, Mídias e Composição, Eleição da Mesa e
Tópicos Indispensáveis”, nos dias 14, 15, 16 e 17 de
dezembro de 2021, em Porto Alegre/RS.
Nº 225/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer a convocação do senhor Jairo Morelle Raulino, Diretor da
Diretoria de Gestão Integrada de Segurança Pública,
a fim de ocupar a tribuna desta Casa Legislativa para
explanar sobre o trabalho da Guarda Municipal de Patrimônio.

de de adquirir cadeiras anfíbias para facilitar acesso de
pessoas que usam cadeiras de rodas as praias do nosso
Município.
Nº 281/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executivo o projeto de lei que institui o sistema
colaborativo de segurança e monitoramento, no Município de Torres.
Nº 282/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executivo que proceda na nomeação de Guardas
Municipais para suprir a necessidades dos postos de
saúde e outros locais de atendimento público, tão logo
expire a vigência da Lei Complementar nº 173, de 27
maio de 2020.
Nº 283/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao
Poder Executivo que sejam tomadas as devidas providências para recuperação da ciclovia do Parque da
Guarita, nesta Cidade.
Nº 284/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao
Poder Executivo a instalação de câmeras de monitoramento nos postos de saúde e demais prédios onde há
atendimentos ao público no município.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 213/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto a relação dos servidores autorizados a conduzir veículos oficiais conforme Lei nº 5.198, de 13 de setembro de 2021.
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 648/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao reparo de buraco na Rua Maestro Antônio João Ramos,
Bairro Predial, nesta Cidade.
Nº 649/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto
à colocação de base graduada ou material semelhante
na Rua Guerino Boff, no trecho entre as ruas Otávio
Perraro e Cabo Braga, Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 650/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto
ao corte do mato nas laterais da Rua Janio Quadros, na
Praia Tupinambá, nesta Cidade.
Nº 651/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto
ao patrolamento e colocação de base nas ruas Richard
Strauss e São Jorge, Praia Tupinambá, nesta Cidade.
Nº 652/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto
ao alargamento e aprofundamento de valo existente
atrás da Igreja Católica, Bairro Salinas, nesta Cidade.
Nº 653/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à implantação de duas lombofaixas ou quebra-molas
na Rua São Pedro, esquina com a Rua Recife, neste
Município.

aos técnicos em radiologia pelo seu dia. Mencionou
a atuação da Polícia Civil do município pela apreensão de dois indivíduos que fugiram de Porto Alegre e
se refugiaram em Torres. Falou sobre sua atuação na
Secretaria de Administração em 2018, e esforço para a
implantação de cercamento eletrônico por câmeras de
vigilância na Secretaria de Segurança. Lamentou que
Torres não tenha implantado o serviço que poderia agilizar a captura dos dois indivíduos que se refugiaram
na cidade. Citou algumas ações na área de segurança,
sugeridas em sua gestão, e que não foram implantadas,
afirmando que a administração da época acreditava
que a Segurança Pública era dever do Estado e não do
Município. Disse que a arrecadação das prais do sul,
nos anos de 2020 e 2021, foi equivalente a 5,5 milhões
em IPTU e taxa de lixo. Questionou o quanto dessa
arrecadação voltou para as praias. Relatou um caso de
mau atendimento do servidor de um PA, pedindo respeito às pessoas que recorrem ao serviço.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Parabenizou o Secretário Amauri pela limpeza dos campos que tem sido
feita pela Secretaria de Esportes. Relatou que na frente
do Campo Bonito há muito entulho que deve ser retirado. Convidou os munícipes para participar da abertura do Natal no dia 13 de novembro na Praia Paraíso.
Parabenizou a Secretária Clarice pelo atendimento realizado no cemitério durante o Dia de Finados. Disse
que admira muito as secretarias de Elétrica, Segurança
e Trânsito. Defendeu a atuação da Guarda Municipal
citando algumas áreas atendidas pela Pasta.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Elogiou a Guarda Municipal Patrimonial, afirmando que ela tem de fazer a
ronda nos postos de saúde, enfatizando que “o maior
patrimônio do município são os funcionários públicos”. Falou que a Guarda Patrimonial deve ser convertida em Guarda Civil, submetendo estes profissionais
a treinamentos e qualificações. Reconhece que o atual
efetivo da Polícia Civil e Brigada Militar do município é insuficiente, e que a Guarda Patrimonial poderá
ajudar na segurança. Sugeriu iniciativas de municípios
como Caxias do Sul e Bento Gonçalves que converteram Guardas Patrimoniais em Civis e alcançaram
êxito. Pediu a instalação de quebra-molas ou tachões
na esquina da Rua Inácio de Matos com a Rua Recife,
relatando que no local já aconteceram vários acidentes,
inclusive óbitos.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Em resposta a comentário anterior, disse que o Executivo
quer chamar os fiscais de trânsito aprovados em concurso. Agradeceu ao Secretário de Turismo por colocar
uma cancela eletrônica na entrada do Parque da Guarita para uma melhor transparência no processo. Elogiou o atendimento do profissional Aquiles, da Guarda
Patrimonial, que no dia anterior prestava serviço no
Posto de Saúde. Em relação aos guardas patrimoniais
que foram pegos dormindo em serviço, disse que “não
se pode generalizar toda secretaria a partir da atitude
destes dois”. Pediu que o Secretário Mateus tome providências quanto à poeira na estrada da Ulbra, que penaliza os moradores.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Falou sobre o primeiro encontro regional do Progressista, ocorrido na semana
anterior em Santo Antônio da Patrulha. Citou o senador Carlos Heinze que concorrerá a Governador do Estado. Afirmou que o Progressista tem um real candidato ao Governo que reúne inúmeras qualidades. Espera
que os demais partidos também tenham candidatos à
Ver. Moisés Trisch: Mencionou o Setembro Azul e a
altura para disputar a vaga no Piratini.
importância dos exames preventivos. Sugeriu à AdmiVer. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Informou que nistração para pautar o tema do novembro negro, na
os deputados Pompeo de Mattos e Afonso Motta têm busca da redução da desigualdade e do racismo. Fez
emendas no valor de R$ 270.000,00 destinadas à Se- a leitura da nova gestão da associação do Bairro da
cretaria de Agricultura do Município, que dependem Cal, solicitando que o Executivo olhe pela região. Reapenas do parecer final da Caixa Econômica para a latou que no Jardim Eldorado os garis recolhem sacos de lixo antecipadamente, e os aglutinam, para que
efetivação da compra de equipamentos.
INDICAÇÕES
posteriormente sejam recolhidos pelo caminhão. Disse
Nº 280/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
que, devido à demora do caminhão, os cães espalham o
indica ao Poder Executivo um estudo sobre a viabilida- Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Parabenizou lixo pelo caminho causando grande sujeira. Pediu que
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a prática seja revista. Sugeriu a instalação de câmeras
nos locais públicos para a segurança dos servidores,
enaltecendo a atuação dos guardas patrimoniais. Disse que o fato de dois guardas serem pegos dormindo
durante o expediente não reflete a totalidade da Secretaria. Sugeriu programas de treinamento permanente
aos servidores públicos quanto ao atendimento dos
munícipes. Disse que o Governo Federal se utilizou
de uma prática de barganha para ganhar votos durante
a votação da PEC na semana anterior, e que é preciso
acompanhar os votos dos parlamentares.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Disse que a valorização à Guarda Municipal será efetiva quando houver
uma Secretaria de Segurança Pública e do Trânsito.
Quanto aos guardas pegos dormindo em horário de
trabalho, disse que deve ser aberto um processo administrativo para apurar os fatos, e não julgar toda
a categoria. Reconhece que a Secretaria responsável
pelos guardas municipais tem fornecido cursos para
aperfeiçoar os servidores, mas acredita que é preciso
dar um respaldo maior. Relatou que no ano anterior
conseguiu a doação de dez rádios comunicadores,
afirmando que os vereadores precisam colaborar na
medida do possível. Em relação a um comentário sobre as praias do sul, disse que elas têm sido atendidas,
mas entende que elas precisam de mais atenção sugerindo a criação de uma subprefeitura para a região.
Citou uma série de ações em execução voltadas ao
turismo. Mostrou-se animado pela chancela do título
de Geoparque Caminho dos Canions do Sul que a região está para receber da UNESCO, onde Torres será
a “menina dos olhos”.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou aos guardas municipais presentes na Casa, elogiando ao ótimo trabalho por eles realizado. Informou que no dia
13 acontece a chegada do Papai Noel inaugurando as
atividades de Natal. Espera que as festividades sejam
surpreendentes e que tragam mais turistas à cidade.
Em relação às iniciativas propostas por um vereador
da Casa para a segurança municipal, disse que certamente não foram engavetados, mas que terão o momento oportuno para serem implantadas. Assegurou
que a falta de médicos do município não acontece por

vontade do Executivo, mas pelos baixos salários, limitados pela atual legislação, que dificultam as contratações. Quanto ao mal atendimento prestado por um
servidor municipal no final de semana em um posto
de saúde, afirmou que não é uma situação generalizada, mas pontual. Em contrapartida, há a possibilidade
de se colocar câmeras de seguranças nos prédios públicos para melhor acompanhar situações como esta.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Externou
grande respeito e consideração pelos guardas municipais, citando seu pai que exerceu a mesma profissão
em São José do Norte. Falou sobre a Primeira Copa
de Futsal Feminino, ocorrido no final de semana, com
a participação de doze times. Disse que “o esporte
traz muita alegria”, destacando a atuação do time
TPM (Toca Pra Mim), vice-campeão da competição.
Mostrou seu reconhecimento às vice-campeãs e a todas participantes, reafirmando que o esporte é sinal de
saúde, pois tem presenciado que a atividade já tirou
pessoas de doenças como a depressão.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Informou que na semana anterior esteve em reunião com membros do
partido, com o Presidente do PP, vereadores e os deputados Ernani Polo e Marcos Vinícius para tratar de
diversos temas. Enfatizou o descaso do Estado para
com a saúde do litoral, em especial os hospitais. Elogiou o trabalho da Guarda Municipal, enfatizando que
reivindicações como plano de carreira e melhora de
salários precisam ser atendidas. Reconheceu que os
guardas realizam muito mais do que epenas cuidar do
patrimônio. Parabenizou o Prefeito Carlos Souza e os
secretários Fernando Nery, Mateus e Maurinho pelas
obras em execução voltadas ao turismo. Parabenizou
a participação do Secretário Fernando Nery pela participação no Festuris (Feira de Turismo de Gramado),
naquela cidade.
Ver. Igor Beretta: Falou que alguns guardas municipais estão sendo conduzidos por quem não conhece
o processo, e induzidos a erro. Relatou que, ao ter flagrado um guarda dormindo em serviço, não foi procurado, mas xingado em mensagens de whatsapp. Disse
que alguns profissionais sofrem perseguição política

