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O FIM DO HOMEM
A Grande História nos adverte para o próximo passo da Humanidade: O salto do Homem Criatura para Criador, com inevitável
bifurcação da espécie no rumo do trans-humano fruto da bio-engenharia de resultados. Por isso, trago aqui o texto por Jorge
A. Saes (bageense, residente em Torres)* .
Oportuna leitura.
.............................
Sei que a vida nos reserva mudanças.
Todos os dias alongam-se os horizontes.
Surgem possibilidades e um outro mundo
se abre para uma visão mais distante, uma
nova realidade. O que era encanto ressurge,
agora, sem cor, sem brilho, sem nenhuma
musicalidade, ou o que era desencanto, pode-nos reaparecer com novas nuances de
luz, sombra e cor. Refratário que sou a esta
realidade, teimoso, fico tentando manter
acesa, por exemplo, a velha chama da amizade, ontem aquecida na lareira das horas
das primeiras invernias.
Parece-me que o medo tomou conta das
criaturas e hoje mantém um afastamento
quase instintivo, em grau de legítima defesa.
O medo nos impede de amar.
Como a geografia deste pequeno e inóspito planeta, as vidas se distanciam em hiatos
quase improdutivos de amor e ternura. As

antigas aspirações, os sonhos, os valores humanos, perdem-se ante a racionalidade e o
pragmatismo, tornando árida e insensível as
convivências na formalidade social. É como
se não acreditássemos mais no homem, no
valor do afeto, na ternura e no amor como
fonte inexaurível de energias construtoras.
A palavra amor, distante de seu verdadeiro
significado filosófico/cristão, exsurge, ocasionalmente, em datas festivas e/ou comemorativas, para morrer, novamente esquecida nas páginas dos nossos dicionários. A
caridade, segundo São Paulo, proferida nos
templos pelo pároco ou pastor, torna-se insuficiente para enternecer nobres sentimentos. Nem os sinos redobram mais nas suntuosas igrejas conclamando os fieis à reflexão.
Mesmo que na choupana mais humilde
outra estrela anunciasse novo renascer e repórteres e mais repórteres, munidos de suas
câmeras e luzes, repetissem a notícia, em
horário nobre, a chegada de outra boa nova,
talvez mais dois mil anos fossem necessários para que buscássemos o significado das
velhas e das novas parábolas, uma vez que
ainda nos encontramos perdidos em rituais
e costumes pagãos de nossa era.
"Recuso-me a Aceitar O Fim do Homem",
dizia William Faulkner, na noite de 10 de dezembro de 1959, em Estocolmo, na Suécia,
ao receber o Prêmio Nobel de Literatura.

É necessário que os homens aprendam o
amor, escrevam sobre o amor, divulguem o
amor, que vivam amoravelmente.
Em seu breve discurso, dirigido aos novos
escritores, dizia Falkner: "(...). Esses jovens
autores precisam ensinar a si próprios que
a coisa mais básica de todas é o medo; devem, depois, esquecê-lo de todo, sem deixar
espaço em seu escritório para nada que não
sejam as antigas verdades do coração, as velhas verdades universais sem as quais todas
as histórias são efêmeras e fatídicas - amor e
honra e piedade e orgulho e compaixão e sacrifício. Enquanto não o fizer, o jovem autor
ou autora trabalha sob os auspícios de uma
maldição. Escreve sobre a luxúria, não sobre
o amor; escreve sobre derrotas em que não
se perde algo de valor, sobre vitórias sem
esperança e, pior de tudo, sem piedade ou
compaixão. Lastima o pesar de uma essência que não é universal, não deixa marcas.

Escreve sobre glândulas, e não sobre o coração. Enquanto não tornar a aprender essas
coisas, os jovens autores escreverão como
quem toma parte e assiste ao fim do homem.
(...)”
Charles Darwin não poderia ter se enganado ao afirmar que somos seres em evolução.
Por vezes, apesar de todas evidências, somos
tomados a dizer que estamos estacionados
em degrau ainda de extrema barbárie, esquecidos da civilidade humana, fazendo ressurgir de arquétipos ainda muito inferiores,
as sombras de atávicas eras quais primatas
em lutas fratricidas, onde mais prevalece a
violência e a força, muito distantes, ainda,
dos sublimes atos de generosidade.
Mas, mantenho a esperança, apesar de
tudo, em dias melhores.
O homem não pode morrer.
*Texto por Jorge A. Saes
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Debatidas na câmara renovações de contratos sem
concurso na pasta da Educação de Torres
Projeto de Lei foi aprovado por Unanimidade, mas vereadores sugerem movimentos no sentido de diminuir as contratações
(e renovações de contratos) do tipo
Por Redação A FOLHA
___________________
Na sessão da Câmara Municipal de Torres, realizada na
terça-feira, dia 16 de novembro
(por conta do feriado da segunda, dia 15) foi APROVADO POR
UNANIMIDADE o Projeto de Lei
060/2021, de autoria do Poder

Executivo (Prefeitura de Torres),
que pedia autorização parlamentar para prorrogar contratações
para atuarem na Secretaria Municipal de Educação. A matéria
é recorrente porque se trata de
autorização para contratações
que deveriam ser temporárias,
mas que acabam sendo renovadas como se assim não o fossem.

E este detalhe acabou mais uma
vez gerando debates “de fundo”
entre vereadores na Câmara - os
quais questionaram os motivos
reais deste tipo de contrato, que
não é feito por concurso público e
consequentemente se caracteriza
por evitar contratações formais e
estáveis (parte do ideário de vários políticos e partidos).

Falta de sustentabilidade no fundo de aposentadorias
O primeiro vereador a pedir espaço na tribuna para debate do PL foi
Silvano Borja (PDT). Ele acha que,
dos 285 servidores contratados por
este sistema, 283 cargos já estão aptos para serem transformados em
concurso público. O vereador disse
que as mesmas prorrogações estão
sendo feitas desde o ano de 2015,

e por isso pediu formalmente para
que a prefeitura chame os professores já concursados em alguns casos,
e que realize concurso público para
o restante das vagas.
Silvano se referiu também a problemas futuros que poderiam ser
causados por esta troca de contratação por concurso, o que também

valeria para servidores públicos de
outras áreas. É que para o vereador,
o não enquadramento de tantos
funcionários na forma tradicional
do funcionalismo (contratos estáveis e dentro da lei do servidor
público) poderia refletir na falta de
sustentabilidade do fundo financeiro de pagamento de aposentado-

rias dos servidores Públicos, o RPPS
(Regime Próprio de Previdência
Social), pois o fundo é sustentado
por descontos e contribuições adicionais somente para funcionários
concursados.
Silvano também sugeriu que a
prática da prefeitura de Torres (contratos temporários) poderia estar

sendo baseada na possível economia salarial que existe entre os dois
tipos de contratos. Conforme seus
cálculos, a prefeitura economiza em
torno de R$ 1.700 por cada matricula contratada sem concurso, se
comparado com os valores dos servidores concursados para o mesmo
posto.

e servidores operacionais e
administrativos da pasta). Ele
indicou que uma lei federal (de
autoria do governo Bolsonaro,

que está validada em decorrência da pandemia), não permite
que haja nenhuma nomeação
de concursados do serviço pú-

blico em todo o Brasil, por isso
a atitude da prefeitura em renovar contratos que seriam de
urgência.

possui em Torres. Gimi acha
que é preciso refazer o Plano
de Carreira dos funcionários
públicos de Torres, colocando
todas as categorias no mesmo
enquadramento profissional.

É que hoje os Professores recebem aumento salarial automático quando fazem um curso
de qualificação para colocar no
currículo, vantagem de carreira
que não existe para todos os

outros servidores da prefeitura
de Torres.
Mais detalhes deste PL aprovado podem ser vistos no site
da Câmara Municipal ao colocar seu número: 060/2021.

Proibição de chamamento de concursados
A seguir, o líder do governo
Carlos Souza na Câmara, vereador Rafael Silveira (PSDB),
também utilizou a tribuna para

explicar o ponto da prefeitura
de Torres perante estas renovações de contratos na Secretaria de Educação (professores

“Carreira especial” deveria ser revista
O presidente da Câmara,
vereador Gimi Vidal, a seguir
pediu a palavra e lembrou que
a própria lei do funcionalismo
público de Torres levaria a municipalidade evitar contrata-

ções formais (por concurso). O
presidente da Câmara lembrou
que levanta há anos a necessidade de haver uma modificação nas vantagens adicionais
que a carreira de Professor

Lei altera Indexador da Correção Monetária dos
tributos em Torres (gerando economia ao contribuinte)
IPCA substituirá IGP-M. Prefeitura indica que índice de correção anual em período específico cai de cerca de 17% para menos de 9% com a troca do indexador oficial
Por redação A FOLHA
__________________
Na sessão da Câmara de Vereadores de Torres realizada na
terça-feira (dia 16 de novembro)
de segunda por conta do feriadão da República) foi APROVADO
POR UNANIMIDADE o Projeto de
Lei Complementar 010/2021, de

autoria do Poder Executivo (Prefeitura) que altera dispositivos na
Lei principal que regulamentou o
Código Tributário de Torres sancionado no ano de 2002.
A modificação se refere ao indexador de correção mnetária oficial
que será utilizada a partir de agora
pelo governo da Prefeitura de Torres. A atualização monetária dos

tributos será agora pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (o
IPCA). Esta continuará sendo a forma de medir o percentual de inflação - geralmente utilizado entre
novembro do exercício anterior e
outubro do exercício atual - para
refazer os valores a serem lançados para cobrança dos impostos
(como o IPTU, por exemplo).

Sistema gera economia ao contribuinte
Na justificativa do Projeto de
Lei, a prefeitura de Torres lembra
que a nova lei tem por finalidade
"promover importante alteração
no Código Tributário Municipal",
já que impacta diretamente nos
lançamentos tributários e, por
consequência, nas obrigações
tributárias dos contribuintes do
Município. É que a Fazenda Municipal até então tinha atualizado
monetariamente seu estoque de
dívida ativa e a base de cálculo

dos tributos utilizando o indexador oficial denominado IGP-M
(Índice Geral de Preços do Mercado), medido pela Fundação
Getúlio Vargas. A lei permite ainda que ao invés do IGP-M, seja
utilizada a média dos seguintes
indexadores: IGP-M, INPC e IPCA.
Só que, conforme defende a Prefeitura de Torres, a aplicação de
média de indexadores contraria
os princípios constitucionais que
norteiam o sistema tributário,

visto que as normas jurídicas tributárias devem ter clareza e certeza, a fim de fornecer segurança
jurídica ao contribuinte.
Foi com a constatação de que
o IGP-M está projetando taxas
altas nos últimos períodos - e
a falta de segurança jurídica da
utilização da média de indexadores - que a prefeitura de Torres
resolveu escolher o IPCA como
fonte de da correção monetária
dos tributos municipais. A analise

feita pela municipalidade chegou
à conclusão que o IPCA é o índice
que melhor reflete o impacto inflacionário no cotidiano do contribuinte e que propõe um ideal
de justiça tributária.
A prefeitura colabora mais ainda na sua justificativa no PL aprovado na Câmara mostrando que,

nos últimos 12 meses, por exemplo, o IPCA foi de 8,99%, tomando
por base julho/2021, enquanto a
média dos três tributos utilizada
para as atualizações alcança no
mesmo período 17,56%, trazendo uma economia para o bolso
dos contribuintes de em torno de
10 pontos percentuais.
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Projeto de Lei sugere criação de Semana Municipal
da Cultura de Matriz Africana e Umbanda em Torres
Vereador Moisés Trisch também sugere o Dia Municipal das Religiões e justifica a lei principalmente para combater antigos preconceitos com algumas cultura
Entrou nos trâmites da Câmara
Municipal de Torres o Projeto de
Lei 070/2021, que visa instituir a
“Semana Municipal da Cultura de
Matriz Africana e Umbanda” e o
“Dia Municipal das Religiões de
Matriz Africana e Umbanda” no
âmbito de Torres.
Pelo texto da lei, a semana será
comemorada na cidade entre 15
de Novembro a 22 de Novembro,
ficando também instituído o “Dia
Municipal das Religiões de Matriz
Africana e Umbanda”, a ser celebrado, anualmente, no dia 15
de Novembro. E tem como objetivo fomentar de forma oficial
a cultura de Matriz Africana e a
Umbanda, mediante a realização
de diversas atividades, com congraçamento de todas as casas de
religião de Matriz Africana e casas
de Umbanda, com sede em Torres, independente de ordem de-

nominacional.
A semana (que pode ser instituída por lei em Torres) sugere
que sejam organizadas atividades, manifestações artísticas e
culturais, além de trabalhos culturais relacionados às religiões
de Matriz Africana e Umbanda
- como apresentação de corais e
músicas com arranjos de pontos e
adoração das entidades da cultura de Matriz Africana e Umbanda;
apresentação de peças de teatro
e demais encenações de temas
referentes a esta cultura; organização de debates, construção de
fóruns e grupos temáticos para
tratar das questões de políticas
públicas relacionadas aos povos
tradicionais de Matriz Africana,
dentre outras.
Na justificativa que está no
corpo do Projeto de Lei (PL), o autor defende que a atitude busca

amenizar os ainda existentes "focos de preconceito por desconhecimento da cultura envolvida nas
práticas das Entidades e Centros
Religiosos de Matriz Africanista e
Umbandista". Lembra que a escolha do período de instituição
da “Semana Municipal da Cultura
de Matriz Africana e Umbanda” e
o “Dia Municipal das Religiões de
Matriz Africana e Umbanda” se
dá por corroborar com a data estabelecida pelo Decreto de Lei nº
12.644, de 16 de Maio de 2012,
assinado pela presidente Dilma
Rousseff, que institui o dia 15 de
Novembro como Dia da Umbanda no país.
Moisés enquadra também sua
ideia de PL lembrando que já existe uma lei na cidade, aprovada
em 2021, que institui a “Semana
Municipal da Cultura Evangélica”,
o que sugere os conceitos de Lai-

Imagem meramente ilustrativa - Agência Brasil
cidade da Constituição Federal
Brasileira de 1988 pela aceitação
de sua ideia de legislação. E lembrou, ainda, que já existem leis
similares em outros vários municípios gaúchos e brasileiros.
O PL em pauta ainda deverá
passar pelas comissões temáti-

cas da Casa Legislativa, passar
pelo crivo da Assessoria Jurídica,
além de poder receber emendas
oriundas de vereadores ou bancadas. Depois deve ir para debate
e votação, quando será aprovada
se houver maioria simples na Câmara de Torres.