ao serem proibidos de passar postagens para frente.
Elogiou a atuação de alguns profissionais, alertando
que não são todos, mas apenas alguns que mancham
a reputação da categoria. Cobrou do Executivo duas
motos destinadas ao CONCEPRO que estão paradas
na garagem. Pediu pela colocação de guardas em pontos da cidade que estão sem segurança. Ao ser questionado sobre o valor de R$ 500.000,00 a ser gasto
em Segurança, disse que a pergunta deve ser feita ao
Secretário da Administração da época por ter sido sua
a iniciativa. Criticou o gestor da Pasta por sua gestão.
Disse que “a agressão é o único argumento de quem
não tem argumento algum”.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Corroborou com a
sugestão de um vereador da Casa para que os guardas
municipais tenham um plano de carreira e sejam valorizados. A pedido da senhora Ingrid, parabenizou aos
atletas do handebol de Torres que ganharam medalha
nos jogos escolares da Escola São Domingos. Parabenizou o vereador Silvano e esposa pelo aniversário
de casamento. Falou sobre seu possível projeto de lei
“Bolsa Atleta Municipal”, só não sabe se o propõe
como projeto de lei ou como indicação ao Executivo.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência
(LC 131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site da Câmara Municipal de Torres
https://www.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

Papai Noel chega em Torres neste próximo
sábado no palco principal da Praça XV
FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________
Neste próximo sábado, 13 de
novembro, às 20h, será aberta
oficialmente a programação de
Natal em Torres, “Um Mar de
Amor e Paz”. O clima de magia
do Natal vai iniciar com uma
encantadora apresentação no
palco principal próximo da Praça
XV de Novembro, na Rua Itapeva
(Centro de Torres). Em seguida, o
prefeito Carlos Souza e a primeira-dama Susi Souza recebem o
Papai Noel. O impacto visual da

decoração natalina na cidade já
é grande.
Árvores, sinos, velas, anjos, papais-noéis e outros adereços vão
contagiar moradores e visitantes,
com esta programação que já se
firmou como o principal evento
natalino do litoral do Estado, caminhando para tornar-se o terceiro evento de Natal do Estado.
O show da solenidade de
abertura acontecerá com o espetáculo “Natal de Maria”, que
conta com música, dança e teatro, com a participação de vários
integrantes, entre eles, Cristi-

na Sorrentino, Shanna Muller e
“Crianças EmCanto”. O espaço
mágico está ornamentado para
encantar a todos, tendo como
destaque o Céu de Led no espaço
do palco principal.
A programação foi elaborada
com muita inspiração e dedicação e deve se estender até o dia
23 de dezembro. Nesta próxima
sexta-feira, na Praia Paraíso, a
partir das 20h, acontece o “Festeja Paraíso” com show do Kiquarteto. Ainda neste fim de semana, domingo, 14 de novembro,
às 20h, será realizado no palco

principal, o espetáculo “Natal em
Cordas” com Marcelo Caminha.
Decoração
A expectativa é de que mais
de 20 mil pessoas estejam presentes na rua com Céu de Led.
Venha com a família, convide
os amigos, vizinhos e participe
do evento natalino “Um Mar de
Amor e Paz” produzido na tua
cidade.
Um dos destaques é a Rua
Itapeva que estará coberta por
um túnel composto por mais de
54 mil Leds (semelhante ao que

houve no natal passado). "Um
dos primeiros pontos a receber
a decoração é a Praça XV de Novembro - ficará brilhante e encantada, somando os efeitos das
árvores iluminadas, com cenários contemplados, Papais-Noéis
gigantes, em tamanhos naturais e muito mais para garantir
o encantamento e diversão de
adultos e crianças", indica a comunicação da Prefeitura. A Av.
Barão do Rio Branco e Lagoa do
Violão serão outros pontos que
contarão com bela iluminação e
decoração natalina

Carro, moto e vários prêmios na 2ª edição do Natal Premiado
Além da decoração, entidades
torrenses que representam o comércio da cidade (Com o apoio da
Prefeitura), iniciam no próximo sábado, 13 de novembro, a 2ª edição
do Natal Premiado em Torres. A iniciativa da campanha é da Actor, Ca-

melódromo, Associação da Praça XV,
CDL, Sindilojas, Acisatt, Rede Imóveis e Associações dos Quiosques.
Conforme o secretário municipal
do Trabalho, Indústria e Comércio,
Alexandre Porcatt, a campanha que
tem como propósito valorizar e for-

talecer a economia local, deve contar com o prestígio da comunidade.
Esta edição contará com prêmios
ainda mais valiosos. Será sorteado
um carro, moto, tvs, bicicletas, vales-compra, voos de balões, entre
outrosA partir do dia 13, os cupons

já estarão disponíveis para serem
preenchidos pelos consumidores
que realizarem compras nos estabelecimentos que participam da promoção. As vitrines das lojas estarão
identificadas com adesivo da campanha nas vitrines.

A campanha se estende até o
dia 9 de janeiro. O consumidor
deve preencher um cupom a cada
R$50,00 gasto. Para mais informações, a SMTIC coloca à disposição
o fone da Prefeitura (51) 3626 9150
ramal 238.
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Escritor torrense Eduardo Jaques é membro
fundador da Academia de Belas Artes do RS
No último dia 06 de novembro
de 2021 o poeta e ativista cultural
torrense, Eduardo Jaques, participou do primeiro encontro totalmente presencial da Academia de
Belas Artes do Rio Grande do Sul –
ABARS, acontecido no castelo Château Lacave, em Caxias do Sul (RS).
A ABARS tem administração cultural feita pela Associação Internacional de Escritores e Artistas – LITERARTE. Na oportunidade Jaques
recebeu seus paramentos como

Acadêmico Fundador da Academia.
O poeta foi convidado pela Presidente-fundadora, Bernadete Saidelles, para integrar o seleto grupo de Fundadores ainda em 2019,
quando da gestação da Academia.
Jaques ocupou a cadeira nº 22 e
escolheu como patrono o poeta
José Moreira da Silva, pernambucano que residiu no solo gaúcho de
1950 até seu falecimento em 2020,
aos 92 anos. Moreira foi e seguirá
sendo uma das figuras mais inspi-

radoras para Jaques no campo da
literatura e do ativismo cultural.
Sobre Eduardo Jaques
Eduardo Jaques é psicólogo e terapeuta há mais de uma década em
Torres, dedicando-se também com
frequência ao campo das artes,
sobretudo à literatura. É um dos
criadores e principais responsáveis
pela execução do Farol Literário de
Torres, evento literário e artístico já

com três edições na Mais Bela Praia
Gaúcha. Em 2016, lançou seu primeiro livro solo de poemas, o SUBLIMAÇÃO (Mottironi Editore). Em
2019, lançou o livreto poético BÚSSOLA DO AMANHÃ (TC Editora). E,
no próximo dia 27 de novembro
de 2021, lançará e fará sessão de
autógrafos do seu segundo livro e
terceira publicação solo no gênero
Poesia, sob o título PALAVRAS CONFINADAS, também pela Mottironi
Editore.