Câmara de Vereadores de Torres aprova por unanimidade
Moção de Congratulações a senhora Eva Schoeffer Mariano
Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, ocorrido na terça-feira, dia 17 de
Nov, de autoria do Vereador Igor Beretta (MDB),foi
aprovado por unanimidade
o requerimento de Moção
de Congratulações a sra Eva
Mariano, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade Torrense. Na discussão
do requerimento, Igor Beretta, leu uma parte da biografia da homenageada:

“Dona Eva, hoje aos 71 anos,
viúva, possui 05 filhas, 11 netos
e 10 bisnetos. Exerceu forte atividade voluntária junto a Pastoral
do bairro Guarita, por mais de 10
anos, participando da organização
e instrução de diversos cursos e
oficinas de capacitação, entre eles
destacam-se corte e costura, artesanato e capoeira. Nunca se furtou de pedir doações para ações
sociais no sentido de levar alimentos aos que necessitavam , em especial às crianças daquele bairro.

Ela era, literalmente, o suporte
de muitas famílias que passavam
por momentos difíceis, inclusive
auxiliando nos funerais dos mais
humildes, sempre pronta para estender um ombro amigo colaborando com os atos fúnebres. Seu
trabalho social abrangia dar acompanhamento às gestantes do bairro, do pré-natal ao dia do parto,
organizando o chá de fraldas para
garantir um mínimo de conforto
aos recém nascidos. Incansável,
lutou pela implantação de água

tratada no bairro Guarita, tendo
recebendo a visita do Governador do Estado do Rio Grande da
época, sr. Olívio Dutra. Dona Eva
foi um ícone na luta pelos menos
favorecidos, num bairro muitas
vezes esquecido pela sociedade.
Desta forma, seus inegáveis trabalhos sociais exercidos carecem
de reconhecimento público. Assim sendo, como comprovação
de nosso sincero econhecimento
apresentamos a presente Moção
de Congratulações."

Em Torres, Projeto de Lei quer restringir o trabalho
da Construção Civil aos sábados à tarde
Matéria a ser votada acrescenta alínea ao da Lei Municipal que dispõe sobre ruídos, sons excessivos ou incômodos promulgada em 2001.
Está entrando nos ritos de tramitação da Câmara Municipal
de Torres, o Projeto de Lei (PL)
069/2021, de autoria da Mesa
Diretora da Casa Legislativa torrense, formada pelos vereadores
Gibraltar Vidal, o Gimi (PP) – Pre-

sidente; Rafael Silveira (PSDB) –
vice; João Negrini (Republicanos)
– 1º secretário e Rogerio Jacob
(PP) 2º secretário, que acrescenta uma alínea a um dos artigos da
lei municipal que dispõe sobre
ruídos, sons excessivos ou incô-

modos na cidade.
A alínea nova inclui, nas normas da lei principal, que as atividades que fazem ruídos na cidade não podem operar nos finais
de semana, iniciando a restrição
“aos sábados a partir das 12 ho-

Autores citam a construção civil como protagonista
Na exposição de motivos do
PL em trâmite, os autores defendem que, tendo em vista ser
Torres uma cidade eminentemente turística, consequentemente que recebe visitantes e
veranistas no período de verão
e em finais de semana e feriados
durante todo o ano, seria neces-

sário restringir os serviços de
Construção Civil também aos sábados, a partir do meio dia, ocasião em que grande parte dos
visitantes e da comunidade estão usufruindo de suas estadias
ou descansando. Consequentemente, estes as vezes se sentem
incomodados com os ruídos ad-

vindos das obras vizinhas.
O PL ainda vai passar por comissões e deve ir à votação após
passar três vezes por sessões da
Câmara. Até lá, emendas podem ser sugeridas para serem
anexadas e debatidas também
na data da votação do projeto
de lei

ras” ( termo incluído). Ou seja,
sábados à tarde e domingos o
dia inteiro não pode haver o funcionamento de atividades consi-

deradas com sons excessivos ou
incômodos na cidade de Torres,
prevista na lei promulgada no
ano de 2001.
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Evento da chegada do Papai Noel foi prestigiado
por milhares de pessoas em Torres
Segundo a prefeitura, cerca de 15 mil pessoas espalharam-se entre a Praça XV, o espaço com Céu de Led, na Rua Iitapeva, e as ruas próximas para acompanhar
o evento de abertura da programação de Natal que teve como destaque a chegada do Papai Noel
A magia natalina invadiu o centro
de Torres na noite do último sábado (13 de novembro). Conforme a
prefeitura, cerca de 15 mil pessoas
lotaram a Praça XV de Novembro,
o espaço com Céu de Led, na Rua
Iitapeva, e as ruas próximas para
acompanhar o evento de abertura
da programação de Natal que teve
como destaque a chegada do Papai Noel. Do Parque do Balonismo,

Papai Noel saiu em carreata pela cidade, acompanhado por pilotos de
Torres. A atividade agradou a todos.
No palco principal, o prefeito Carlos
Souza entregou a chave da cidade
ao Noel, recebendo aplausos do
grande público presente.
O evento reuniu adultos e crianças. O show da solenidade de abertura, o espetáculo “Natal de Maria”,
contou com música, dança e teatro,

com a participação de vários integrantes, - entre eles, Cristina Sorrentino, Shanna Muller e “Crianças
EmCanto”. O espaço decorado e iluminação chamou a atenção do público, mas a chegada do Papai Noel
foi o grande marco do evento.
Na abertura, o prefeito Carlos,
acompanhado da primeira-dama,
Susi Souza, falou ao público. Ele disse que estava feliz com o prestígio de
moradores e visitantes e agradeceu
o empenho de todas as Secretarias
para êxito da atividade. O vice-pre-

feito, Fábio Amoretti, fez uma mensagem de Natal. O secretário Mauri
Rodrigues, da Cultura e do Esporte,
falou das atrações da programação.
O secretário Alexandre Porcatt, do
Trabalho, Indústria e Comércio, salientou a 2ª edição do Natal Premiado. E o secretário do Turismo, Fernando Nery, afirmou que este ano o
público neste evento foi ainda maior
do que em 2019. "Árvores, sinos,
velas, anjos, papais-noéis e outros
adereços enfeitando a cidade, estão
contagiando moradores e visitantes.

Torres caminha para tornar-se o terceiro evento de Natal do Estado",
afirma a Prefeitura de Torres.
A programação do Natal em Torres, que vai se estender até o dia
29 de dezembro, pode ser acompanhada pelo site da Prefeitura. Quem
quiser ficar de novo, pertinho do
Papai Noel, pode ir até a sua casa,
que está montado na Praça XV. Nesta próxima sexta, sábado e domingo
(dias 19, 20 e 21), das 17h às 21h,
o Papai Noel estará lá, esperando
todos.
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Mutirão de consultas ocorrerá em
cinco Unidades de Saúde de Torres aos sábados
O prefeito de Torres, Carlos
Souza, anunciou nesta quarta-feira (17 de novembro), que a
partir do próximo sábado (20
de novembro), a Prefeitura vai
realizar um mutirão de consultas em cinco Unidades de Saúde do município. O mutirão
vai ocorrer até o fim de dezembro, sempre aos sábados.
O objetivo é atender a demanda reprimida já agendada nas Unidades de Saúde de
Torres e algumas consultas espontâneas. Conforme expectativa da Secretaria Municipal
de Saúde, será possível atender de 60 a 80 pacientes por
sábado. “Estamos com uma

alta demanda de consultas
nestes ESFs. Para se ter uma
ideia, algumas destas agendas já estão em janeiro de
2022, representando uma alta
espera por parte da comunidade. Devido esta situação,
a Secretaria preparou alguns
mutirões de consultas para
amenizar o tempo de espera
da comunidade” apontou o
secretário de saúde, Cláudio
Paranhos.
Paranhos Informa também
que o ESF São Francisco está
com novo médico - sendo que
o profissional anterior (que
era contratado por processo
seletivo) pediu demissão. E

que ainda a Secretaria de Saúde de Torres está com novos
médicos no São Brás e Alberto
João Miguel (Vila São João).
MUTIRÃO DE CONSULTAS
EM TORRES - Confira o cronograma:
20/11 - ESF Curtume
(três médicos)
27/11 - ESF Benini
(quatro médicos)
04/12 - ESF São Jorge
(três médicos)
11/12 - ESF São Francisco
(três médicos)
18/12 - Posto Central
(três médicos)

Memorial do Surf reabre no dia 28 de Novembro em Torres
No próximo dia 28 de novembro (domingo), vai ocorrer a reabertura do Memorial do Surf em
Torres. Das 10h âs 17h, o espaço
neste dia estará aberto com a exposição permanente da Associação dos Surfistas Torrenses (AST).
Será oferecido ao público visitação
guiada e um show com música ao
vivo, às 16h, da cantora Joana Azevedo, também de Torres.
Localizado na Praia dos Molhes,
na Praça Zeca Scheffer, o Chalé
que abriga o Memorial do Surf é

um histórico imóvel construído
em madeira nos anos 40 na Prainha - e remontado no começo
de 2018. Foi doado pela família
Gerdau Johannpeter, grande incentivadora da prática do esporte
em Torres, sendo que o Sr. Jorge
Johannpeter foi um dos primeiros
surfistas da década de 60 em nosso Litoral.
O Memorial estará aberto de
terça a sábado, no horário das 10h
às 17h. Em destaque, a réplica da
primeira prancha usada em Torres

no ano de 1955 por Oscar Martins
de Lima (considerada uma das primeiras pranchas de surf do Brasil).
Também terá grande visibilidade,
a história de nomes lendários do
esporte em Torres, como Zeca
Scheffer desbravador de ondas
grandes (falecido há alguns anos),
e da família Dornelles, em especial
Rodrigo ‘Pedra’ Dorneles, que em
2007 foi o melhor surfista brasileiro no ranking mundial. Fotos, troféus e muitos outros itens podem
ser visitados no Memorial do Surf.

Giovani Pompermaier é o campeão da
3ª etapa do Gaúcho de Balonismo
Murilo Hoffmann acabou garantindo o vice-campeonato e Lais Pinho ficou na terceira posição
O piloto torrense Giovani Pompermaier foi o grande campeão da
penúltima etapa do Campeonato
Gaúcho de Balonismo - que encerrou na sexta-feira (12) em Torres. Nas provas do último dia de
competição, Giovani ultrapassou

a então líder Lais Pinho e conquistou a primeira colocação. Murilo
Hoffmann acabou garantindo o vice-campeonato e Lais Pinho ficou
na terceira posição. Assim, todo o
pódio foi composto por pilotos de
Torres.