PAUTA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA. Arroio do Sal
- Em discussão e votação as Atas 36/2021 de 15/10/2021 e 37/2021 de 18/10/2021.
- Leitura das correspondências
ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
MDB
GIOVANI – O presidente da Câmara comentou sobre início da licitação das obras da colocação
de PAVS em frente à Escola Leonel, após várias outras escolas já erem sido melhoradas com pavimentação
em seus entornos. Comentou sobre melhorias no bairro Quatro Lagos, que se trata de local que precisa de
várias demandas como pavimentação, oferecimento de energia elétrica formal, dentre outros. E comemorou
que estas melhorias são bandeiras de seu mandato e que a prefeitura está parceira. Comentou sobre parcerias
com a prefeitura, como a colocação de lixeiras em bairros. Mas pediu que se colocasse nas prioridades a colocação de mais lixeiras no centro da cidade. Listou melhorias feitas no centro para o veraneio e compartilhou
a sua alegria de ver ações da municipalidade na região. Sobre o acidente do prefeito Bolão, disse achar que
Deu colocou a mão no caso e guardou a vida do colega de partido. E comemorou que em breve ele já estará
trabalhando.
PDT
EDEMILSO – Disse achar triste o acidente do prefeito, que foi um momento de angústia, mas que
graças a Deus, como este é uma pessoa de fé, foi salvo do evento com vida. Disse ser este o recado do PDT
para o titular da prefeitura que volta em breve. Sobre lixeiras, também acha que na Avenida Assis Brasil que
recebeu boa reforma neste ano deve receber, sim, mais lixeiras. Sobre tachões, acha que se deveria colocar
sinalização que não foi colocada ainda ao invés do equipamento de controle de velocidade. Acha que questões
de acessibilidade também devem ser colocadas em prioridade para acompanhar a reforma da avenida, já que
se trata de uma demanda atual e para ele sem muitos custos. Também comentou sobre a falta de fornecimento
de energia pela CEEE em algumas vias na periferia. Que tem gente que já está ficando sem luz após a mesma
CEEE cortar as ligações clandestinas (gatos) porque muitos estão gastando muito sem pagar. Por isso acha
que a extensão de rede deve voltar a ser uma prioridade que não foi porque a prefeitura está listada na nominata de falta de crédito por falta de pagamento. E que por isso não recebeu verbas já aprovadas em PL na
Câmara. Também reclamou da falta de fiscalização e multa em terrenos que não estão sendo capinados.
MDB
CARLOS – Concorda com o vereador anterior sobre a necessidade de implantar alternativas de
acessibilidade nas vias principais da cidade principalmente. Comentou sobre demanda crescente de pedidos
de pavimentação, o que para ele é normal e que esta prefeitura está fazendo sua parte dentro das possibilidades, como foi feito em governos passados, também... Elogiou o evento esportivo realizado na Praia
Areias Brancas, onde a rádio transmitiu o jogo e iniciou uma volta aos eventos presenciais que precisam ser
retomados, mas com alta responsabilidade. Sobre o acidente do Bolão disse ter sido um baque muito grande,
que foi ele que avisou o filho e comemorou que no final o prefeito está bem e que o susto foi maior do que a
consequência. Que o prefeito disse que seu carro estava a 30 metros do caminhão da frente, mostrando que o
veículo foi arrastado todo este trecho pelo outro caminhão que bateu atras. E que depois de fazer restaurações
em dentes e outras, o prefeito deve voltar ao trabalho. Reclamou do preço dos combustíveis no Brasil. Acha
que o governo deveria fazer alguma coisa junto a Petrobras para minimizar a mazela que gera cerestia em
tudo.
MDB
MANECA – Notou no final de semana (feriadão) que o veraneio será diferente. Que a cidade lotou, os comércios tiveram forte movimento e que Arroio do Sal está crescendo. E comemorou que as pessoas
ainda conseguem vir mesmo com o preço da gasolina alto. E que decidiu que vai andar de bicicleta na cidade
para passar por este período de combustível alto, o que faz bem para a saúde, ainda. Sobre os Tachões, acha
que antes da colocação dos mesmos, o governo deveria atacar o problema das poças. E que com os alagamentos as lombadas (alternativa) iria ser difícil porque iria alagar as calçadas e os comécios das vias. Por isso
acha que os tachões acabam sendo bons porque fazem com que haja a diminuição da velocidade próximas
às duas rotatórias nas principais travessias da avenida. Aproveitou e pediu que se colocasse outra junto ao
CTG. Para ele, lá as pessoas irresponsavelmente já colocam “velocidade de estrada” o que gera risco alto
aos moradores. Sugeriu que lá fosse colocado um redutor de velocidade do tipo elevatória. Pediu para que na
praia fossem delimitadas as áreas de uso entre a dos banhistas e a dos não banhistas, já que está iniciando a
temporada de veraneio.
PROG MAZINHO – Comentou sobre o Novembro Azul e a lembrança de os homens fazerem exames de
prevenção ao Câncer Próstata. Também se mostrou preocupado com a carestia da sobrevivência do brasileiro,
onde os preços sobem e o salário não sobe. Também comentou sobre a empresa que vai vir fazer o processo
de implantação da estrutura de saneamento para receber o Porto, empresa que é a mesma que está trabalhando
nas reformas em Balneário Camboriú. E comemorou a licença da Marinha dada a um dos empreendedores
que estão concorrendo para implantar o Terminal Portuário no município. Sobre as praças, parabenizou as
ações de reforma dos equipamentos urbanos,lembrando que o projeto é fruto de um incentivo de seu mandato
na Câmara Municipal. E que no ano de 2022 ele irá de dedicar pessoalmente mais ainda para melhorar ou
fazer mais praças na comunidade. Sobre acessibilidade, acha que seria interessante que os comércios (responsáveis pelas calçadas) fizessem suas rampas de acessibilidade. Acha que a prefeitura pode apresentar projeto
de apoio para que isto seja feito pelos comerciantes da cidade.
REP
MATEUS – Comemorou a cidade lotada no feriadão. Lembrou que existe uma lei que cada comerciante deve fazer sua acessibilidadeem sua calçada, reclamando que a prefeitura não f tenha feito este
trabalho ao fazer a reforma na avenida principal. Comentou sobre pedidos feitos por seu gabinete ao secretário de Obras, achando e comemorando que estes serão atendido. Reclamou sobre a recorrência de materiais
de obras paradas estarem sendo roubados e que isto é desperdício de dinheiro público. Disse que pessoas que
fazem hemodiálise em Porto Alegre necessitam da volta da Casa do Acolhimento, principalmente as mais pobres que ficam perdidas na capitam e tem de gastar dinheiro para a estada. Sobre Emendas impositivas, disse
ter colocado sua parte em obra na Praia Arroio Seco e que não vê o trabalho andar, lembrando que a partir de
agora acha que o departamento de obras deverá ficar ocupado com demandas de veraneio, o que deve deixar
a obra no Arroio Seco ficar para o ano que vem. Sobre Tachões, acha que se deve saber se os equipamentos
estão dentro das normas do Contran. E que a normativa diz que é proibido colocar os tachões. Não sebe se
vão tirar ou não, mas repete que o equipamento está fora das regras técnicas. Disse que não é uma questão de
ser contra ou a favor, que se trata de obedecer à lei.

MDB
RONALDO – Agradeceu o setor de sinalização da prefeitura por terem pintado as faixas de pedestres e outras partes da Avenida no Balneário Atlântico. Comunicou que a abertura do Posto de Saúde que
estava marcada para o dia 1º de novembro foi transferida em respeito ao acidente do prefeito Bolão. E que logo
será remarcada. Mas que o posto irá abrir normalmente, funcionando após a reforma, mesmo sem a solenidade
de abertura realizada. Comemorou a chegada de um novo ônibus para a Secretaria de Educação o que qualifica
o conforto e a segurança dos alunos das escolas locais. Pediu a colocação de um banheiro no “estilo Contêiner”
(como em Torres) na praça central do município para atender os veranistas na temporada. Parabenizou os
servidores da área de iluminação da prefeitura por saber o quão é complicado o trabalho no setor, que mesmo
assim está bem feito.
MDB
DIEGO – Voltou após licença e agradeceu colega Astengo por substituí-lo no período. Sobre o
acidente do prefeito agradeceu a todos que o mantiveram informado sobre o fato, principalmente após ter visto
as fotos no local, o que o deixou angustiado. Para ele “o prefeito Boião nasceu de novo”. E agradeceu por achar
que ele é uma pessoa do bem, que trabalha para os outros, e que foi atendido com merecimento por Deus.
Disse mais uma vez que não irá mais concorrer a vereador. Mas que deverá trabalhar forte para em seu período
de trabalho restante para ajudar para que moradores tenham atendidos nas coisas básicas, como energia, vias
e etc. Acha que o departamento de obras deve ser repensando e que o trabalho seja espalhado e feito em um
sistema de mutirões. Pediu participação aos moradores para que ajudem a reformar o parque de eventos e o
CTG para manter o tradicionalismo no município.
Em votação o Decreto nº 005/2021, do Poder Legislativo que Autoriza o Prefeito Municipal a entrar em licença para tratamento de saúde, e dá outras providências – APROVADO.
Em discussão e votação o projeto de lei 93/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o estágio de estudantes
em órgãos da administração municipal de Arroio do Sal – TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 95/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a
fazer a alteração da destinação do uso da área destinada à Travessa e à Praça no Balneário Rondinha Nova–
TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 96/2021, do Poder Executivo, que Cria o Conselho de Desenvolvimento Rural
de Arroio do Sal – CONDERAS, e dá outras providências – TRAMITANDO.
Em votação o Pedido de Informações nº 12/2021 do vereador Mateus Coelho Ribeiro - APROVADO.
ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
PDT
EDEMILSO – Fez convite a todos os vereadores para que participem de uma janta em prol de
companheiro que está com problemas de Saúde. Quer marcar com o vice-prefeito conversa sobre a construção
do refúgio da estrada do Mar no bairro Estância do Meio (em frente à igreja). Lembrou que quando a Estrada
do Mar foi feita o bairro e a igreja já existiam, portanto que a municipalidade deveria exigir do DAER ou fazer
o trabalho com recursos próprios. Também lembrou a promessa da construção de via paralela à Estrada do Mar
no mesmo bairro. Para ele basta fazer um traçado e começar a colocar material. Não está sendo exigida uma
via pavimentada, somente uma via de saibro para que ônibus possam propiciar embarque e desembarque com
segurança, principalmente das crianças que vêm das escolas para o bairro e têm de desembarcar e embarcar
na Estrada do Mar. Comunicou que vai enviar parte dos recursos de sua emenda impositiva para uma Praça na
Praia Figueirinha. Mas que sabe que a prefeitura está com poucos servidores e não está conseguindo agendar
a obra de colocação de equipamento e reparos da praça. Sobre a captação de pessoas para as escolas acha que
deve ser dividida pera um ônibus para o Norte e outros para o sul.
REP
MATEUS - Agradeceu ao deputado Carlos Gomes sobre sua disponibilidade de receber os pedidos
dos ofícios pedindo recursos para a cidade em seu gabinete em Porto Alegre sem haver necessidade de ir a
Brasília. Mais uma vez falou sobre a necessidade de reabertura da Casa de Acolhimento na Capital para atender pacientes sistêmicos que necessitam de tratamento. Sobre a limpeza dos lotes, disse estar dentro da lei a
própria prefeitura realizar a limpeza e depois cobrar do proprietário. Desejou melhoras para o prefeito Bolão.
Mas lembrou de que o prefeito em Exercício, o Zeca, deveria reativar uma obra numa via (Ponciano de Vargas)
atualmente parada e feita com recursos federais. Ou pelo menos que a municipalidade dê notícias sobre o
que está acontecendo. Para ele é constrangedor ver a empresa manter “sapatas no meio da rua” ao deixar
a obra parada, o que já havia gerado um acidente com um veículo à noite. E sobre o posto a ser inaugurado
no Balneário Atlantico lembrou que muitos vereadores da Câmara colocaram emendas para ajudar na obra. E
pediu agilização para que o posto abra, mesmo sem a solenidade de inauguração oficial. O presidente lembrou
que já foi anunciada a abertura do posto na sexta-feira dia 5/11.
PROG MAZINHO – Disse que a sapata que foi deixada no meio da rua não é tão sério assim. E que se
um carro ficou acavalado em cima, trata-se de um motorista desavisado. Sobre os Tachões na Avenida, acha
que se o carro passar a 10 km por hora não irá sofrer danos na mecânica. O que pode acontecer é depreciar
veículos que andam em alta velocidade. E comentou que os tachões estão colocados estrategicamente antes de
uma faixa de pedestres, em frente a uma sorveteria, local de muita travessia de pedestres. Disse mais uma vez
que os tachões foram colocados de forma provisória e para evitar acidentes que estavam sendo anunciados na
esquina. Disse que o custo de andar devagar é válido para evitar acidentes em locais de alto movimento.
MDB
CARLOS – Debate forte sobre as coisas são importantes porque as coisas mexem com a comunidade. Disse que a obra da Rua Ponciano (reclamada pelo vereador Mateus) está prevista para ser retomada e
que deve ficar pronta antes do verão, se Deus quiser. Disse que feriados como estes, com movimentos, surpreendem positivamente. Disse estar feliz por notar que o município está em forte ascensão e que muita gente que
visita Arroio do Sal não está ainda sendo atingida pela carestia. Comentou sobre a necessidade de se adaptar a
isto (crescimento da cidade) ao planejar bem o Porto Marítimo e sua infraestrutura e principalmente que seja
feito um bom Plano Diretor. Sobre os Tachões, disse que não se pode tirar o direito de opinião de cada um.
Mas se sabe que, mesmo não estando regrados alguns equipamentos de redução de velocidade, como quebra
molas em estrada de Terra e outros, às vezes é necessário fazer a colocação mesmo assim, sob pena de não
evitar acidentes anunciados. Disse que os tachões podem estar um pouco fora das normas, mas que as vidas
e os acidentes evitados são muito mais importantes que uma eventual depreciação de um veículo que pode
facilmente ser reparada.
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PAUTA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA. Arroio do Sal