A última etapa do gaúcho de balonismo vai ser de 6 a 10 de dezembro - novamente em Torres, junto
ao 2º Open Torres de Balonismo.
A expectativa é de pelo menos 20
competidores participem do evento. (FONTE: Blog do Balonismo)

Comissão da Câmara dá parecer desfavorável para aprovação
das contas da prefeita de Torres em 2016
Entrou nos ritos da Câmara
Municipal de Torres um Projeto de Decreto Legislativo (da
própria Câmara), que rejeita as
contas da ex-Prefeita Nílvia Pinto
Pereira - relativas ao Exercício de
2016 junto a Prefeitura de Torres. A autoria também é da Comissão de Orçamento, Finanças
e Controle da Casa Legislativa,
representada pelos vereadores
Moisés Trisch (PT) – Presidente;
Carlos Alberto da Silva Jacques

(PP) - Secretário; e João Alexandre Negrini de Oliveira (Rep) –
Relator.
No texto a Comissão também
considerou o parecer do Tribunal de Contas do RS que deu Parecer DESFAVORÁVEL referente
à Prestação de Contas, Exercício
2016 da ex-prefeita (no Processo
n° 2564-0200/16-3 - do TC/RS).
Ritos legais
Conforme Regimento Inter-

no da Casa Legislativa torrense,
o parecer da Comissão deverá
consistir de relatório da matéria,
exame da mesma e a opinião
conclusiva pela aprovação ou rejeição. A Lei Orgânica do Município de Torres também dá competência à Câmara dos Vereadores
para exercer as seguintes atribuições: tomar e julgar as contas
do Prefeito, deliberando sobre
o parecer do Tribunal de contas
no prazo máximo de sessenta

(60) dias de seu recebimento,
observados os seguintes preceitos: a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por
decisão de dois terços (2/3) dos
membros da Câmara; b) decorrido o prazo de sessenta (60) dias,
sem deliberação pela Câmara, as
contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo
com a conclusão do Tribunal de
Contas; c) rejeitadas as contas
serão estas, imediatamente re-

metidas ao Ministério Público
para fins de direito.
Assim, a Comissão de Orçamento, Finanças e Controle,
decidiu pelo parecer DESFAVORÁVEL, também seguindo a
avaliação do Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Sul.
Portanto, a comissão da câmara
torrense resolveu seguir o Parecer Técnico.
A matéria deve ainda ir a votação na Câmara.
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Unesco conhece região e avalia Geoparque
Cânions do Sul
Durante cinco dias, os avaliadores percorreram os municípios do território com o objetivo de conhecer melhor o trabalho desenvolvido em busca do título de Geoparque Mundial
Com Priscila Gamba
(Geoparque Cânions do Sul)
___________________________
Foi concluída na terça-feira, 16, a
visita de representantes da Unesco
ao Geoparque Cânions do Sul. Durante cinco dias, os avaliadores percorreram os municípios do território
com o objetivo de conhecer melhor
o trabalho desenvolvido em busca
do título de Geoparque Mundial. O
possível reconhecimento classifica
a região como um destino de interesse internacional, inserindo os
Cânions do Sul na Rede Mundial de
Geoparques (Global Geoparks Ne-

twork).
Os avaliadores são os geólogos
Artur Sá, do Geoparque Arouca de
Portugal, e Miguel Cruz, do Geoparque Comarca Minera do México.
Neste período, eles tiveram a oportunidade de conhecer geossítios,
contemplar as principais formações
rochosas, visitar uma paleotoca,
saborear a gastronomia da região,
acompanhar atividades culturais,
exposições e apresentações técnicas. A missão foi acompanhada por
pesquisadores parceiros do Geoparque especialistas em diferentes
áreas, contando com a presença de
integrantes do Comitê Educativo e

Científico (CEC), de profissionais do
Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e de professores de cinco
universidades.
Os momentos mais preciosos da
programação, segundo os avaliadores, foram os encontros com a comunidade, com estudantes e produtores locais, quando eles puderam
perceber a essência dos Cânions do
Sul e, por muitas vezes, se emocionaram ouvindo as pessoas. Ficaram
encantados com a receptividade
e levam a certeza de que todos os
envolvidos se dedicam com muita
paixão em prol do desenvolvimento
sustentável destes municípios.

Geoparque e rede internacional de cooperação
Se for reconhecido como um
Geoparque Mundial da Unesco,
os Cânions do Sul farão parte de
uma rede internacional de cooperação com outros 169 Geoparques
em 44 países. Assim, o trabalho
executado aqui poderá contribuir
com a Unesco, inspirando a atuação de outros territórios em busca
de um futuro melhor. Da mesma
forma, a região será influenciada
com os bons exemplos de turismo
sustentável em cinco continentes. A chancela representa, por
exemplo, novas oportunidades
de divulgação para o Geoparque,
incentivo à pesquisa científica e
novas descobertas, valorização do

turismo e consequente melhoria
das condições de vida das comunidades.
O relatório produzido pelos
avaliadores é fundamental para
que o Conselho de Geoparques
da UNESCO possa concluir sobre a chancela. O resultado será
anunciado no primeiro semestre
do próximo ano. "Estes dias foram
de grande aprendizado e muita
esperança para todos nós. Estamos confiantes de que a avaliação
será positiva e vai culminar no reconhecimento como Geoparque
Mundial da Unesco. A dedicação
da equipe técnica, o conhecimento dos pesquisadores e o engaja-

mento dos prefeitos unidos por
esta causa foram fundamentais
para o sucesso da missão. Este é
um momento muito decisivo para
o desenvolvimento da região", declara o prefeito de Torres, Carlos
Souza, presidente do Consórcio
Intermunicipal Caminhos dos Cânions do Sul.
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.

Prefeito de Torres recebe comitiva da Unesco com expectativas positivas
Por Prefeitura de Torres
____________________
O prefeito de Torres, Carlos
Souza e o secretário do Meio
Ambiente e Urbanismo, Júlio
Agápio receberam nessa última
segunda-feira, 15 de novembro,

dois avaliadores internacionais
da Unesco para visita de análise
do Geoparque Cânions do Sul.
Iniciada no dia 12/11, a visita de
inspeção encerrou-se em Torres. Nessa segunda, visitaram o
Parque da Guarita e nesta terça-feira, pela manhã, estiveram no

Morro do Farol e na Igreja São
Domingos.
Sete municípios da região receberam a visita de dois profissionais responsáveis por verificar se
o território cumpre os requisitos
para fazer parte da Rede Mundial
de Geoparques da Unesco.

Sobre a avaliação da Unesco
Os avaliadores são geólogos
com reconhecida experiência na
gestão de geoparques, um português e um mexicano. Percorrem
os municípios coletando evidências sobre o trabalho realizado,
principalmente com foco na conservação do patrimônio geológico e cultural, na educação e no

turismo sustentável. A programação incluiu 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,

acompanharam a comitiva.
Conforme o prefeito Carlos
(também presidente do Consórcio Intermunicipal Caminhos dos
Cânions do Sul), 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”.
Para o secretário Júlio Agápio,
do Meio Ambiente e Urbanismo,

a chancela deste selo é muito significante. Além da parte turística
local e regional, destaca que o reconhecimento como Geoparque
Mundial da Unesco representa
incentivo à pesquisa científica,
valorização sóciocultural, engrandecimento do turismo sustentável
e consequente melhoria das condições de vida das comunidades
envolvidas.
Durante a visita em Torres, a
apresentação técnica foi realizada pelos técnicos da Secretaria do

Meio Ambiente e Urbanismo e da
Secretaria de Turismo. A Secretaria Municipal de Educação também participou do evento. Alunos
que integram o Projeto Projeto
Primeiros Socorros na Escola: Salvando Vidas e Resgatando Almas,
coordenados perla professora
Andréa Mello, fizeram uma apresentação para os visitantes. A Educação de Torres vem divulgando o
Geoparque Cânions do Sul na rede
de ensino municipal para conhecimento dos estudantes e famílias.
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DECORAÇÃO DE NATAL: INVESTIMENTO OU GASTO?
Informações que circulam no meio
político dão conta que chagaria a quase
R$ 1 milhão os valores investidos pela
prefeitura de Torres na Decoração e nos
eventos de Natal na cidade. O valor é
alto se for avaliado o período de “consumo” em relação principalmente à vinda
de Turistas. Mas parece que pode ser

tes apelos do período, como por exemplo as pistas de gelo, exposições, museus e etc., deixando a ida à Gramado e
à Canela uma excelente opção para gaúchos e brasileiros passarem o período
próximo ao Natal assim como passarem
períodos na cidade para curtirem o “espírito” mágico e afetivo que a data trás

para as almas em sua comemoração.
R$ 1 milhão é muito dinheiro, mas a
decoração também pode servir ao “morador do ano inteiro” da cidade, como
você ai da poltrona. Gera ORGULHO do
bem aos locais, por morarem num lugar
belamente enfeitado; gera programas
para as famílias curtirem o espírito nata-

lino junto, além de enfeitar a cidade em
geral e trazer muito mais turistas/clientes de cidades vizinhas para fazerem
suas compras no comércio de Torres.
Portanto, o investimento não é somente para o Turismo: atinge moradores de
Torres também, sejam ricos, pobres, comerciantes...

cem para mostrar a presença de energias
positivas em atitudes positivas. A questão
religiosa fica em segundo plano, embora
a missão de Jesus dos Cristãos (há 2 mil
anos) tenha sido também uma missão das
mesmas mensagens de Amor Incondicional, solidariedade e gratidão, o que acaba

sendo “se comportar bem”, voltando para
a missão do Papai Noel e os presentes de
Natal da lenda.
Em minha modesta opinião, quando
me baseio em técnicas de marketing (minha formação extracurricular), ter presente este tipo de decoração em ambientes

de Turismo como a cidade de Torres só
ajuda. A decoração ajuda a passar um
conceito de sonho, de desfrute, de boas
sensações, o que qualquer vivente busca
em suas férias, que pode também ser um
pedido atendido feito por estes turistas
para o Papai Noel. Quem duvida?

por estes motivos. E acho que Gimi tem
razão.
As coisas podem acontecer, mas estas
devem sempre levar em conta o movimento adicional de turistas na cidade
nos feriados e na temporada de veraneio. Podem-se montar roteiros alternativos com avisos de desvios, por exemplo; podem-se proibir intervenções em

vias por eventos locais quando há forte
fluxo de carros previsto para o período;
e pode-se até proibir eventos que interfiram no fluxo nestas datas.
O vereador Gimi tem razão ao dizer
que uma das questões que se tem que
pensar em Turismo é o RELACIONAMENTO com o turista. Se nos relacionarmos
mal com estes, ao fazer eles passarem

por engarrafamentos ou confusões de
fluxos de transporte, por exemplo, piora
a vontade de voltar para a cidade e o
turista pode sofrer alterações negativas
na mente. A imagem da cidade na cabeça dos mesmos pode ficar vinculada
a desorganização, insegurança e etc., o
que não é bom para nenhum destino
turístico.

na multa em casos de excessos).
Tem hotéis pequenos que mantêm
suas entradas com sinalização de “proibido estacionar” mesmo no inverno, o
que é errado porque o hotel não funciona neste período, e se não funciona não
necessita de estacionamento especial.
Tem eventos de foro interno religioso
que pedem espaço para trancar vias
para realizar coisas que não tem nada
a ver com turismo, pois são eventos de
aglomeração de públicos “fieis” a um
pensamento e religião. E isto não deveria dar direito de fechar uma rua ou

de fazer mais barulho do que o que está
estabelecido em lei.
Tem caminhões de vendas de produtos coloniais, como frutas, verduras,
dentre outras, que estacionam seus
veículos nas vias, retirando vaga de
moradores e turistas, mas para vender
mercadorias que já estão à venda em
estabelecimentos da cidade que pagam
aluguel, impostos e empregam torrenses com carteira assinada... uma concorrência desleal e que prejudica a todos e
não ajuda os turistas, porque a maiorias
das coisas oferecidas já são vendidas no

comércio local.
Acho que está mais do que na hora
de fazer uma espécie de marco regulatório nas questões de direitos e deveres
na utilização das vias e das vagas de estacionamento público em Torres. Têm
muita coisa errada e “esperta” de muita
gente e que acaba deixando o espírito
um pouco malicioso - por serem atitudes que mais parecem aproveitamento
de vácuo de lei.
Que a Câmara trabalhe nesta questão, típica de Câmara de Vereadores de
qualquer cidade. Vamos à lei?

sidade de olhar para os dois lados ou de
esperar que os dois lados cessem a passagem de veículos, como é obrigação
em vias de MÃO DUPLA.
Para o estacionamento a questão
fica muito mais civilizada para quem
estaciona e faz a baliza. Em via de mão
única pode acontecer as duas coisas ao
mesmo tempo: estacionar em baliza e o
carro de trás seguir seu rumo sem parar, diferente do que atualmente acontece em vias de mão dupla. E quando
um veículo está saindo de uma vaga,
também: o de trás pode simplesmente
desviar e seguir seu destino sem alterar

sequer a velocidade.
Para bicicleta nem se fala de tantos
que são os benefícios. O motorista da
bike nem irá precisar circular na CONTRAMÃO (como fazem erradamente
hoje com a desculpa de poderem ver
o que está pela frente e “fugir” de um
acidente): eles podem circular no mesmo sentido dos carros, que irão desviar
das bikes sem estresse e todo mundo
fica feliz. E poderão ficar mais longe de
carros estacionados e evitar que estes,
quando incautos, abram as portas sem
verificar a presença de um ciclista, vindo e causando acidentes.