- Leitura das correspondências
ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
PDT
EDEMILSO – Lamentou a perda de um amigo (Bolinho) no final de semana, irmão do diretor da
Câmara Giovani. Para ele uma pessoa bem quista na comunidade e que vai deixar saudade. Deixou abraço de
conforto aos familiares. Lamentou também a perda da mãe do ex-secretário Toninho, que também faleceu.
MDB
CARLOS – Um dia triste e um final de semana complicado pela perda de amigos. Desejou força para
a mãe do Toninho e a família do Jamir Medeiros ( Bolinho), este que se criou junto com o vereador na praia
Areias Brancas. Também desejou força e condolências aos familiares e pediu para que eles se apeguem em Deus
para superar a perda. Conversou com o Secretário da Educação Diego Dias e a principio a volta às aulas deverá
acontecer de forma saudável e sem maiores problemas. Mas pediu para que as pessoas e famílias se mantenham
atentos à pandemia e respeitem os protocolos. Licitação do asfaltamento da Interpraias de Areias Brancas até o
centro da cidade deve sair em breve. Mas ele espera que a obra seja feita antes do veraneio. Outras obras também
planejadas estão sinalizando para que sejam feitas também em breve. Disse que o setor público é burocrático, mas
que mesmo assim as obras devem acontecer sem atrapalhar o veraneio. Prefeito está bem e deve voltar em breve.
MDB
MANECA – Recebeu naquela tarde um comunicado de assessora do deputado Giovane Feltz que o
deixou satisfeito, mostrando que bons deputados cumprem o prometido. Trata-se de recursos para o Esporte para
Arroio do Sal, liberados pelo Ministério de Esporte e Cidadania, no valor de R$ 238 mil, para ampliar o uso do
ginásio de Esportes da cidade, fruto de um pedido feito pelo vereador ao deputado do MDB em visita à Brasília.
É para o Ginásio Alvino Alvez Vieira, que receberá iluminação, cancha de Futevôlei e uma cancha de Vôlei de
Areia, se o departamento de Planejamento da Prefeitura concordar com a sua ideia para o uso da emenda. Vão ser
colocadas também melhorias na pista de treinamento e uma pequena praça para as crianças dentro do ginásio. O
Município terá que entrar com contrapartida de somente R$ 13 mil para receber a emenda e realizar as melhorias.
REP
REJANE – Também lamentou a partida precoce do parente Jamir (Bolinho), irmão do diretor da
Câmara. Disse que com muita tristeza compareceu ao enterro, mas notou que a família está bem preparada para
enfrentar a perda por ser fiel ao poder superior ou Deus. Também lamentou a perda da artista Marília Mendonça,
uma pessoa brilhante e jovem que também se foi.
PROG MAZINHO – Elogiou trabalho da Rádio Tupancy sobre as sessões da Câmara, quando aborda no
dia seguinte das sessões as coisas que acontecem na Casa Legislativa de Arroio do Sal. Elogiou também o ramo
imobiliário pelo belo trabalho que a categoria faz para o desenvolvimento de Arroio do Sal. Também lamentou as
perdas de cidadãos da cidade, lembrando que na maioria das semanas há pelo menos um voto de condolência na
Câmara. Mas comemorou a sorte do prefeito Bolão que sobreviveu ao acidente. Desejou condolências a família
do Jamir. Comentou sobre o profícuo trabalho do atual secretário de Educação que promove a volta ás aulas
com as ações pretéritas necessárias, todas realizadas e prontas para cumprir o protocolo para o convívio com a
pandemia na volta às aulas.
REP
MATEUS – Semana triste pela perda do Jamir, - Bolinho. E da mãe do amigo Toninho. Desejou
alento às famílias. Conversou com o Patrão do CTG de Arroio do Sal sobre o Parque de Eventos do CTG assim
como da articulação de fazer uma ação para angariar recursos para as ações do centro tradicionalista. Quer que o
Parque na parte do CTG pelo menos seja recuperado. Mas lamentou que a outra parte do parque estivesse deixada
de lado, para ele uma visão errada do atual governo. Elogiou ações contrárias em parques de cidades do litoral
como Torres e Pinhal e lamentou que Arroio do Sal não estivesse neste mesmo sentido. Por isso pediu para que a
prefeitura reveja seu olhar ao parque local para fazer a manutenção do local de eventos da prefeitura da cidade.
Falou sobre a questão do asfaltamento no entorno da Escola da Rondinha. Conferiu denúncia sobre a colocação
de asfalto em frente a um restaurante que seria de propriedade de um cabo eleitoral do prefeito. Lembrou que o
combinado era para se colocar no resto na mesma via caso sobrasse, o que não foi feito, o que para ele não é um
um bom exemplo para as autoridades da cidade. Presidente da Câmara pediu a parte e disse que o local não é de
amigo do prefeito, que é, sim, de uma igreja e entidade de grande penetração na cidade.
MDB
RONALDO - Também deu seus votos de condolências aos familiares das famílias enlutadas locais
assim como lamentou a perda da cantora Marília Mendonça de forma precoce. Sobre a limpeza de terrenos
reclamada na sessão anterior, explicou que há tramites anteriores como a notificação do proprietário. Só depois
disto e de outros prazos e ritos que a prefeitura pode assumir a limpeza o lote para depois cobrar do proprietário.
E lembrou que a prefeitura já faz mais de 40 limpezas deste tipo. Também lembrou que nesta época de início de
verão o mato toma conta das margens de algumas vias e que a prefeitura necessita de maquinário em atividade
para fazer as capinas, o que está acontecendo dento das possibilidades. Listou pedidos de munícipes atendidos na
Torres Sul e no Arroio Seco, concordado que foi deixado de lado a Serra Azul, mas que a capina lá será providenciada. Comemorou o patrolamento da interpraias elogiando os operadores das máquinas que fazem este Trabalho
(Principalmente o Francisco).
MDB
DIEGO – Disse que mesmo sendo não muito grande, Arroio do Sal merece atenção. Acha que na
venda de imóveis, por exemplo, não é necessário somente ter a venda, mas sim de haver bons produtos. A acha
que Arroio do Sal um dia chegará neste patamar. Também desejou seus sentimentos aos cidadãos mortos na cidade assim como da cantora Marília Mendonça. E lembrou que ela era uma defensora das causas de libertação e
empoderamento das mulheres, além de constatar que, mesmo quem não gostasse de música sertaneja reconhece
o trabalho que foi interrompido com a morte da cantora. Sobre o Parque de Rodeios, lamentou que fizesse muito
tempo que a municipalidade arruma as coisas em cima dos eventos, prometendo sempre também e consequentemente fazer reformas mais definitivas adiante, o que não acontece. Disse que vai ajudar lá pessoalmente por fazer
parte do movimento. E lamentou o estado que se encontra o Parque de Eventos em geral. Disse que concordou
em levar a Festa do Pescador para o centro para envolver o comércio e que isto gerará recursos justamente para
melhorias do Parque de Eventos. Mas que o parque deve ser mantido e arrumado.
MDB
GIOVANI - O presidente da Câmara desejou condolências a toda a família do Jamir, irmão do servidor Giovani, da Câmara, e para a mãe do Toninho, assim como lamentou a perda de cantora Marília Mendonça,
também... Citou demanda de morador da Praia Pérola que estava na Casa Legislativa mostrando para este que,
como ele, outras pessoas de outros bairros também cobram melhorias nas suas localidades. Mas que vai fazer as
cobranças das demandas dos bairros defendendo os pedidos das pessoas, independente se votaram em um ou em
outro político. Citou a rede elétrica, iluminação e etc., dizendo que está atento as articulações para conseguir an-