um investimento em um novo conceito
de trazer turistas para Torres, como fez a
cidade de Gramado e de Canela. Lá nestas cidades as coisas iniciaram também
com a decoração. Após isto investiram
em eventos; e com o tempo a própria
iniciativa privada instituiu, aos poucos,
equipamentos atratores de turistas nes-

DECORAÇÃO DE NATAL: INVESTIMENTO OU GASTO? II
A decoração pode, ainda, em minha
opinião, ficar presente pelas ruas da cidade até o mês de janeiro. A urbe fica bonita à noite, no centro, e ajuda a deixar um
bom conceito aos turistas e veranistas que
vêm para Torres após o Natal, também.
O Espírito de Natal atualmente é um

espírito de alegria, de gratidão, de solidariedade, tudo representado plasticamente
por enfeites que trazem o Papai Noel e
suas lendas, dentre outras coisas distribuindo presentes aos que “se comportaram bem”. Trata-se de uma lenda, mas
uma lenda bonita, onde os anjos apare-

DECORAÇÃO, EVENTOS E GESTÃO DO TRÂNSITO
Na Câmara Municipal na última sessão a questão do impacto de eventos e
decorações no fluxo de trânsito nas vias
de Torres - quando esta recebe estes
eventos - entrou também em debate. O
presidente da Câmara, vereador Gimi,
abriu o tema em sua participação de
tribuna sugerindo que as autoridades
de trânsito da cidade levem em conta os

fortes movimentos de Turistas em períodos de alta demanda por Torres (como
no feriadão da Republica passado...) antes de promoverem eventos ou modificarem o fluxo de veículos. O presidente
da Câmara – com razão - lembrou que
turistas podem não gostar de terem de
trocar rotas ou entrarem em engarrafamentos por conta de mudanças feitas

DECORAÇÃO, EVENTOS E GESTÃO DO TRÂNSITO II
Outros Vereadores acabaram também falando sobre os impactos dos

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

eventos no fluxo de automóveis e nas
vagas de estacionamento em Torres. E
uma das situações abordadas é a falta
de padrão profissional para a permissão de estabelecimentos ou entidades
que realizam eventos -para que possam
fechar ruas, demarcar estacionamentos
para seus carros e etc. Concordo que estas questões não podem ficar ao 'estilo
paroquial' - de dar às pessoas àquilo que
se acha, àquilo que a pessoa merece e
etc. O certo é haver uma lei mais técnica
e depois que os fiscais da prefeitura e a
Brigada Militar ajudem na fiscalização (e

DECORAÇÃO, EVENTOS E GESTÃO DO TRÂNSITO III
Falando em trânsito, mais uma vez
dou minha modesta opinião sobre o sistema de sentido das vias centrais. Ainda
acho muito mais civilizado que as ruas
sejam de MÃO ÚNICA. Para motoristas,
basta dar a volta. E estes têm carro para
isto: poder ANDAR MAIS através de um

meio de locomoção MOTORIZADO, sem
exigir gastos energéticos das pessoas
nem exposição ao tempo (sol e chuva),
uma situação também conhecida como
CONFORTO. Portanto, não vai custar
nada ter de fazer uma volta a mais, pois
o carro não cansa.
Para os pedestres, a MÃO ÚNICA
ajuda em sua segurança. Além de haver
menos carros passando nas vias, estes
ficam mais seguros nas calçadas porque
sabem que os veículos vêm somente de
um lado e podem cuidar mais ao andar
nos passeios públicos. E para atravessar
a rua é MUITO mais fácil. Não há neces-
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Segue aumentando o número de casos ativos
de Covid-19 em Torres

No período de 7 dias, 57 novos casos foram registrados em Torres (maior número em 9 semanas). Apesar disso, Torres chegou a 96 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 12/11
e 18/11, uma notícia alentadora: pela décima terceira 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 (18), completaram-se 96 dias.
Entretanto, o número de casos
ativos de Covid-19 em Torres segue
aumentando. O número de casos ativos para a doença na cidade era de
24 no dia 04/11, sendo que no dia
11/11 (uma semana depois) havia
aumentado para 43. Já nesta quinta (18) estavam registrados 65 casos
ativos do coronavírus em Torres.
Ainda assim, a média baixa
no número de casos (juntamente
com a estagnação dos óbitos) 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 7 dias, 57 novos casos
em Torres
Nesta quinta-feira (18 de no-

vembro), o Boletim Epidemiológico de Torres registrava, contando
desde o início da pandemia, 6.270
casos confirmados, com 6.092 recuperados, 64 pacientes em isolamento domiciliar e 113 óbitos.
"De Torres tem um paciente internado com Covid-19 na UTI do
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes e nenhum em leito comum. No Hospital encontram-se
mais dois pacientes internados
com Covid, de outros municípios,
um na UTI e outro em leito comum", indica a comunicação da
Prefeitura de Torres, ressaltando
ainda que havia, até quinta (18),
41 casos suspeitos aguardando
resultados de exames (Todos em
isolamento domiciliar).
Desta forma, apesar dos últimos
dias não terem o registro de nenhum
óbito, temos computados um total
de 57 novos casos por Covid-19 entre os dias 12 e 18 de novembro em
Torres - o que representa aumento
em comparação com a semana anterior (entre 05/11 e 11/11), quando
35 novos casos do coronavírus haviam sido computados.
Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do

novo coronavírus em Três
Cachoeiras, até quinta-feira
(18/11) o município estava
com 1479 casos confirmados
para Covid-19 (sem nenhum
paciente internado), sendo
1447 recuperados e 4 suspeitos (aguardando resultados).
Além, disso, Três Cachoeiras
estava com 27 óbitos relacionados ao coronavírus desde
o princípio da pandemia (nenhum novo óbito em relação
as últimas semanas).
Já Arroio do Sal divulgou
nesta quarta (17/11) novo
balanço referente a Covid-19
no município. A cidade estava
com 1345 casos confirmados
para Covid-19 (com 3 pacientes internados), sendo 1293 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 quarta, 17)
há 113 dias sem óbito pela Covid-19.

Terceira dose da vacina contra o Covid-19 está disponível para os que
receberam a segunda aplicação até 16 de junho
Idosos com mais de 60 anos,
profissionais da saúde e pessoas imunocomprometidas com
18 anos ou mais, residentes em
Torres, têm a sua disposição, a
terceira dose da vacina contra
a Covid-19 no Posto Volante,
na rua Joaquim Porto, 801, das
8h às 12h e das 13h30min às
17h, enquanto durarem os estoques. Ou seja: a Terceira dose
está disponível para os que receberam a segunda aplicação
até 16 de junho. A Secretaria
Municipal da Saúde lembra que
às quintas-feiras, o horário do
Posto Volante é estendido até
19h30min. A imunização é realizada sem agendamento.

Receberão a imunização,
as pessoas que concluíram o
esquema das duas doses há
cinco meses, novo período de
intervalo necessário para o reforço, definido recentemente
pelo Ministério da Saúde. A
aplicação de reforço é necessária independentemente do
imunizante das aplicações anteriores, também de acordo com
o Ministério. A terceira dose é
orientada mesmo para aquelas
pessoas que não tenham doenças crônicas.
Imunocomprometidos
As pessoas imunocompro-

metidas com 18 anos ou mais
poderão se vacinar tendo recebido a segunda dose com um
intervalo de 28 dias. É o caso
de indivíduos transplantados
de órgão sólido ou de medula
óssea; pessoas vivendo com
HIV; doenças inflamatórias,
imunomediadas em atividade
e em uso de dose de prednisona ou equivalentes > 10 mg/
dia; demais indivíduos em uso
de imunossupressores ou com
imunodeficiências primárias;
pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos
últimos seis meses; neoplasias
hematológicas.

Confira o andamento da vacinação conta a Covid-19 em Arroio do Sal
A Secretaria Municipal da
Saúde divulga nesta terça-feira,
16/11, novos dados sobre o andamento da vacinação em Arroio
do Sal. O Município recebeu, até
o momento, para a primeira aplicação 9.540 doses. Para a segunda dose foram recebidas 8.423 e,
para a terceira dose, 1.416.

Até a terça (16) foram aplicadas nos grupos elencados no
Plano Nacional de Imunização
(PNI), em primeira dose, 8.937
doses e, em dose única, 275, as
doses remanejadas conforme
solicitação da 18ª Coordenadoria
Regional de Saúde foram 328, totalizando 9.212 aplicadas.Para a

segunda dose, o Boletim informa
que das 8.423 doses recebidas,
7.550 já foram aplicadas. Já para
a terceira dose, das 1.416 doses
recebidas, foram aplicadas até o
momento 924.
O secretário municipal da
Saúde, Diego Feldmann, reforça
a necessidade de buscar a vaci-

nação para completar a imunização. O secretário cita dados
lançados recentemente pela Secretaria Estadual da Saúde (SES),
divulgados na última sexta-feira,
12/11, de que nove em cada 10
mortes de adultos jovens por
covid-19 no Rio Grande do Sul
são de pessoas que não com-

pletaram o esquema vacinal. De
acordo com levantamento, 92%
das pessoas de até 39 anos não
tomaram as duas doses (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer) ou a
dose única (Janssen).
FONTE: Ascom PMAS
(Melissa Maciel)
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CONSULTA POPULAR - Entre os dias 22 e 30 de
novembro, torrenses devem votar no processo do Corede
No dia 11 de novembro, foi realizada a Assembleia Regional do Corede
(Conselho Regional de Desenvolvimento) no município de Osório. Na
oportunidade, os 95 delegados do
litoral norte, eleitos em suas assembleias municipais, tiveram a oportunidade de defender os projetos que
irão a Consulta Popular, os quais foram escolhidos em seus municípios.
São estes os projetos:
Inovação e Tecnologia – Ativação
de um Polo Tecnológico, envolvendo
as universidades da região, em uma
iniciativa única, aportando os valores
na instalação física e otimizando as
demais cidades para fomento e expansão.
Turismo- Construção de ruas co-

bertas nos municípios do litoral norte
para um espaço de confraternização
e comercialização de produtos locais
como artesanato e produtos da agricultura familiar.
Turismo – Trazer melhorias para o
turismo da região, através da oferta
de cursos de formação e qualificação
para atendimento ao turista, regularização dos empreendimentos e
inserção do CADASTUR, além de promover melhorias nas vias de acesso
as pinguelas e na infraestrutura local.
Obras – Manutenção de estradas
vicinais.
Destes projetos, foi eleito na Assembleia Regional em Osório, o projeto de manutenção de estradas vici-

nais. "Agora, caberá a população de
Torres participar votando, entre os
dias 22 e 30 de novembro de 2021,
para fazer desta demanda a escolhida
e mais votada da região, assegurando
assim, com que este recurso venha
para o município. Este é o momento da Participação Popular, para que
possamos trazer este recurso do Governo do Estado para o Município de
Torres", afirma a Prefeitura.
Participaram representando Torres, os Delegados nomeados em
Assembleia; Flavio Kaiser, diretor de
Participação Cidadã e Transparência
da Secretaria de Planejamento; Denílson Pinto, diretor da Secretaria de
Desenvolvimento Rural e Pesca; Rosangela Sodre e Jaime Dietrich.
FONTE: Prefeitura de Torres

Ulbra está encaminhando a venda de suas operações
no RS (incluindo a unidade de Torres)
Com informações de
ExtraClasse Gaúcha ZH
_____________________
A Universidade Luterana do
Brasil (Ulbra) está encaminhando
a venda de suas operações no Rio
Grande do Sul - incluindo a unidade de Torres. A proposta será votada em assembleia dos credores
da instituição marcada para 25 de
novembro. Com um passivo de
quase R$ 9 bilhões, dos quais cerca de R$ 4 bilhões em operações

com bancos, fundos de pensão e
dívidas trabalhistas e R$ 5 bilhões
de dívidas tributárias A Ulbra está
em recuperação judicial desde
dezembro de 2019.
A assessoria jurídica da Aelbra
(mantenedora da rede Ulbra de
Educação) informou que será colocado em votação um “modificativo” do plano de recuperação
judicial. Inicialmente, a proposta era a venda de patrimônio da
Ulbra, o que acabou não se concretizando devido a impeditivos
envolvendo grande parte dos

imóveis. A alteração vai incluir a
proposta de venda das operações
dos campi de Canoas, Guaíba, Carazinho, Santa Maria, Cachoeira
do Sul, Torres e São Jerônimo e
polos de Ensino a Distância (EaD).
As 14 escolas de educação básica
no país e as instituições mantidas
pela Aelbra fora do Rio Grande
do Sul – em Manaus, Santarém,
Palmas e Itumbiara – permaneceriam com a Ulbra. Se aprovada
pelos credores, a proposta deverá
ser analisada pelo juiz responsável pela RJ da Aelbra.