gariar recursos para a cidade. Disse que virão recursos para melhorias já previstos para o próximo ano que deverão
chegar a ter pelo menos mais R$ 1,1 milhão a mais em recursos próprios que sobrarão deste ano. Disse que não
vê coisas mais importes para Arroio do Sal como o fornecimento de energia formal para todos e a pavimentação
de vias que estão gerando pó aos moradores de seu entorno. Acha que para o turismo, a cidade deveria cobrar do
DAER mais sinalização indicando os bairros (praias) no município que passam no trajeto da Interpraias. Agradeceu o bom trabalho dos servidores da municipalidade que estão trabalhando muito bem. Mas pediu continuidade
e atendimento de demandas antigas não atendidas nas praias na párea norte do município.
Em votação O Decreto nº 006/2021, do Poder Legislativo que Autoriza o Prefeito Municipal a entrar em licença
para tratamento de saúde, e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 93/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o estágio dos estudantes em órgãos da Administração Municipal de Arroio do Sal, e Emedas Modificativas 001 e 002/2021 e Emenda
Aditiva 001/2021 do Poder Legislativo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 95/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer alteração da destinação do uso da área destinada à Travessa e a Praça no Balneário Rondinha Nova.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 96/2021, do Poder Executivo, que Cria o Conselho de Desenvolvimento
Rural de Arroio do Sal – CONDERAS, e dá outras providências. CONTINUA.
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 97/2021, do Poder Executivo, Autoriza a contratação, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público na Secretaria de Assistência e Inclusão.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 98/2021, do Poder Executivo, que Institui o Programa “Adote um Espaço
Público”, e dá outras providências.
Em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº 99/2021, que Institui o Programa de Regularização de Edificações, em situação consolidada no Município de Arroio do Sal e dá outras providências.
ESPAÇO DE LIDERANÇA: (07 minutos)
REP
MATEUS – Ouvindo os colegas, lembrou-se dos órgãos fiscalizadores que existem no sistema público, que para ele, se bem usados acabam ajudando os gestores do município. Lembrou que foi dito um dia
que a oposição não teria digerido o resultado das eleições, o que discorda. Lembrou que cobra as coisas porque
trabalham em prol do cidadão da cidade. Exemplificou sobre um posto de Saúde que não iria ser aberto por ser
transferida a inauguração, o que foi revisto e acabou abrindo. Sobre obras inacabadas e materiais na rua disse que
se trata de erros de engenharia e de planejamento. Que faz parte das coisas, mas que não deixa de ser um erro da
prefeitura e deve ser cobrado em nome do cidadão. Listou outras situações pendentes que também para ele são
fruto de erros. E comentou que o Tribunal de Contas, o Ministério Público e ouros órgãos de controle também
cobram. Judicializam e etc., o que acaba ajudando a própria prefeitura que busca não repetir os erros. Disse que a
na questão do asfalto que se referiu antes (que sobrou e foi colocado em outro lugar), para ele seria mais coerente
e moral que a prefeitura melhorasse ainda a própria rua que foi asfaltada e sobrou material, o que seria uma decisão apolítica. Pediu ajuda para evento de cidadã que necessita angariar fundos para a sua nora, um bingo que será
realizado na cidade.
PROG MAZINHO – Também compartilhou sua ajuda a divulgar o bingo da cidadã que estava na Câmara e
que visa angariar fundos para familiar que sofre. Disse que a cidade sempre ajuda agradecendo fazer parte desta
comunidade. Sobre a abordagem do vereador anterior sobre oposição, disse que concorda em parte. Mas mostrou
que a propria situação (base aliada na Câmara) também consegue e cobra demandas da comunidade. A diferença
é a forma de reclamar ou de pedir providências. Acha que a oposição deve existir por ser saudável, mas prefere
que a forma de pedir as demandas não seja raivosa. Lamentou que seu colega Mateus às vezes tenha se referido
ao prefeito Bolão de uma forma violenta, atacando sua pessoa, parecendo que em alguns casos se trata de criticar
só por criticar. Comemorou a conquista do Caminhão de Bombeiros como exemplo. E lembrou que o veículo
demorou porque houve um erro burocrático, mas que o vereador criticou o fato como um todo, mesmo sendo
sempre apoiador do caminhão. (O vereador Mateus pediu a palavra e disse que o que critica é o fato do caminhão
ser velho, além dos erros da prefeitura). Mazinho discordou dizendo que o veículo não está estragado nem é muito
velho.
MDB
CARLOS – Disse que cada um é responsável por àquilo que diz. E que cabe a todos reconhecer os
erros para depois ser reconsiderado pela população, o que acaba influenciando nas urnas da votação na eleição
seguinte. Exemplificou a rotatória da Avenida Assis Brasil, que foi criticada e que hoje mostra que está servindo
para que o caminho para a Praia Areias Brancas seja bem utilizada, o que não acontecia antes da rotatória. Disse
que a lei municipal exige que as farmácias participem da exigência de oferecer serviço por 24 horas em Arroio
do Sal e pediu que os estabelecimentos, então, se atentassem para cumprir o que está definido em lei municipal.
Criticou a aprovação do Congresso Nacional que transferiu o pagamento dos precatórios. Lamentou isto e lembrou
que a base aliada lá em Brasília consegue sempre aprovar as coisas que querem em Brasília, diferente do que
reclamam os membros do governo federal, exemplificando a Reforma Da Previdência, para ele um erro, mas que
passou fácilna votação. Disse que os governos atual e anterior no Brasil são quase iguais porque mantêm a regra
do toma- lá-dá-cá. Sugeriu que as pessoas perdoem mais porque às vezes quando querem não conseguem sequer
se despedir das pessoas.
PDT
EDEMILSO – Registrou o Bingo, na Figueirinha, que será realizado no dia 26 de novembro. Evento
este que será feito pela cidadã em prol de sua nora que sofre. Lamentou ter de falar. Mas disse que a prefeitura
continua no cadastro de inadimplentes, o que pode inclusive fazer com que emendas como a apresentada pelo
vereador Maneca na mesma sessão não possam ser formalizados por este fato. E que consequentemente a revitalização do ginásio prometida pelo colega possa correr o risco de não ser feita. Diz ser preocupante a situação. Disse
que é importante que a Câmara divulgue a forma de os cidadãos fazerem seus protocolos para obter o que querem,
exemplificando a limpeza de terrenos citada por um colega na sessão da casa “Eu não sabia destes procedimentos,
devemos divulgar mais através da prefeitura”, disse. Acha que tem muita gente que quer ajudar e limpar terrenos
seus e de vizinhos poderiam ajudar neste processo. Disse preocupar muito a situação da Volta às Aulas. Na escola
Leonel presenciou um evento: O ônibus que transporta as crianças estva muito cheio, lotado. Acha que não dá para
fazer os protocolos dentro da escola se no transporte não existem cuidados semelhantes.

BM prende dupla (incluindo foragido)
por tráfico de drogas em Torres
Na
segunda-feira
(8/11), no bairro Stan em
Torres, a Brigada Militar
prendeu dois homens
por tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Após informação
anônima, PMs da Força
Tática do 2° BPAT realizaram monitoramento e
flagraram um indivíduo,
de 26 anos, efetuando a

entrega de drogas para o
outro, de 22 anos, ambos
com passagens policiais e
um deles com mandado
de prisão em aberto.
"Foram apreendidas
duas porções grandes de
crack, 10 porções menores da mesma droga, dois
celulares, uma balança de
precisão e R$ 235", destaca a comunicação da BM.

Polícia Civil finaliza inquéritos
envolvendo golpe na venda de
imóveis em Torres
A Polícia Civil de Torres conclui quatro Inquéritos Policiais
envolvendo suposto golpe na
venda de imóveis na cidade por
parte de empresário de Porto
Alegre. De acordo com o delegado titular da Delegacia de
Torres, Juliano Aguiar de Carvalho, o suspeito foi indiciado por
estelionato tendo em vista elementos de prova que apontam
para fraude na comercialização
dos apartamentos de alto valor
comercial.

Juliano revela que as fraudes
envolvem a venda duplicada de
apartamentos e os inquéritos
envolvem seis vítimas, e outros
três inquéritos deverão ser concluídos nas próximas semanas.
As identidades do suspeito e das
vítimas não foram divulgadas
por força da Lei n° 13.869/19,
contra o abuso de autoridade
Colabore: Disque denúncia da
Polícia Civil de Torres pelo Whatsapp, contate o (51) 98600-1942.
Para a Brigada Militar, ligue 190.
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Esporte com Solidariedade - vêm aí 3ª edição
da Corrida do Fogo de Torres
Evento esportivo marcado
pela solidariedade, está chegando a 3ª Corrida do Fogo de
Torres. Com provas de corrida
nas modalidades de 3km, 5km
e 10km pelas ruas da mais bela
praia gaúcha, o evento está previsto para ocorrer no dia 12 de
dezembro (um domingo) com
largada em frente a SAPT (Sociedade Amigos da Praia de Torres
– Rua Kalih Sehbe, nº 5 – Praia do
Molhes).
Com realização e Organização da ABERGRS (Associação de
Bombeiros do Rio Grande do Sul)
e Corredores do Fogo - além de
cronometragem da On Sports - a
Corrida do Fogo terá premiação,
com entregas de Troféus na categoria Geral do 1º ao 5º Lugar;

Além de troféus nas faixas etárias do 1º ao 3º lugar - e medalhas de participação para todos
competidores inscritos.
Quanto as inscrições para
este importante evento esportivo e social, o 1º Lote custa R$
100,00 (até o dia 27/11/2021)
e o 2º Lote R$ 120,00 (até o dia
08/12/2021). A entrega dos Kits
aos competidores inscritos será
no dia anterior ao evento (Sábado, 11 de dezembro), na Mattric
Bike (Av. Castelo Branco) das 14h
às 20h Mais informações sobre
a Corrida do Fogo e inscrições
podem ser encaminhadas pelo
fone/ whats (51)981593804. A
inscrição pode ser feita também
pelo site da On Sports Oficial
pelo link - https://www.onsportsoficial.com.br/
eventos
Ação solidária
importante
Mas além de

exaltar a importância da atividade física, o evento tem uma função social ainda mais relevante:
angariar presentes e doações de
cestas básicas, para serem distribuídas para famílias carentes
da região de Torres. Apoiadores
e patrocinadores de Torres e região já vêm se vinculando a esta
Corrida do Fogo - e com a ajuda
destes voluntários, também objetiva-se efetivar cerca de 30 castrações para cães desamparados
de Torres.
"Antes da pandemia, a 2ª Corrida do Fogo, foi um evento de
muito trabalho e entrega, mas
valeu cada esforço: distribuímos
muitos presentes por toda nossa
cidade! Agora vamos juntos para
mais uma edição dessa corrida
solidária, e novamente precisamos de vocês: bora ajudar - quer
sendo patrocinador, ou doando
cesta básica, brinquedos para as
crianças, ou ainda se inscrevendo para participar da corrida. Se
está sem condições financeiras

pra inscrição, vai lá igual e corre
com a gente, vai prestigiar, sai
do marasmo e vem ajudar, temos espaço pra todos sem dis-

tinção!", destacou o bombeiro
torrense Marcelo França, um dos
organizadores da 3ª Corrida do
Fogo.