Recuperação Judicial
Recentemente, a Lei nº
14.112/2020 entrou em vigor modificando algumas regras da antiga
Lei 11.101/2005, a qual normatiza
as recuperações judiciais no Brasil.
O objetivo da Lei, criada no primeiro mandato do Governo Lula, foi
viabilizar a superação da situação
de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do em-

prego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa e
sua função social.
Desde 23 de janeiro de 2021,
estão valendo novas regras para a
recuperação judicial e falência no
Brasil. A Lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada com
vetos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no final de 2020,

porém só entrou em vigor 30 dias
após a publicação.
O espírito da Recuperação Judicial da Ulbra se mantém o mesmo:
evitar que uma empresa quebre,
auxiliando os donos do negócio
e impedindo que trabalhadores
fiquem sem emprego, que fornecedores percam um cliente, que
consumidores percam um serviço
ou produto e o que Estado deixe de

arrecadar.
Uma das modificações propostas pela Lei nº 14.112/2020 em
relação à Lei 11.101/2005 é possibilitar que os credores apresentem
um plano alternativo de recuperação da empresa mediante algumas
condições específicas. Esse plano
alternativo deve cumprir alguns critérios e poderá ser implementado
apenas nas recuperações judiciais

ajuizadas após o início de vigência
da Lei, no caso, 23 de janeiro de
2021.
A pandemia fez com que o processo de recuperação judicial passasse a tramitar de forma mais lenta e até fosse interrompido. Havia
dúvida, inclusive, se haveria redução de alunos e maior inadimplência, o que, segundo a assessoria
jurídica da Ulbra, não se confirmou.

No dia 27 de novembro, tem Concerto Natalino de Coros
TORRES - No próximo dia
27 de novembro, a Igreja Santa Luzia (no centro de Torres)
será palco do Concerto Natalino. Os apreciadores do Canto Coral poderão assistir ao

espetáculo de música a partir
das 19 h.
O evento reunirá o Coral
Municipal de Tubarão (SC),
Coral Municipal de Capão da
Canoa e o Coral Masculino de

Bom Princípio. A realização do
evento é da Secretaria Municipal de Cultura e do Esporte
e integra a programação natalina de Torres - que se estende
até o dia 29 de dezembro.

Adolescente prende a perna em bueiro no centro de Torres
Uma adolescente caiu e
ficou com a perna presa em
um bueiro em Torres nesta
segunda-feira, (15). O acidente aconteceu na esquina entre as ruas Almirante Barroso
e Silva Jardim.

Diferentemente das outras
bocas de lobo da cidade, esta
fica no meio da rua e acabou
sendo danificada pelo tráfego
de carros, o que já teria gerado outros casos similares.
O Corpo de Bombeiros

utilizou um desencarcerador
para afastar as barras de ferro do bueiro e soltar a perna
da vítima.Ela sofreu escoriações no joelho.
Fonte: Litoralmania
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

LANÇADA TERCEIRA EDIÇÃO DO EDITAL GAÚCHO
DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA
Iniciativa do Senai, Sesi, IEL, Sebrae e FIERGS tem recursos para projetos. Foi lançada no dia 05 de outubro, durante a Mercopar, em Caxias
do Sul, a terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria,
promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs)
e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O fomento, já com
inscrições abertas, busca promover a cultura da inovação e aumentar a competividade da indústria gaúcha. O edital disponibilizará recursos para projetos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto, nas linhas de Agritech,
Bioeconomia, Cidades Inteligentes, Design para Produto, Economia Circular, Edutech, Energias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados,
Nanotecnologia, Sistemas de Energia, Tecnologias Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho (Sesi). Podem participar
indústrias - grandes, médias, pequenas, micros ou startup - contribuintes de
Sesi e Senai, com CNPJ registrado no Rio Grande do Sul. Não podem estar
inadimplentes com alguma das instituições ou Sebrae, não ter débitos fiscais
e não ter dirigente com vínculo profissional com algum dos entes do edital.
Além dos recursos financeiros, o projeto aprovado terá acesso ao know how
das instituições para o desenvolvimento da ideia e utilização dos centros de
pesquisa, desenvolvimento e inovação do Senai e do Sesi. Também poderá
participar de ação complementar do Sebrae com foco em empreendedorismo, modelagem de negócio e divulgação do produto, e do IEL, com foco
na gestão da inovação e liderança da empresa. Os projetos aprovados terão
ainda uma capacitação e mentoria em Propriedade Intelectual, por meio do
INPI. As empresas devem submeter sua ideia no endereço www.egii.com.
br. A divulgação do primeiro ciclo com as ideias aprovadas será feita em

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.

fevereiro. Fonte: FIERGS
PROCESSO ELEITORAL NO CNS - CNS elege novas entidades para
mandato no controle social na saúde até 2024, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) renovou o quadro de entidades e movimentos sociais durante o
processo eleitoral realizado nesta quinta (11/11). Foram eleitas novas entidades para ocupar as 40 composições do colegiado, compostas por titulares
e suplentes, até 2024. A lista final das entidades e movimentos eleitos será
publicada no dia 17 de novembro, no site do CNS. A eleição ocorreu em
formato totalmente virtual, com voto secreto e auditável por empresa com
experiência na área, que gerenciou o processo em sistema específico junto à
Comissão Eleitoral, em Brasília. As entidades e movimentos sociais eleitas
(os) representarão os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), os profissionais de saúde (incluindo a comunidade científica), prestadores de serviços
e entidades empresariais com atividades na área de saúde. O CNS é formado
por 48 conselheiros (as) titulares e seus respectivos primeiros e segundos
suplentes. Elas terão até o dia 22 de novembro para indicar os seus titulares
e/ou primeiro e segundo suplentes para compor o CNS. A posse dos novos
conselheiros e conselheiras de saúde será no dia 16 de dezembro. Na mesma
data, serão escolhidos os integrantes da mesa diretora e o novo presidente
ou presidenta do Conselho. Segundo Fernando Pigatto, presidente do CNS,
o papel do controle social é institucional, mas também um espaço de luta,
democrático, diverso e plural. “Aqui há disputa de ideias, propostas, visões
e projetos, onde os interesses coletivos pela garantia dos direitos e a defesa
do SUS, da vida e da democracia estão acima dos individuais e o respeito às
diferenças sempre prevalece. Este é um dia histórico para o povo brasileiro,
pois reafirmamos a autonomia e a força do controle social na saúde" Fonte:
Conselho Nacional de Saúde – CNS.
VILA SÃO JOÃO - Moradores da Vila pedem o conserto de tampas de
bueiros no cruzamento da Rua Fenando Ferrari com Rua Santa Maria; limpeza dos valos que cruzam o bairro e desembocam no Rio Mampituba;pedem
ainda limpeza das redes pluviais e dos bueiros e da Ruas Padre Réus, esquina
com e Rua Pedro Manoel de Matos; providências referentes ao esgoto que
corre ao céu aberto em frente a Escola Municipal Manoel Oliveira Carneiro;
providências quanto à colocação de proteção no entorno da praça na esquina
da Av. José Amâncio da Rosa
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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Caroline Westphalen
Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
Atendimento em São Paulo ou online
Instagram: @terapeuta.carol
WhatsApp: 11 965844075

FILOSOFANDO SEM FILTRO

Papel e caneta na mão, people! Quero sugerir um
livro pra vocês hoje. Chegou um livro do Trigueirinho
aqui em casa essa semana e eu queria fazer uma
apresentação dele pra vocês. José Trigueirinho Netto
era filósofo e espiritualista, nasceu em São Paulo,
escreveu 84 livros sobre espiritualidade e afins, e faleceu em 2018 aos 87 anos no sul de Minas Gerais.
Pra quem quiser conhecer o trabalho dele mais profundamente, ele tem um site e um canal no YouTube. O livro “O nascimento da humanidade futura” da
Editora Pensamento foi elaborado em 1993 e se trata
de um spoiler sobre quem seriam os iniciados que
irão fazer parte da nova humanidade, em relação ao
modo como vivem, com que tipo de seres divinos se
relacionam, como cuidam de seu corpo de luz e sua
mônada. Estas pessoas irão se conectar mais facilmente aos níveis sutis do cosmos porque suas ações
estarão mais integradas às leis espirituais. O homem
moderno já está passando por uma mudança, no
sentido de demonstrar interesse pelo transpessoal,
buscar conhecimento sobre sua constituição energé-

tica, na tentativa de não apenas compreender a si
e quem são, mas também de compreender o que
são as dimensões e o universo. O ser humano como
consciência, espírito e alma está começando a se
lembrar de quem realmente é. Somos um ponto de
luz, uma consciência, mas a maioria de nós não se
lembra dessa realidade. Este livro vai falar sobre a
consciência e seus planos, de acordo com este Sistema Solar. As consciências da nova humanidade já
compreendem estes planos conscienciais a seguir:
Plano Físico Cósmico, Plano Astral Cósmico, Plano
Mental Cósmico e Plano Cósmico Superior. Trigueirinho fala também sobre a importância do silêncio
no processo de ascensão da mente, da elevação da
nossa frequência vibratória, do romper de véus, da
atuação da Hierarquia Cósmica na manifestação de
obras espirituais, do auxílio de seres intraterrenos
e dos Centros Planetários, que seriam os núcleos
potencializadores da rede de energias do planeta
que permitem aos diversos níveis de vida terrestre
receber luz para que sejam levados a atingir seus
objetivos. Eu ainda não li esse livro, mas fiz um
passeio pelos tópicos e consegui extrair essas informações pra vocês. Quem quiser adquirir o livro pode
comprar ele no site da Estante Virtual ou ouvir uma
palestra sobre o livro no YouTube no canal oficial do
Trigueirinho. Espero que tenham curtido a dica de
hoje! Seguimos com os atendimentos de psicoterapia on-line de segunda a sexta das 8h às 20h. Boa
semana e até a próxima! ;)

Receba A FOLHA em casa todas
as sextas-feiras!
Fique

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

• Valor Assinatura Anual – R$ 190,00
• Valor Assinatura Semestral – R$ 100,00
• Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00

			

		Contatos:
		
		

51- 99754 2913
51- 98011 8010
Ou pelo e-mail afolhatorres@gmail.com com o título “ASSINATURA”

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência
Torres – RS - Brasil
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da
Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João
Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 38a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo,
da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 16 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 486/2021, de 05 de novembro de 2021, da
Caixa Econômica Federal, informando a essa Egrégia
Câmara Municipal a celebração do contrato de repasse
nº 915146/2021 celebrado entre Município de Torres/
RS e a Caixa Econômica Federal, com o valor repassado de R$ 238.856,00, que tem por finalidade a pavimentação de trecho da rua Elizeu Kuwer.
Ofício nº 343, de 08 de novembro de 2021, do Poder
Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 211/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 225, de 11 de novembro de 2021, da Secretaria de Planejamento, informando a essa Egrégia Câmara Municipal o comprometimento em arcar com as
despesas e meios que garantam o pleno funcionamento
do objeto do Contrato de Repasse 898900/2020, operação 1071.285-59/2020, para a Modificação no Complexo Esportivo Torrense.
Edital nº 35/2021, da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle, informando sobre realização de Audiência Pública no dia 02 de dezembro de 2021, às 14
horas, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 11, que
altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.375 de 14 de
dezembro de 1999, que institui o Código de Obras do
Município de Torres.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO - 1ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que concede ao Senhor Mauro
Marcelo Dias de Jesus o Título de “Cidadão Honorário”.
Projeto de Lei nº 63/2021, do Poder Executivo, que
autoriza prorrogar contratação para atuar na Secretaria
Municipal da Cultura e do Esporte.
Projeto de Lei nº 64/2021, do Poder Executivo, que
autoriza contratações de servidores para atuarem na
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.
Projeto de Lei nº 65/2021, do Poder Executivo, que
autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secretaria de Turismo.
Projeto de Lei nº 66/2021, do Poder Executivo, que
autoriza contratações para atuarem na Secretaria de
Turismo.
Projeto de Lei nº 67/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre o lançamento, vencimento e descontos, relativos aos tributos municipais para o exercício de 2022.
Projeto de Lei nº 68/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que dispõe sobre a instituição do Programa
“Adote um Ponto de Ônibus” no Município de Torres
e dá outras providências.