Primeira parcela do FPM em novembro destina
R$ 28 milhões aos municípios do Litoral Norte do RS
Os municípios brasileiros receberam nesta quarta-feira, 10, a
primeira parcela, chamada de decêndio, do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). Os Estudos
Técnicos da Confederação Nacional dos Municípios mostram que
o primeiro repasse de novembro
será de R$ 8.499.370.531,04. O valor é 36,76% maior que o repasse
de 2020. Ano passado, o primeiro
decêndio de novembro foi de R$
6,2 bilhões. As próximas serão
depositadas nos dias 18 e 30 de

novembro.
O Fundo de Participação dos
Municípios é uma transferência
constitucional (CF, Art. 159, I, b),
da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da
arrecadação do Imposto de Renda
(IR) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios
é feita de acordo com o número
de habitantes, onde são fixadas
faixas populacionais, cabendo a
cada uma delas um coeficiente in-

Associação Torrense de
Proteção aos Animais
OTITES EM CÃES E GATOS
A audição é um sentido muito importante para cães e gatos. Por isso, é
fundamental que os pets estejam sempre com o aparelho auditivo saudável. E a otologia é a área responsável por esse cuidado. Especialmente quando falamos de otite em cães e gatos.
A otologia é um ramo da dermatologia veterinária que trata as afecções
das orelhas e do sistema auditivo dos pets.
Doenças comuns: As otopatias podem ter inúmeras causas, como as alergias (hipersensibilidade alimentar e dermatite atópica), neoplasias auriculares, corpos estranhos, endocrinopatias, entre outras.
Além disso, existem fatores que aumentam a predisposição dos pets a desenvolverem otites. Cães como o Beagle e o Cocker Spaniel, que possuem a
orelha pendular, são bons exemplos.
De forma geral, os animais destas raças possuem o pavilhão auricular pendular e acabam tendo um aumento na umidade do local. Além da presença
de grande quantidade de pelos. E isso pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias, por exemplo. Estes microrganismos são considerados fa-

ê

dividual. Para os 23 municípios do
litoral Norte foram destinados R$
28.487.997,00.
Confira os valores recebidos
pelos municípios do Litoral Norte:
Torres – R$ 2.003.062,56
Arroio do Sal, Capivari do Sul,
Caraá, Dom Pedro de Alcântara,
Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas Palmares
do Sul, Tavares, Terra de Areia, Três

Cachoeiras e Três Forquilhas – R$
890.250,02
Balneário Pinhal, Cidreira e
Xangri-Lá – R$ 1.112.812,53
Imbé – R$ 1.335.375,04
Santo Antonio da Patrulha e
Osório – R$ R$ 2.225.625,05
Tramandaí e Capão da Canoa –
R$ 2.448.187,56
Fonte: JPN

tores secundários, que perpetuam as otopatias.
Otite em cães e gatos:
A otite em cães e gatos nada mais é do que a inflamação dos condutos auditivos.
Entre os principais sinais clínicos, podemos citar: dor, coceira, secreção, déficits
auditivos, sensibilidade na região e sinais vestibulares como andar em círculos,
inclinação da cabeça e desorientação.
Dessa forma, assim que suspeitar de algum desses sintomas, é importante que o
tutor leve o pet para uma consulta ao médico veterinário. Este profissional poderá
solicitar os exames e realizar o diagnóstico mais preciso do problema.
Diagnóstico das otites em cães e gatos
Por conta do grande número de causas e microrganismos que podem provocar otite em cães e gatos, o diagnóstico pode ser bastante complexo. Para isso,
o profissional pode ter que solicitar exames como: otoscopia, citologia, cultura
com antibiograma e exames de imagem: radiografias, tomografias e ressonâncias
magnéticas.
Tratamento
O tratamento da otite em cães e gatos depende essencialmente da causa do
problema. Otites provocadas por fungos e bactérias exigem manejos diferentes.
Também é importante identificar a região onde a doença está localizada. Se não
forem tratadas, otites externas podem vir a se tornar otites médias ou internas.
Nestes casos, problemas neurológicos, como a labirintite, podem acontecer.
Além disso, é importante que o paciente seja tratado como um todo. Caso o pet
tenha problemas como dermatites ou endocrinopatias, eles deverão ser tratados
também. (Fonte: onco support)
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9ª Mostra de Artes: Atividade cultural de projetos
sociais está em ação em Torres
Foi aberta oficialmente na
quarta-feira, 10 de novembro, a
9ª Mostra de Artes, com o tema
“Família, Vínculos e Proteção” nas
dependências do hotel Sesc. O ato
contou com a participação do prefeito Carlos Souza, acompanhado
da primeira-dama, Susi Souza, e do
secretário municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos, Fábio
da Rosa.
A abertura ocorreu com o lançamento do livro “Família, Vínculos e
Proteção” e sessão de autógrafos
dos autores, no caso as próprias
crianças e adolescentes frequentadores do SCFV. Durante o evento,
crianças da Aldeia Guarani Nhu-Porã, localizada no bairro Campo
Bonito, fizeram uma bonita apresentação musical.
A Mostra ficará mais próxima
da comunidade, mas as atividades
ainda não vão se desenvolver no
formato usual das edições anteriores. Atividade de grande sucesso,
a 9ª Mostra de Artes é organizada
pela Assistência Social, por meio,

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
"Com o recente retorno às atividades presenciais, no mês de
setembro, os grupos de crianças
e adolescentes do Núcleo produziram um livro com o tema deste
ano, a partir do projeto de Estágio
Curricular em Serviço Social, proposto por Luana Anacleto. Foram
semanas em que, de forma lúdica,
brincando, assistindo filmes, escrevendo, fazendo os desenhos e
contando histórias, o material foi
sendo construído coletivamente", destaca a comunicação da
Prefeitura de Torres. A ideia da 9ª
Mostra é promover a reflexão e o
fortalecimento dos vínculos familiares.
9ª Mostra de Artes - programação:
10/11 – Abertura com Lançamento do livro “Família, Vínculos e
Proteção” e Sessão de Autógrafos
Horário: 14h30min

Local: Hotel SESC Torres, Salão
Ilha dos Lobos
12/11 – Caravana dos Escritores
SCFV
9h – Escola Municipal Fundamental Alcino Pedro Rodrigues
14h30min – Escola Municipal

Fundamental Santa Rita
16h – Escola Municipal Fundamental Mampituba
16/11 à 24/11 – Exposição temática “Família, Vínculo e Proteção”
Local: Hall da Prefeitura Munici-

pal de Torres
26/11 – Encerramento com
Peça Teatral “Junho: Uma aventura
imaginária”
Horário: 15h
Local: Centro de Eventos Ulbra
Torres

Promovida qualificação de agentes femininas das forças de segurança de Torres
A Prefeitura de Torres, através da Secretaria de Administração e Atendimento ao Cidadão,
realizou no dia 4 de novembro,
capacitação técnica inédita em
Torres. Foi realizado atualização
em Técnicas de Defesa Pessoal,
Algemação e Imobilização, Condução, Técnicas com Facas e Armas curtas (simulacro) a todas
as agentes femininas dos principais órgãos de segurança pública presentes no município.
Foram capacitadas as Agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Agentes da
Guarda Municipal. A iniciativa
foi coordenada pela Diretoria de
Gestão Integrada de Segurança
Pública. A qualificação aconte-

ceu durante toda a tarde, na
Sede do Lions Clube. contando
com a participação do diretor
Jairo Morelle e a presença da secretária Maria Clarice Brovedan.
A atividade foi ministrada pelo
Instrutor Mestre Cezar Nunes,
especialista em Técnicas de Defesa Pessoal.
"Esta iniciativa teve como
principal objetivo atualizar a capacitação técnica das Agentes
de Segurança Pública, possibilitando melhor desempenho dos
trabalhos realizados por cada
instituição, contribuindo ainda
mais com a segurança de toda a
comunidade torrense", ressalta
a Prefeitura de Torres.

Atleta de Torres competindo bem no Campeonato
Brasileiro de Boxe Cadete em Cuiabá (MT)
Desde domingo (dia 7) está rolando o Campeonato Brasileiro
de Boxe Cadete(15/16 anos), em
Cuiabá (MT). E Torres (RS) tem
um atleta participando do torneio
(representando o estado de Santa Catarina): o atleta Hiago Machado Raulino - oriundo da ONG
Construindo Gigantes, disputa a
categoria cadete até 75kg. Este é o
segundo atleta de Torres a disputar
tal competição.
O Campeonato Brasileiro de

Boxe é a mais tradicional e importante competição de pugilismo Olímpico do Brasil. O torneio
nas categorias Cadete e Juvenil é
essencial para promover o desenvolvimento do futuro do esporte
nacional. E o atleta Hiago Machado vai representando levando bem
o nome do boxe de Torres (mesmo
que competindo por SC): venceu
sua luta contra o paranaense Carlos Gonçalves por 3 a 0 na terça-feira (09).

A competição está sendo transmitida pelo canal do YouTube da
Confederação Brasileira de Boxe
até o dia 13 de novembro. "Para a
participação o atleta reuniu a ajuda
de muitos amigos e dos patrocinadores Nutricionista Bruno Scheffer,
Kirra fitness, Torres Calcados, Open
informática, Taberna Bistrô, Laboratório Da Rocha, Hidro ambiental
piscinas, Loja Hannah Lu, kasa do
Ka e Estofaria Bearte", ressalta o
treinador Dionatan Pacheco.

Hiago após vitória em sua categoria no Brasileiro de Boxe
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Geoparque Cânions do Sul (na região de Torres)
recebe avaliadores da Unesco
Por Priscila Gamba
(assessoria Geoparque
Cânions do Sul)
_________________________
Nos próximos dias, o Geoparque
Cânions do Sul passará por um processo decisivo para o desenvolvimento
da região. Os municípios receberão a
visita de dois profissionais responsáveis por verificar se o território cumpre
os requisitos para fazer parte da Rede
Mundial de Geoparques da Unesco
(Global Geoparks Network). A missão
acontece de 12 a 16 de novembro.
Os avaliadores são geólogos com
reconhecida experiência na gestão de
geoparques, um português e um mexicano. Neste período, eles percorrerão
os municípios coletando evidências
sobre o trabalho realizado principal-

mente com foco na conservação do
patrimônio geológico e cultural, na
educação e no turismo sustentável. A
programação inclui visita a geossítios,
exposições culturais e mostra de produtos locais, além de reuniões com
prefeitos, comitê científico e equipe
técnica. Pesquisadores especialistas
em diferentes áreas, como Geografia,
Geologia, Arqueologia, Paleontologia
e Biologia, estarão acompanhando a
comitiva para apresentar os principais
aspectos do território.
O reconhecimento como Geoparque Mundial da Unesco representa
novas oportunidades de divulgação,
incentivo à pesquisa científica e novas
descobertas, valorização do turismo
sustentável e consequente melhoria
das condições de vida das comunidades, entre outros benefícios. O rela-

tório produzido pelos avaliadores é
fundamental para que o Conselho de
Geoparques da UNESCO possa concluir sobre o título. O resultado sobre
a chancela será anunciado no próximo
ano.
"A expectativa é bastante positiva.
Estamos preparados e confiantes. É
o momento de consolidar o trabalho
que foi realizado até agora, avaliar o
que pode ser melhorado e concentrar
esforços para seguirmos executando
ações consistentes em prol da região.
Esta missão é um marco em nossa história. Ela brinda a dedicação de todos
que fazem parte da trajetória em busca
do reconhecimento como Geoparque
Mundial", declara Carlos Souza, prefeito de Torres e presidente do Consórcio
Intermunicipal Caminhos dos Cânions
do Sul.

um oficialmente reconhecido: o Geoparque Araripe, no Ceará. A expectativa é de que o território dos Cânions
do Sul seja o segundo geoparque brasileiro.
A riqueza do patrimônio geológico,
da biodiversidade e da cultura motivou
a busca pelo título. A região apresenta
a maior concentração de cânions do
Brasil, com grandes escarpas que atin-

gem até 1157 metros de altura e extensão total de aproximadamente 250 km.
Conforme explica o geólogo do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM)
Michel Godoy, a evolução geológica
dos Cânions do Sul começou com a
fragmentação do supercontinente
Gondwana que, após sua separação,
originou três continentes, a América
do Sul, a África e a Antártida. “Há cerca

de 130 milhões de anos, as movimentações das placas tectônicas causaram
a separação dessa grande massa continental e despertaram um dos maiores
eventos geológicos de todos os tempos, o vulcanismo Serra Geral. A grande
região recoberta por esse vulcanismo
ficou conhecida como Província Basáltica Continental Paraná-Etendeka que
possui registros contínuos de rochas

vulcânicas preservadas no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai na América
do Sul e Namíbia na África", destaca o
geólogo.
Este importante capítulo da história
da Terra está registrado nos diferentes
geossítios do Geoparque, alguns deles
de relevância geológica internacional,
com grande potencial para promoção
do geoturismo e de estudos científicos.