ra, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações à equipe de futsal feminino (TPM) Toca
Pra Mim, pelo vicecampeonato da primeira Copa de
Futsal Feminino, ocorrido no dia 07 de novembro de
2021, no Ginásio Machado, neste Município.
Nº 227/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações a senhora
Eva Schoeffer Mariano, pelos relevantes serviços prestados a comunidade Torrense.
Nº 228/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que
requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares da senhora Florisbela Teixeira da Souza, por
seu falecimento na data de 11 de novembro de 2021.
Nº 229/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações para o jovem atleta Pietro de Avila Tristão,
aluno da Escola de Futebol Amigos do Adri- EFAA.
Nº 230/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao atleta Hiago Machado Raulino, medalhista, e
seu Treinador no Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete (15/16 anos), em Cuiabá (MT).
Nº 231/2021, dos vereadores Jacó Miguel Zeferino,
Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, Igor
Beretta, João Alexandre Negrini de Oliveira, Moisés
Trisch, Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt Jacob,
Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos Santos
Rocha, que requerem o encaminhamento de Moção
de Congratulações pelos 184 anos da Brigada Militar,
aos integrantes da 2º Cia de Torres, PATRAM, Pelotão
Fazendário e Grupo da Polícia Rodoviária Estadual de
Torres.
Nº 232/2021, dos vereadores Igor Beretta, Carla Rodrigues Daitx, Cláudio da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Jacó Miguel Zeferino, Moisés
Trisch e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que requerem
a Formação de Comissão Especial para realização de
estudo técnico para a aplicação da Lei nº 13.022, de 8
de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral
das Guardas Municipais, no município de Torres.
Nº 233/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao Panela
Futebol Clube pela passagem de seus 16 anos de fundação, no dia 15 de novembro.
Nº 234/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques,
que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao 2° Sargento Marcio Martins de Neves na 39°
ou 40° Sessão Ordinária.
Nº 235/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias,
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, João Alexandre Negrini de Oliveira, Rogério Evaldt Jacob, Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio
da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura,
Igor Beretta, Vilmar dos Santos Rocha, Jacó Miguel
Zeferino, Moisés Trisch e Silvano Gesiel Carvalho
Borja, que requerem o encaminhamento de Moção de
Congratulação ao senhor Fabrício de Freitas de Oliveira, Tenente do Corpo de Bombeiros, por seu excelente
trabalho a frente do Corpo de Bombeiros no Município
de Torres de março de 2018 a novembro de 2021.

INDICAÇÕES
Nº 285/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que
indica ao Poder Executivo um estudo sobre a viabilidade, para o ano de 2022, da criação do “Projeto Capoeira nas Escolas” nos estabelecimentos de ensino da
rede pública municipal com atividade de integração
sociocultural e desportiva.
Nº 286/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Engenheiro Vagner Menezes Seerig, Superintendente da
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
16º Região do DAER, a implantação de lombofaixas
REQUERIMENTOS
nas laterais da BR 101, na Vila São João, neste MuniNº 226/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu- cípio.

Nº 287/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executivo a instituição do programa permanente
de qualificação dos servidores públicos municipais,
em especial dos trabalhadores da área da saúde pública, com criação de um adicional de qualificação vinculado ao programa.
Nº 288/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executivo a destinação de Guarda Municipal para
todos postos de saúde, especialmente, neste primeiro
momento, ao ESF Sadi Pipet de Oliveira, Bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 289/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder
Executivo a identificação, demarcação e o cercamento
dos terrenos públicos municipais.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 214/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à relação nominal
e quantidade de horas-extras desempenhadas pelos
Guardas de Patrimônio nos anos de 2017, 2018, 2019
e 2020.
Nº 215/2021, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto a relação de servidores que prestaram serviço na Recivida nos dias 5, 6
e 7 de novembro de 2021.
Nº 216/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à presença da Guarda Municipal de Patrimônio na Câmara de Vereadores,
antes e durante a sessão ordinária, realizada no dia 08
de novembro de 2021.
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 654/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que
solicita providências ao Poder Executivo quanto a demandas dos moradores e proprietários de imóveis da
Praia Gaúcha, neste Município.
Nº 655/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à implantação de uma lombofaixa ou quebra-molas
na Av. do Riacho, próximo ao nº 207 na APAE, neste
Município.
Nº 656/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto
à manutenção das ruas que foram pavimentadas com
PVS no Bairro São Braz, neste Município.
Nº 657/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto
à colocação de iluminação de lâmpada de led na Rua
Belém, Bairro São Braz, nesta Cidade.
Nº 658/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de quebra-molas ou lombofaixas na Rua Inácio
de Matos, antes da esquina com a Rua Recife, nesta
Cidade.
Nº 659/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à reorganização
do sistema de recolhimento de lixo no Município.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Moisés Trisch: Fez um breve relato sobre a visita
do Deputado Dionilso Marcon ao município, quando
então visitou a Feira Ecológica da Lagoa, Feira dos
Agricultores da Avenida do Riacho e Ecotorres. Disse
que a bancada do Partido dos Trabalhadores está preocupada com a realidade da alimentação e agricultura
familiar. Comentou sobre o custo do adubo que está
elevado, e o quanto pode impactar na produção de
alimentos. Informou que no dia seguinte o Deputado
Paulo Pimenta prestaria entrevista à Rádio Maristela.
Falou que o Deputado Elvino Bohn Gass também viria
ao município na semana seguinte, com visita ao Sindicado dos Trabalhadores Rurais, posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Mampituba e outros compromissos de agenda. Espera que nos próximos meses
consiga um bom volume de recursos para o município.
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EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Disse que num
passado não muito distante a Câmara tinha apenas um
assessor por bancada, que durante sua atuação, entre
1997 a 2000, não usou nenhuma diária. Relatou que
recentemente, em 2019, quando Presidente da Casa,
foram aprovadas trinta moções de congratulações a
deputados e senadores, e que os pedidos de diárias
foram aprovados por entender que os vereadores atuavam em nome do Legislativo. Falou que uma pessoa
tem usado uma foto sua para pedir dinheiro à população. Assegurou que em sua atuação não fez inimigos
e que é preciso trabalhar para construir. Convidou a
todos a trabalhar pelo coletivo e bem do município.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Enalteceu a Semana da Consciência Negra, convidando a todos para
assistir a um filme sobre o tema no Museu Histórico
de Torres. Disse que “os negros é que levantaram o
país”, mesmo vivenciando uma realidade escravocrata. Enalteceu a luta de Zumbi dos Palmares como
líder, pedindo que a população tenha mais respeito
aos negros e busque uma situação de igualdade. Enfatizou que “a liberdade já raiou, mas igualdade ainda não”. Falou que na semana seguinte fará visitas
às escolas para abordar o tema. Fez uma indicação
ao Executivo para que as escolas tenham a capoeira
como forma de inclusão social, citando o Estado de
Santa Catarina como exemplo. Solicitou melhoras na
ciclovia da Guarita, sugerindo que seja dada a devida
atenção para este que é o cartão-postal do município.
Pediu que o Executivo faça um estudo para a instalação de quebra-molas na Avenida Caxias do Sul. Citou o atleta torrense Iago Machado, que conquistou
a medalha de bronze no campeonato de boxe cadete
em Cuiabá.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou o senhor Ernani Carmona, Presidente da Associação São Francisco de Assis, e senhor Pedro, Presidente
da Associação da Praia da Cal, pelo trabalho e dedicação em prol dos bairros. Lamentou a morte da senhora
Florisbela, externando seus sentimentos à família. Comentou o grande número de visitantes no final de semana e o aumento de empregos na cidade. Falou sobre
a visita do ex-jogador Jorginho que visitou a cidade e
foi apresentado aos mais diversos pontos do município. Disse que está no cargo de vereador para ajudar à
cidade e é um homem do povo, colocando-se à disposição da população. Falou que fará sempre o possível
para atender às necessidades da população.
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Comunicou
que na semana seguinte o SINE de Torres está programando um feirão de empregos entre os dias 18 e
19. Parabenizou as secretarias de Turismo e de Obras
pela decoração de Natal. Pediu por mudanças no
fluxo viário do município, em especial na região da
Praça XV, sugerindo a decoração de Natal também
para a Praça Getúlio Vargas por ser maior e não estar
em área tão central. Disse que, “mais do que aprovarmos as leis, é preciso que tenham eficácia”, pedindo
o aumento de guardas para a fiscalização. Ressaltou
que os guardas patrimoniais têm por finalidade exclusiva a preservação do patrimônio. Propôs a criação de uma guarda municipal. Sugeriu a criação de
uma grande rótula em frente a churrascaria Mirim,
que abrigará a nova rodoviária, para evitar grandes
congestionamentos na entrada da cidade. Reiterou os
parabéns à Secretaria de Turismo pela decoração de
Natal, mas pediu que o fluxo viário seja revisto.
Ver. Igor Beretta: Disse que tem muito a comemorar depois de um ano das eleições, agradecendo às
pessoas que o apoiaram. Parabenizou o Presidente da
Casa, Gibraltar Vidal, por ser um defensor dos vereadores. Externou seus sentimentos à família da “Dona
Flores”, falecida recentemente. Pediu por uma maior
atuação do Poder Público na RENOVAR, no Bairro
Faxinal. Lamentou que, mesmo depois de inúmeras
promessas do Executivo, o Canil Municipal continua
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em péssimas condições. Reconhece que há muitos entraves, mas pediu por soluções. Solicitou que se faça a
coleta de lixo do município aos domingos em virtude
da alta temporada que se aproxima. Pediu pela pintura
das faixas de segurança do município. Quanto ao corte de grama dos campos do município, reiterou que o
campo do Bairro São Jorge continua sem corte de grama. Relatou que o mato está muito alto na escola Manoel Ferreira Porto no Campo Bonito, afirmando que
não há falta de recursos na Secretaria de Educação,
responsável por tal demanda. Pediu pela criação de
uma comissão para analisar a questão da guarda municipal. Lamentou sobre uma reunião nas dependências
da Casa Legislativa com o corpo técnico da Secretaria
da Saúde, sem que fosse convidado.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou o Prefeito Carlos Souza e Secretário Fernando Nery pela
agenda de Natal que se aproxima. Informou que esteve em assembleia geral para a nova Coordenadoria
Regional do Partido Progressista, gestão 2022/2024.
Foram eleitos o ex-vereador Pardal e o senhor Nasser
Samham, como coordenador e vice-coordenador, respectivamente. Informou também que assumiu a Coordenadoria da Mulher Progressista no Litoral Norte.
Relatou que esteve em Morrinhos do Sul, em encontro do PP, onde reforçou sua luta na implantação de
um IF no Litoral. Agradeceu a todos eleitores que lhe
confiaram o voto neste primeiro ano de Legislativo,
acreditando que nos próximos anos será possível fazer muito mais.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Disse ter feito uma moção de congratulação pelos quase dois séculos da Brigada Militar de Torres a serviço da população. Agradeceu ao senhor Ernanni Carmona por citar seu nome
por defender os bairros do município. Reiterou que
continuará lutando pelos bairros, pois o tratamento
deve ser igual a todos. Reconheceu que a atual administração está dando atenção para as praias do sul.
Solicitou uma lombada no cruzamento das avenidas
Caxias do Sul com Alfiero Zanardi. Acredita que a
diretoria de trânsito não deve estar subordinada à Secretaria de Obras, mas à Secretaria de Trânsito.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Externou seus sentimentos à família da senhora Florisbela de Souza por
seu falecimento. Relatou as dificuldades da família
da senhora Florisbela na tentativa de internação, sem
sucesso, no hospital do município. Reclamou da dificuldade em estacionar seu automóvel no centro da
cidade na noite de abertura das festividades de Natal.
Afirmou que é necessário repensar as áreas de estacionamento do município.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Externou
seu pesar pelo falecimento da senhora Florisbela. Informou que, em conversa com o Secretário Maurinho,
foi informado que a tinta para a pintura das faixas de
segurança está para ser entregue. Citou a operação tapa-buraco para as vias de Torres e espera que ela encontre êxito para o veraneio. Parabenizou aos atletas de
Torres que participaram do Campeonato Brasileiro de
Handebol. Parabenizou o Chefe do Executivo, Carlos
Souza, e secretários Maurinho e Fernando Nery pela
abertura do Natal deste ano. Informou que o novo Canil
Municipal será implementado na região do Barro Cortado. Disse ter recebido duas emendas no total de R$
200.000,00 destinadas ao canil para castrações e atendimento. Pediu pela convocação dos fiscais de trânsito
aprovados em concurso. Sugeriu a diminuição da rótula
da José Bonifácio que seguidamente é abalroada.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Reclamou da
irregularidade no atendimento da Torrescar à população. Relatou que muitos moradores, em virtude da
alta temporada, retornam as suas casas em horários
avançados e precisam deste deslocamento. Comentou
que, “se no caso da nova rodoviária, o Executivo não
tem gerência, na situação da Torrescar, ele tem sim”.
Cobrou da Administração a presença de médicos nas
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unidades de atendimento do município. Solicitou ao
Executivo a pintura das faixas de segurança no início
do ano. Foi informado na época que em seriam adquiridas. Disse que ainda aguarda pela pintura das faixas.
Ver. Moisés Trich: Parabenizou aos senhores Pedro e
Ernani, que assumiram a presidência das associações
da Praia da Cal e Comunidade São Francisco. Convidou a todos para assistir ao filme do Mestre Kunta
Kinte, no atual museu do Município, com temática
étnica. Incentivou a vereadora Carla Daitx na busca
da instalação de um IF no Litoral Norte. Relatou que
na semana anterior houve irregularidade na coleta de
lixo, sugerindo que a Administração e empresa prestadora se organizem para evitar problemas futuros.
Lamentou que um jornal de grande tiragem noticiou
o fato de uma criança ter prendido o pé numa boca de
lobo. Disse que “não adianta se preocupar com a fachada, quando o restante deixa a desejar”. Agradeceu
aos eleitores que se engajaram em sua candidatura.
Assegurou que é um vereador de oposição, não para
dificultar o trabalho do governo, mas para acatar as
necessidades da população que precisa ser ouvida.
Ver. Rogério Evald Jacob: Mostrou-se surpreso
ao saber do falecimento da senhora Florisbela, lamentando a perda. Informou que o senhor Nasser
Samham foi escolhido como vice-coordenador regional do Partido no Litoral Norte, assim como a vereadora Carla Daitx, como coordenadora da mulher
progressista. Informou que os médicos ausentes nos
postos de saúde dos bairros São Francisco e São Brás
pediram demissão, por isso a sua ausência. Parabenizou a Administração pela bela abertura das festividades de Natal. Enfatizou que a atual decoração foi
adquirida, e que poderá ser utilizada no próximo ano,
o que demanda uma boa economia. Lamentou apenas
pela dificuldade em transitar e estacionar veículos no
centro da cidade. Disse que trancar ruas com cones,
sem permissão do Poder Público, é algo irregular e
que precisa de fiscalização.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que concede ao senhor Rodrigo
Danni Título de Cidadão Honorário. APROVADO.
Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, do Poder
Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 3.724, de
31 de dezembro de 2002 - Código Tributário Municipal. APROVADO.
Projeto de Lei nº 59/2021, do Poder Executivo, que
autoriza prorrogar contratações de servidores para
atuarem na Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos. APROVADO.
Projeto de Lei nº 60/2021, do Poder Executivo, que
autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secretaria de Educação. APROVADO.
Projeto de Lei nº 61/2021, do Poder Executivo, que
autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secretaria de Saúde. APROVADO.
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
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Associação Torrense de
Proteção aos Animais
Necessidades dos gatos que todo tutor
deve saber
Os gatos são muito conhecidos pela independência. Mas isso não significa que eles
não precisam de cuidados. Vamos falar sobre as 5 necessidades dos gatos que todo tutor
deve saber.
1. Fornecer local seguro para o gato
Os gatos, na natureza, costumam evitar os conflitos. Por isso, quando se sentirem
ameaçados, a primeira alternativa destes animais será fugir. Dessa forma, é muito importante que o tutor entenda as necessidades dos gatos e forneça um local seguro para
ele em casa. Este espaço deve ser privativo e fora do alcance de outros animais e fora
do alcance de crianças. Podemos citar como exemplos de locais seguros: 1) Uma caixa
de papelão virada, com teto e fechada nas laterais, formando uma “casinha”. 2) Uma
prateleira alta e vazia, para onde o gato possa saltar e ficar quando desejar. 3) Uma cama
bonita, do tipo “toca”, que se encontra em pet shops.
Atenção: Jamais invada o local seguro e retire o gato à força de lá. O local seguro é uma
das necessidades dos gatos e deve ser respeitado.
2. Recursos ambientais duplicados e separados.
Os gatos são uma espécie que se estressa com facilidade. Dessa forma, é importante
que você espalhe vasilhas de água em diferentes cômodos da casa, por exemplo. O
mesmo serve para a caixa sanitária, caminha, arranhadores, brinquedos e locais para se
esconder! Assim, caso algum estresse ocorra em uma região da casa, e o pet não saia
dali,as necessidades dos gatos poderão ser atendidas.

ê

3. Comportamento predatório
A domesticação desses felinos é mais recente do que a dos cães. E que é por isso,
entre outros motivos, que eles ainda conservam muitos dos instintos dos seus ancestrais. Entre eles, o comportamento predatório. Sim, caçar é uma das necessidades dos
gatos. E uma forma segura de satisfazer tais necessidades dos gatos é simular a caça
com uma brincadeira de varinha ou esconder a ração em brinquedos ou pela casa. Dessa
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forma, o gato fica feliz e você também. O comportamento predatório requer envolvimento
físico e mental. Lembre-se que o gato deve
conseguir capturar a “presa”. Então, é bom
terminar a brincadeira com uma recompensa
saborosa.
4. Interação social previsível Não adianta
forçar. Uma das necessidades dos gatos é escolher quando e com quem se relacionar. Assim, faça carinho no seu pet apenas quando
ele permitir. Dessa forma, ao adquirir confiança, o felino vai pedir a sua atenção.
5. Respeitar o olfato do gato Grande parte da comunicação dos gatos é pelo olfato. Por isso,
espalhar seu “cheiro” pelo território é uma das necessidades dos gatos. Os arranhões e os esfregões nas portas, móveis e objetos servem para isso. Assim, as manchas e marcas deixadas
pelos gatos devem ser limpas aos poucos. Evite tirar todas elas de uma só vez. Tampouco faça
grandes faxinas nas coisas dos gatos. Quando você remove os cheiros dos gatos do seu ambiente, ele deixa de reconhecer o ambiente como seu. O felino fica muito inseguro.
Evitar perfumes fortes, incensos e cheiros diversos, como o cigarro, também é uma ótima dica
para um gato feliz.
Que tal ter um lindo amigato em sua casa? (Fonte: onco support)
Conheça a A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) - que cuida de animais
abandonados em Torres, muitos deixados irresponsavelmente por veranistas ou abandonados por moradores, entre eles muitos filhotes e velhotes que aguardam um lar. Nosso telefone
de contato é (51) 98111-6834. Você pode nos ajudar de várias maneiras, seja através do PIX
chave 00940020000142 ou com uma contribuição na conta da ATPA, (Associação Torrense de
Proteção Animal) Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6, com doação de ração ou
compra de nosso calendário e, sobretudo adotando um animal. Os animais que aguardam um
lar amoroso em lar temporário da ATPA são lindos, saudáveis e só precisam de uma chance
para retribuir com amor por toda a vida. Com a pandemia, as feiras de adoção não podem ser
realizadas e eles não podem ser vistos, ficando esquecidos nas casas de passagem.
Abra seu coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para
adoção ou ajude-nos a divulgá-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de nosso
telefone e combine uma visita, que pode ser feita com toda a segurança.
Visite nossas redes sociais!
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 16/11 e 22/11)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - Esse eclipse vai mexer com
sua vida como um todo, principalmente
com as questões de trabalho e dinheiro.
Pode acontecer um golpe de sorte que
trará renovação e sucesso, mas é preciso acreditar em si e se valorizar, saindo da zona de conforto e acreditando numa mudança que trará evolução.
Viagens podem acontecer.
TOURO - O eclipse mexerá muito com você,
afinal é no seu signo que acontecerá a Lua
Cheia. Você pode ficar indeciso ou paralisado por dúvidas, medos e emoções intensas
que podem surgir: vale a pena buscar aproveitar a riqueza deste momento para mergulhar mais em si e se conhecer melhor. Esta semana não favorece decisões definitivas, então refletir é o melhor a ser feito.
GÊMEOS A semana pode ser intensa e trazer
inúmeras situações para serem resolvidas, inclusive algumas inesperadas. Você pode ficar
assoberbado do início ao fim, sentindo estresse ou estafa, por isso é bem importante olhar
com carinho para a sua saúde e saber fazer
pausas ou deixar as coisas fluírem. Com isso, algumas tarefas vão
ficar para depois, pois será impossível fazer tudo.
CÂNCER - A semana pode trazer desafios
em relação aos seus objetivos e sair completamente do que você planejou inicialmente. Portanto é uma semana cheia de
diálogos e situações inusitadas e que traz
a necessidade de ser flexível e se abrir ao novo que chega
com tudo na sua vida com o eclipse da Lua Cheia. Fora isso,
a semana favorece um bom planejamento e pesquisas
LEÃO - A semana pode trazer muita ação e
também cansaço. Tome cuidado para não se
render à preguiça e à letargia, que podem ser
grandes. Se puder descansar, ótimo, senão
tome cuidado com a autossabotagem, que te
leva a não realizar o que deve ser feito. Pode
ter uma semana de muitos contatos e muitos afazeres, e isso
acaba gerando irritação. Manter a calma é importante.
VIRGEM - A semana pode trazer atrasos
ou mudanças súbitas em cima da hora.
É importante buscar refletir sobre seus
objetivos e metas. Pode ser uma semana
na qual seus pensamentos ficam confusos ou você pode insistir em teimosia ou
paranoias. Tome cuidado com os julgamentos e com decisões por impulso. Você pode conseguir encontrar saídas
inteligentes para os problemas se ousar fazer o novo.
LIBRA -A semana pode trazer um renascimento emocional grande, como se algo difícil passasse, ou seja, semana de dar a volta
por cima após uma situação difícil, mas isso
requer muito desapego. Pode ser que esse
momento difícil aconteça nesta semana para
trazer até você uma nova consciência e uma mudança radical
em alguma área da vida.
ESCORPIÃO -A semana pode trazer intensidade e radicalismos. É importante refletir antes de agir e não se deixar levar por desejos
urgentes e aleatórios, que surgem ardente
e inesperadamente. A paz precisa ser seu
mote, além de conseguir dialogar com diplomacia e calma. Golpes de sorte podem surgir. Pode ser uma
boa semana nos negócios, com lucros e novas parcerias.
SAGITÁRIO - semana pede foco na sua
saúde e no movimento, portanto é indicado
conseguir conciliar suas atividades diárias
com a prática de atividades que podem trazer
bem-estar e leveza. Direcionar sua atenção
às coisas boas pode ser o desafio, então tome cuidado com
o foco apenas no negativo e nas preocupações, porque isso
pode deixar sua semana muito pesada.

CAPRICÓRNIO - As relações estão em foco nesta semana. Você
vai interagir com muitas pessoas
diferentes, e isso pode ser positivo,
porque vai exercitar a flexibilidade
mental e a capacidade de se relacionar com pessoas diversas. Tome cuidado com
uma postura inflexível, que pode trazer desafios.
Pode ser possível resolver os problemas com uma
boa dose de charme e criatividade.
AQUÁRIO - A semana pode trazer movimento e mudanças, inclusive mudanças reais de casa ou
na rotina doméstica. Saiba dialogar! Ficar guardando as emoções
pode ser prejudicial. Ao mesmo
tempo, evite irritações ou agressividade, porque
manter o equilíbrio é indicado. A semana também
está trazendo estudos e organizações.
PEIXES - A semana pode trazer
desafios com relação aos processos em andamento ou ter muitos
impedimentos e interrupções, trazendo a necessidade de ter muita
paciência. Saiba ouvir, agir e observar mais do que falar; essa pode ser uma dica
valiosa. Pode ser uma semana intensa e cheia de
atividade, em que haverá a necessidade de conseguir fazer pausas para evitar o estresse.
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Aberta exposição “Família, Vínculos e Proteção”
da 9ª Mostra de Arte em Torres
No 6 de novembro, ocorreu a
abertura da exposição “Família,
Vínculos e Proteção”, no hall da
Prefeitura Municipal de Torres.
Estão em exposição os desenhos
e o livro produzidos pelas crianças e adolescentes do SCFV para
a 9ª Mostra de Artes. Quem for
buscar atendimento na Prefeitura poderá esperar folheando um
exemplar de livro em tamanho
família, de 1,5 metro de altura
por 2 metros de largura!
Além disso, os olhares atentos
podem observar a expressividade e sensibilidade presentes nos
desenhos expostos em cinco pai-

néis. Com seus desenhos, crianças e adolescentes retratam sua
experimentação no mundo, suas
relações pessoais e contexto sociocultural. Ao desenhar, estreitam o conhecimento de que são
sujeitos sociais, com direitos e
deveres e começam a entender
os acontecimentos da sua vida e
o que acontece à sua volta.
A arte tem inúmeras formas,
cores e tamanhos, como incomparáveis são as vivências de
cada uma das crianças e adolescentes que expõem seus desenhos, seja no formato de livro,
seja em sua produção original

em desenho. Criar um livro é um
exercício de imaginação, mas
também nos leva à reflexão dos
caminhos das nossas vidas, de
como queremos seguir e protagonizar nossa história. Por tudo
isso, é uma alegria partilhar dessa produção com a comunidade
torrense.
A exposição permanece aberta
à visitação até 24 de novembro,
nos horários de atendimento da
Prefeitura Municipal de Torres:
às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h às
17h30. Às terças e quintas-feiras,
das 13h às 17h30.