Santa Catarina e três do Rio Grande
do Sul.
Já em 2009, o projeto Geoparque passou a ser liderado pela
parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), de
Araranguá (SC) e Associação dos
Municípios do Extremo Sul Catari-

nense (AMESC). Nessa época, o território do Projeto foi ampliado para
19 municípios.
Entre 2010 e 2011, aconteceram
os primeiros estudos para iniciar
o inventário dos geossítios pelo
Serviço Geológico do Brasil (SBG-CPRM), através da Superintendên-

cia de Porto Alegre (RS).
Em 2014, com o amadurecimento do projeto, a área do Geoparque
foi reduzida para os atuais sete municípios, como forma de direcionar
os esforços para uma área núcleo.
Em abril de 2017, o processo
avançou para a criação oficial do

Consórcio Público Intermunicipal
Caminhos dos Cânions do Sul, órgão responsável pela gestão do
projeto, formado pelos sete municípios que compõem o território.
E, em 2019, o Consórcio enviou
à Unesco o dossiê oficializando o
processo de candidatura.

Sobre o Geoparque
O Geoparque Cânions do Sul é formado por sete municípios, com área
total de 2.830 km2 e cerca de 74 mil habitantes. Fazem parte, os municípios de
Cambará do Sul, Mampituba e Torres,
no Rio Grande do Sul; e Praia Grande,
Jacinto Machado, Morro Grande e Timbé do Sul, em Santa Catarina.
Hoje, existem 169 Geoparques no
mundo em 44 países. No Brasil, apenas

HISTÓRICO
A concepção de um projeto de
Geoparque entre os estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul
começou a ser idealizada em 2007,
por iniciativa do prefeito de Praia
Grande (SC), na época, Sr. João José
de Matos. A proposta envolvia seis
municípios da região, sendo três de

Torres representa a região no Festival de Turismo de Gramado
No último sábado, 6 de novembro, o secretário municipal
de Turismo Fernando Nery, participou do Festival Internacional de Turismo de Gramado. O
evento ocorreu entre os dias 4
e 7 de novembro em Gramado.
Na programação de sábado, Feira de Negócios Turísticos, Geração de Conteúdo e Networking
mais respeitada da América Latina.
Nery participou do evento
para apresentar os produtos

turísticos de Torres e da região
para profissionais de turismo,
guias de turismo, operadoras
e agentes de viagens, a fim de
mostrar as potencialidades e
atrair turistas para a região.
No estande do Estado do Rio
Grande do Sul, Torres foi destaque na programação organizada
em parceria com o Sebrae, que
contou, além da divulgação dos
produtos turísticos da região,
com o pré-lançamento da Rota
Rural.

Para o secretário Nery: “este
é um evento de suma importância para os destinos turísticos se
promoverem, pois todo o trade
está reunido e muitos negócios
acontecem. Ficamos muito felizes com o espaço que Torres
conquistou e a apresentação
de novos produtos despertou
interesse dos profissionais de
turismo, o que nos motiva muito. Torres e região estão se fortalecendo para garantir turismo
o ano todo.”

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021
Licitação Exclusiva e com Reserva de Cota de 25% Exclusiva para Microempresas –
ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP
O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a seguinte licitação na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 15/2021, tendo como critério de
julgamento o menor preço por item. Objeto: Aquisição de pneus para atender as
necessidades das secretárias municipais. Data da abertura: 29/11/2021. Horário e
local: às 14h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais
informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de
expediente das 08h às 11:30h e das 13:30h às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 e
pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade Tomada de Preços nº 05/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
e fornecimento de materiais para execução de melhorias na edificação e pintura interna e externa
no prédio da EMEF José Felipe Schaeffer. Data da abertura: 01/12/2021. Horário e local: às 15h
no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão ser obtidas no site www.
trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de Licitações da Prefeitura e no setor de
Engenharia no horário de expediente das 08h as 11h30min e das 13h30min as 17h.
Flávio Raupp Lipert
Prefeito Municipal
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Prefeito Flávio Ratinho volta de férias com agenda cheia
TRÊS CACHOEIRAS – O prefeito
de Três Cachoeiras, Flávio Raupp
Lipert, voltou de férias na última
semana com a agenda cheia. O
prefeito, recebeu em seu gabinete, a diretoria do Sindicato dos Caminhoneiros do município, onde
reafirmou o compromisso de entregar um gabinete odontológico
para a entidade para atendimento
dos associados. Os recursos serão
oriundos de emenda parlamentar
do deputado federal Nereu Crispim e do Governo Municipal.
Flávio recebeu ainda o deputado estadual Marcus Vinícius, onde
trataram assuntos de interesse
do município. O prefeito passou
algumas demandas que Três Ca-

choeiras têm junto ao Estado e o
deputado se colocou à disposição

para colaborar no que for necessário.

Nesta semana, o prefeito cumpre agenda em Brasília, onde foi

buscar mais recursos e investimentos para o município.

Projeto JUNTAS reúne mulheres de Arroio do Sal
Mulheres de Arroio do Sal contam com espaço para reflexões,
troca de informações e orientações, e atividades que oportunizam a elas a possibilidade para
novas descobertas sobre seus potenciais e para trilhar novos caminhos.
O projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cidadania,
Trabalho e Desenvolvimento Social
chama-se JUNTAS e conta com o
acompanhamento da assistente
social, Manoela N. de Brito, que
explica que os encontros são se-

manais, focando nos mais diversos
temas e dinâmicas e tendo como
público alvo as mulheres que são
atendidas pelo serviço.
“É importante ouvi-las com empatia, valorizar progressos, a identificação de desejos e a construção
de metas de vida, além de instigá-los a percepção dos recursos
comunitários e pessoais para o enfrentamento às situações postas no
seu cotidiano”, reforça Manoela.
O projeto JUNTAS quer proporcionar às mulheres participantes
melhoria da qualidade de vida, o

Nova apresentação do projeto do Porto Meridional em
Arroio do Sal no dia 24 de novembro
O prefeito de Arroio do Sal,
Affonso Flávio Angst (Bolão), e
o vice-prefeito, José Diogo Martins Pereira (Zeca), anunciam a
apresentação - para meios de
comunicação e convidados - do
projeto do Porto Meridional, no
dia 24 de novembro (uma quarta-feira), a partir das 9h30min,
no Restaurante Brito - localizado na Av. Brasil, 181, Areias
Brancas, em Arroio do Sal.
Na ocasião, a apresentação
será conduzida pela empresa
responsável pelo projeto, DTA
Engenharia Portuária e Am-

biental, João Acácio Neto. O
evento contará com a presença
do senador Luis Carlo Heinze
(Progressistas) e de prefeitos e
vice-prefeitos do litoral norte,
além de outras lideranças convidadas.
"Será uma oportunidade única de se conhecer o projeto do
Porto Meridional em Arroio do
Sal, esclarecer dúvidas e realizar
entrevistas com os responsáveis
pelo projeto", ressalta a comunicação de Arroio do Sal. (Com
informações de Melissa Maciel
- ASCOM PMAS)

Croqui da DTA Engenharia Portuária e Ambiental projeção estimada do Porto de Arroio do Sal

protagonismo, autonomia, mais
engajamento e participação, fortalecimento da autoestima, aquisição de uma postura crítica e propositiva sobre qualidade de vida e
consciência social, dentre outros
resultados.
Para mais informações sobre
como fazer parte do projeto Juntas, procure a Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social no seguinte endereço: Av.
Assis Brasil, 1510, Centro de Arroio
do Sal. (Com informações de Melissa Maciel - ASCOM PMAS)

Sábado (13) tem
Santo Feirão em
Três Cachoeiras
No próximo sábado,
dia 13 de novembro,
terá mais uma edição
do Santo Feirão, em
Três Cachoeiras. A feira, que têm reunido
diversos expositores,
estará aberta entre 8h
e 16h, embaixo do viaduto central, com uma
variedade de produtos
coloniais, orgânicos e
artesanais como pães,
doces, hortaliças e ar-

tesanatos.
A ação ocorre todo
o segundo sábado de
cada mês e é promovida pela Prefeitura
Municipal de Três Cachoeiras, por meio da
Secretaria de Assistência Social e Departamento de Turismo,
pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais,
Emater e Casa do Artesão Raízes da Arte.
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Arroio do Sal disponibiliza veículo para transporte ao
Hemocentro buscando incentivar doações de sangue
Uma única doação de sangue
pode salvar até quatro vidas e ajudar pacientes com doenças crônicas, além de casos de cirurgias de
grande porte e acidentes graves.
Como forma de incentivar a doação de sangue, o Município de Arroio do Sal, por meio da Secretaria
Municipal da Saúde, disponibilizará veículo para transportar voluntários até o Hemocentro de Porto
Alegre.
De acordo com o secretário
da pasta em Arroio do Sal, Diego Feldmann, o Hemocentro está

em alerta com o baixo estoque de
sangue. O órgão necessita de doações diárias ou ações como essa de
disponibilização de transporte até
a capital. O Hemocentro de Porto
Alegre disponibiliza ao longo do
ano e, especialmente, na alta temporada, bolsas de sangue para os
atendimentos às unidades hospitalares da região e o Pronto Atendimento de Arroio do Sal.
“A iniciativa é uma forma de
incentivar as pessoas que têm o
desejo de doar sangue, mas não
possuem veículo para ir até a capi-

tal, onde acontece a coleta e armazenamento do material”, explica o
secretário.
Diego ressalta que para ter direito ao transporte até o Hemocentro, é necessário ir até as unidades
de saúde, os ESFs, e manifestar interesse em ser doador de sangue.
A Secretaria Municipal irá organizar um grupo de doadores e data
para a realização do transporte até
o Hemocentro.
Para mais informações sobre a
iniciativa, contate os ESFs: ESF Centro no (51) 3687-3542, ESF Rodinha

no (51) 3687-3548, ESF Atlântico
no (51) 3687-3549, ESF Bom Jesus

no (51) 3687-3547, ESF Figueirinha
no (51) 3687-3546.

O que precisa para ser doador de sangue
Estar em boas condições de saúde;
Ter entre 16 e 69 anos, desde que a
primeira doação tenha sido feita antes
de completar 60 anos;
Pesar no mínimo 50kg;

Ter dormido pelo menos seis horas nas
últimas 24 horas;
Estar alimentado;
Apresentar documento original com
foto recente, que permita a identifica-

ção do doador;
Para os menores de idade é necessário
estar acompanhado do pai ou da mãe;
Quem fez tatuagem, micropigmentação ou colocou piercing pode doar 12

meses após a realização do procedimento, enquanto a endoscopia, após
seis meses;
Candidatos à doação que tiveram Covid-19 estando totalmente sem sinto-

mas da doença podem doar sangue 30
dias após a cura;
Já a vacina contra a covid-19 da Astrazeneca impede a doação por sete dias
e da Cononavac por 48h.

Inicia operação de aberturas e recuperação
de estradas rurais em Três Cachoeiras
O Governo Municipal de Três
Cachoeiras, por meio das Secretarias da Agricultura e de Obras,
está iniciando uma operação
de aberturas e recuperação de
estradas que dão acesso às propriedades rurais.
“Começamos a operação na
comunidade de Lajeadinho, em

uma estrada que vai atender
várias famílias de agricultores”,
informou o secretário de Agricultura, Eliseu Santos (Tigrinho).
Na programação, está também
a comunidade do Santo Anjo da
Guarda, que será atendida nos
próximos dias.
Na manhã de quarta-feira

(10), o secretário Eliseu esteve
acompanhado os trabalhos. “O
prefeito municipal pediu que
nós, secretários, dessem uma
atenção especial nesses acessos,
pois facilita a vida dos colonos,
além de dar mais qualidade e
agilidade no escoamento da produção”, disse Tigrinho.

Seguem melhorias na infraestrutura do Passo
A Secretaria Municipal de Obras de Passo de
Torres segue trabalhando para melhorar as condições de infraestrutura
urbana e rural. Nesta semana foram destaques os

serviços de limpeza e drenagem de valas, conserto
das ruas, patrolamento e
a manutenção da ponte
pênsil.
"O Prefeito Municipal
Valmir Rodrigues este-

ve vistoriando as obras e
parabenizou a equipe da
Secretaria por toda dedicação em tornar a cidade
ainda mais bonita e bem
cuidada. Segundo o Secretário de Obras Amélio, as

localidades atendidas foram a Praia Ribeiro, Bairro
Paraíso, Rua Cel. João Fernandes e o Centro da cidade", ressalta a comunicação do Passo de Torres.
(FOTO - Neomar Corrêa)

Cartões do Programa 'Devolve ICMS' serão entregues aos
beneficiários a partir do dia 16 em Três Cachoeiras
Na próxima terça-feira, 16 de novembro, o Banrisul de Três Cachoeiras iniciará a entrega dos cartões,
do Programa Devolve ICMS, aos beneficiários. O cronograma de entrega segue até o dia 26 de novembro,
conforme calendário organizado em
ordem alfabética pelo nome dos beneficiários.

16 de novembro – Letras A e B
17 de novembro – C e D
18 de novembro – E, F e G
19 de novembro – H, I e J
23 de novembro – M
24 de novembro – N, O, P, Q e R
25 de novembro – S, T e U
26 de novembro – V, W, X, Y e Z

Os documentos necessários para
retirar o cartão são: documento com
foto e CPF. O local de retirada é na
agência do Banrisul de Três Cachoeiras (Rua Francisco Hipólito Rolim,
755).
O programa Devolve ICMS é uma
iniciativa do governo do Estado do
RS e visa devolver ICMS para famílias

de baixa renda. O programa abrange
famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) com base nos critérios
de que recebam o benefício do Bolsa
Família ou que cujo titular familiar
tenha algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio
regular.
O programa inicialmente abrange

cerca de 432 mil famílias que terão
uma devolução de R$ 400,00 por
ano, que serão pagas em quatro parcelas anuais de R$ 100,00.
A iniciativa tem o intuito de garantir uma maior justiça tributária, pois
em relação à sua renda as famílias
mais pobres pagam, proporcionalmente, mais impostos.

Emater facilita para que agricultores de Dom Pedro de
Alcântara comprem alevinos
A Emater Dom Pedro de Alcântara está realizando a campanha
anual de aquisição de alevinos.
O objetivo é facilitar o acesso

dos agricultores na aquisição de
alevinos e povoar os açudes da
região para produção de peixes
tanto para consumo próprio das

famílias como também para prática de atividade de lazer ligada à
pesca.
As encomendas podem ser

feitas até o dia 29 de novembro
no escritório da Emater em Dom
Pedro de Alcântara. A entrega dos
alevinos será em 03/12/2021.

Dúvidas ou maiores informações podem ser esclarecidas diretamente na Emater ou pelo número (51) 98058-8152.
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O SOUVENIR E O ARTESANATO

Continuando o assunto da semana passada sobre os
souvenirs…
Olhem só os cangaceiros nordestinos aí de cima.
São souvenirs originais do nordeste brasileiro, feitos do
barro nordestino, com mãos nordestinas, uma típica
lembrança do nordeste brasileiro, mais especificamente, de Caruaru em Pernambuco! Feitos em série por
artesãos que usam apenas suas mãos e sua tradição.
Embora pareçam iguais, cada boneco tem a diferença
na digital do artesão. Isso não se consegue com máquinas, só com mãos e talento.
Porém os destinos turísticos, principalmente aqueles com grande fluxo de turistas, no afã de oferecer
mercadoria em abundância (souvenirs), acabam
“substituindo” os artesãos por comerciantes que se
rendem à indústria. A “substituição” resulta na troca do
artesanato típico por produtos padronizados que facilmente podem ser encontrados em qualquer lugar do
mundo. A originalidade/autenticidade trocada pela
quantidade.
Isso, logicamente, acaba depreciando os famosos
souvenirs.
O souvenir de baixo custo, feito em série, é o que
tem maior apelo comercial nos destinos turísticos e é
aquele que acaba estando presente na maioria das
casas dos amigos, parentes e dos próprios turistas.
Observamos que diversos estudiosos que investigaram o turismo e o mercado de lembranças abordaram essa questão pelo viés do artesanato, possivelmente porque o termo ‘souvenir’ é considerado pejorativo, afinal, “em grande parte, as críticas ao comércio

de souvenirs giram em torno de sua inautenticidade e
efemeridade”. Considerando ainda o processo de massificação das viagens, e do turismo como um todo, vêse que os suvenirs acompanham o mesmo processo.
Hoje existem redes internacionais de lojas de suvenires, e grandes empresas fornecedoras de produtos, aparentemente locais, para as lojas dessas redes. No Brasil, um dos maiores distribuidores coloca
seu selo “Souvenir Brasil”, lado a lado com a
gravação “Fabricado na China”.
Ainda que sejam mais baratos, e ainda que nos
façam lembrar do lugar visitado, os souvenirs de série
(feitos ou não na China), não retratam a originalidade e
excepcionalidade de um produto típico feito por um
artesão local. O Brasil tem um artesanato rico e diversificado, o que favorece o mercado do souvenir local. A
Bahia, por exemplo, possui uma grande riqueza de
souvenirs, em todo seu estado: as carrancas, em Juazeiro, pedras preciosas e semipreciosas, em Lençóis;
cestarias e trançados no distrito de Guaibim, tecelagem
com a produção de redes, mantas e colchas, no município de Paulo Afonso.
Esses são alguns exemplos apenas na Bahia, e,
assim como lá, a maioria dos estados brasileiros tem
produtos artesanais que representam muito bem suas
características regionais na forma de um souvenir.
E chegando aqui mais próximo, no nosso estado.
Eu sei que aqui temos muito artesanato, não sei se
poderia dizer quais produtos artesanais típicos que
serviriam como souvenir. Lembro de trazer, como souvenir, de Mostardas, um mini cobertor mostardeiro,

feito por artesãos locais. De outros lugares posso me
lembrar de: chocolates caseiros, em Gramado, Sonho
e cachaça, de Santo Antônio da Patrulha, doces de
Pelotas, Vinhos, da Serra (Caxias, Bento e Garibaldi),
Pala e bombacha, da fronteira, artefatos de couro, da
Campanha.
Claro que o artesanato gaúcho não se resume ao
que eu sei ou me lembro. Há um livro, resultado de
uma pesquisa, que descreve um pouco do artesanato
de cada região do estado, inclusive Torres está representada por uma artesã que confecciona chapéus e
cestas de palha. O livro é Garimpo das Artes Artesanais do RS: Saberes e Fazeres, de Letícia de Cássia.
A artesã torrense que participou deste livro é Bautia
Martins da Silva e seu trabalho é feito através de tranças de palha de butiá, resultando em chapéus e cestas. Que belo souvenir típico para nossa região!
“Turistas de viagens pré-fabricadas compram
suvenirs de massa. Turistas experienciais, aqueles
que são protagonistas das suas viagens, aqueles que
buscam (e, em geral, acreditam que encontram)
vivências genuínas, vão procurar produtos que
representem também genuinamente as características
locais. Assim, o suvenir, e seu consumo, vão ganhando
significados tanto em relação às singularidades de
quem os produz como as de quem o adquire.”
Fontes: Memória e (Não) Identidade no Souvenir Carioca: alguns recortes históricos. Isabella Vicente Perrotta. Site do SEBRAE, DANTAS,
Gabriela Cabral da Silva. "Artesanato"; Brasil Escola. Horodyski, Graziela; Manosso, Franciele; Gândara, J. Manoel. Conceitos e abrangência
do souvenir na dinâmica do espaço turístico: o caso de Curitiba-PR.
http://www.garimpodasartes.art.br/garimpando-o-rio-grande-do-sul.
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