Dia 11 de dezembro, tem Passeio Ciclístico Natalino em Torres
No dia 11 de dezembro, sábado, a Prefeitura de Torres, através
da Secretaria de Cultura e do Esporte, promove o Passeio Ciclístico Natalino em Torres. Sem competição, o evento pretende reunir
crianças e adultos. A inscrição é
gratuita, os primeiros 25 inscritos
receberão um gorro do Papai Noel
para participar do evento que sairá às 18h do palco principal das
festividades do Natal, localizado

na Rua Itapeva, ao longo da Praça
XV.
As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Cultura e
do Esporte, situada no 3º andar
da sede da Prefeitura (José Antonio Picoral, 79) a partir desta
quarta-feira, dia 17. Para fazer a
inscrição, o ciclista deve dirigir-se
à Secretaria no seguinte horário:
às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h às

17h30 e às terças e quintas-feiras,
das 13h às 17h30,
Quem não puder se inscrever, é
só aparecer no dia com a sua bicicleta. O trajeto vai incluir volta
pela beira-mar e deve durar cerca
de 45 minutos. Ao retornar ao palco principal, os ciclistas terão água
e frutas à disposição. O passeio
será monitorado pela Guarda Municipal para garantir a segurança e
o bem-estar dos participantes.

ATRAÇÕES CULTURAIS - Confira a programação de Natal
deste fim de semana em Torres
A partir da chegada do Papai
Noel em Torres, quando o prefeito Carlos Souza entregou a chave
da cidade em 13 de novembro,
uma grande programação de
Natal foi criada para este ano.
São diversas atrações que irão
encantar os moradores e turis-

tas.
Na quinta-feira, 18 de novembro, às 20h, Leandro Cavalari e
Violino estiveram no palco da
Praça XV de Novembro . Na sexta-feira, 19 de novembro, no palco principal (situado na Rua Céu
de Led, ao longo da Praça XV),

ocorrerá às 19h, a apresentação
de Clarice Ity e Banda. Às 20h,
tem o show do Primavera Brasileira e, às 21h, SamBatuque. "Todos os shows desta sexta, são de
artistas locais visando a valorização da nossa cultura", ressalta a
Prefeitura de Torres.

Comissão temática da Câmara de Torres
dá parecer FAVORÁVEL à aprovação das
contas do prefeito do ano de 2018
Na quinta-feira, dia
18 de novembro, entrou na pauta dos ritos de tramitação da
Câmara Municipal de
Torres o Projeto de
Decreto
Legislativo
0005/2021 que APROVA as Contas do Prefeito Carlos Souza relativas ao Exercício de
2018. A autoria PDL é
da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle da Casa Legislativa, representada pelos
vereadores
Moisés

Trisch (PT) – Presidente; Carlos Alberto da
Silva Jacques (PP) - Secretário; e João Alexandre Negrini de Oliveira
(Rep) – Relator.
O Relatório da Lei
dita em seu corpo que
a aprovação foi avaliada e aceita pela comissão após:
1 - Ser considerando
o Parecer Favorável da
Comissão de Orçamento, Finanças e Controle
e Parecer Favorável do
Tribunal de Contas do

Estado do Rio Grande do Sul, referente à
Prestação de Contas,
Exercício 2018. 2 - E
que a Mesa Diretora da
Câmara Municipal providenciará o encaminhamento da presente decisão ao mesmo
Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande
do Sul e demais órgãos,
para que produza seus
efeitos jurídicos.
A matéria deve ainda
ir a votação na Câmara
de Torres

No sábado, dia 20, está prevista a apresentação do espetáculo
“Voice In”, de Porto Alegre, conceituada atração a capela, técnica que se apoia unicamente nas
vozes dos integrantes. Assim,
cada um dos cinco membros
do grupo tem papel fundamen-

tal na harmonia da música. Foi
o primeiro grupo a capela a se
apresentar no Rock in Rio.
A programação do Natal em
Torres, que vai se estender até
o dia 29 de dezembro, pode ser
acompanhada pelo site da Prefeitura.

OPINIÃO - BICICLETAS NAS CALÇADAS DE TORRES
Aproxima-se o período mais quente do ano, nossa cidade começa a ficar movimentada. O
trânsito, em alguns momentos, congestionado. As calçadas, locais destinados aos pedestres, desrespeitadas por alguns ciclistas. Observa-se, principalmente nos finais de semana,
feriadões, famílias com até quatro pessoas pilotando bikes no calçadão da Avenida Beira
Mar, sem a menor preocupação de estar importunando os pedestres. Eles entendem que
sempre foi assim, a tradição é quem manda. Caso sejam advertidos, pouco importa a sua
contestação, alguns até zombam de você.
Acredite se quiser, outros tem o desplante de pedalar na entrada dos Molhes, mesmo o
local portando uma sinalização proibindo esta prática. Mas, não fica só por aí, em outros
locais da cidade ocorre o mesmo, nas calçadas mais estreitas, ciclistas “tirando fininho” dos
pedestres. Bicicleta é um veículo, portanto, sujeita ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei
9503/97), o qual em seu Artigo 58 diz que o lugar da bicicleta é na ciclovia, posteriormente
na ciclofaixa, depois no acostamento e, por fim, na pista de rolamento, às margens da pista,
no mesmo sentido do trânsito.
A legislação prevê multas aos infratores, entendo que não se faz necessária esta medida,
precisamos, isto sim, conscientizar nossos atletas do pedal para que cumpram o que determina a Lei. Por outro lado, as Autoridades Competentes devem agir no sentido de buscar
alguma solução a respeito. Com calma e bom senso, tenho a convicção que o desfecho será
bom para todos.
Por Guilherme A. Galetto.
Morador de Torres.
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BRIGADA MILITAR: Confira o balanço da Operação Hoplitas no Litoral Gaúcho
A Brigada Militar (BM),
entre os dias 12 e 14 de
novembro, realizou mais
uma Edição da Operação
Hoplitas, direcionada ao
enfrentamento de delitos
- onde os índices são avaliados dentro do Programa
do Estado “RS Seguro”. No
litoral Norte do RS, a operação é realizada através
das unidades da sede do
Comando Regional de Policiamento Ostensivo do
Litoral (CRPO LITORAL), 8°

Batalhão de Polícia Militar
(8° BPM) e 2° Batalhão de
Policiamento de Áreas Turísticas (2° BPAT).
"Os militares Estaduais
das unidades operacionais
do CRPO, como a Força Tática, canil, mais o efetivo de
serviço na área de atuação
das unidades, juntamente com recursos humanos
ordinariamente utilizados
em demandas administrativas nas sedes das unidades, concentraram seus

esforços para a realização
de mais uma edição desta
operação, com atividade
de policiamento ostensivo,
barreiras policiais, abordagens a veículos e pessoas,
também com paradas em
pontos base para a visibilidade, apreensão de objetos ilícitos e na captura de
foragidos da justiça, assim
reprimindo delitos como
homicídios, tráfico de drogas, armas e crimes em geral", ressalta a comunicação

da BM.
Durante os três dias da
Operação Hoplitas no Litoral, foram contabilizadas
cinco pessoas presas e dois
menores de idade apreendidos, também foi apreendido uma arma de fogo,
129 porções de cocaína, 37
porções de maconha e 14
porções de crack, além de
munição e dinheiro. Foram
abordados e vistoriados
178 veículos e identificadas
313 pessoas.

Preso em Cidreira suspeito por crimes
de estelionato ocorridos em Torres
Na manhã de quinta-feira (18/11), policiais
civis da Delegacia de Polícia Civil de Torres, coordenados pelo delegado
de polícia Juliano Aguiar
de Carvalho, com apoio
da Delegacia de Polícia
Civil de Cidreira, cumpri-

ram Mandado de Busca e
Apreensão na cidade de
Cidreira.
De acordo com o delegado Juliano, a ação em
Cidreira teve o intuito de
buscar elementos probatórios no crime de Estelionato, fato ocorrido na

cidade de Torres, tendo
como vítimas um estabelecimento bancário e
correntista, com prejuízo
estimado em valores superiores a R$ 100 mil.
O delegado explica que
na manhã desta quinta
(18) foi identificado o au-

tor do delito, bem como
apreendidos objetos relacionados ao crime. O
suspeito foi conduzido à
Delegacia de Polícia de Cidreira onde confessou os
fatos.
FONTE: Rádio Maristela

BM prende homem por tentativa de
homicídio e porte ilegal de arma em Torres
Nesta segunda-feira (15/11),
a Brigada Militar (BM) prendeu um homem por tentativa
de homicídio e porte ilegal de
arma de fogo em Torres. Uma
guarnição da BM foi acionada
para averiguar uma ocorrência
de disparos de arma de fogo.

No local onde ocorreram os
disparos, a vítima detalhou o
fato e informou que o autor teria fugido ao perceber a aproximação da Brigada Militar.
Após efetuar cerco policial, foi
possível abordar o indivíduo
de 40 anos, com passagens

policiais. E em revista pessoal
foi localizado um revólver calibre .38, três munições intactas
e duas deflagradas!", relata a
comunicação da BM.
TEXTO E FOTO:
Divulgação BM

Assaltantes são presos no Passo de Torres após roubarem carro em Araranguá
Na manhã desta segunda-feira, dia 15, por volta das 09
horas, um assalto realizado em
Araranguá mobilizou a Polícia Militar da região e Brigada
Militar de Torres/RS. A polícia
agiu rápido e dos cinco assaltantes, quatro já foram presos
em Passo de Torres e o carro
roubado foi recuperado.

Conforme repassado pela
PM, cinco criminosos invadiram um material de construção próximo ao Aravest (ponto
de referência), no bairro Mato
Alto, renderam as vítimas e
roubaram um GM Prisma de
cor vermelha, fugindo sentido
sul.
A PM foi acionada e iniciou

as buscas, mobilizando as guarnições de Araranguá, Sombrio,
Santa Rosa do Sul, São João do
Sul e Passo de Torres, além da
Brigada Militar de Torres/RS.
Um cerco foi montado e os
criminosos fugiram em direção
a Bella Torres, abandonando
o carro roubado na Estrada
Geral de Furacão, interior do

município de Passo de Torres.
Durante as buscas, quatro suspeitos foram presos e um se
embrenhou na mata. O carro
roubado foi recuperado.
Conforme apurado, há informações de que os criminosos
que realizaram o assalto são
fugitivos da penitenciária de
Florianópolis, onde na madru-

gada do último sábado, dia 13,
oito presos fugiram. Segundo
o DPP (Departamento de Polícia Penal), os homens fizeram
um buraco na parede para escapar.
*Com informações de
Portal Agora!
(Karin Mariana)

Residência em Torres foi roubada na noite de segunda-feira (15)
Na noite segunda-feira, feriado de 15 de novembro, por
volta das 23h20min, a Brigada
Militar foi chamada para atender uma ocorrência de roubo a
residência na Rua Caxias do Sul

em Torres.
De acordo com o comandante da Brigada Militar, capitão João Cesar Verde Selva,
pertences de duas mulheres
foram roubados quando estas

ê

chegavam em casa - e acabaram abordadas pelos bandidos.
Foram roubados dois telefones
celulares, um telefone sem fio
e um notebook.
O capitão João Cesar infor-

mou ainda que a Brigada Militar foi acionada somente uma
hora após o fato, o que dificultou a identificação dos autores
do delito na noite do crime. A
ocorrência seguia sendo inves-

tigada na quarta-feira (16 de
novembro), pela a Delegacia de
Polícia Civil de Torres.
*Com informações de Rádio
Maristela
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Dezenas de Kitesurfistas velejaram na costa de
Torres pelo tratamento do bebê Benício
Com apenas cinco meses, Benício precisa realizar uma cirurgia de urgência para a reconstrução craniana - e conta com a ajuda de todos
Esporte, solidariedade, confraternização e desafio. Esse foi o clima do Downwind Solidário, ocorrido no ultimo sábado (13/11), em
Torres. Reunindo 32 kitesurfistas,
a programação foi embalada pelo
forte vento nordeste, exigindo coragem e superação dos atletas.
Animados, todos perseguiram o
único rumo: ajudar no tratamento
do bebê Benício Cardoso dos Santos, que necessita de cirurgia de
urgência de reconstrução craniana
e tratamento pós-operatório.
Promovido pela Torrika Kitewave, o passeio consistiu na travessia
marítima com início na praia dos
Molhes e seguiu até Itapeva, totalizando 10 quilômetros. O clima de

festa era contagiante na partida,
em um encontro de famílias, esportistas de todas as idades e campeões de superação. “Participar do
evento é fantástico, principalmente por ajudar uma pessoa que precisa muito. Na minha condição, é
uma maneira de mostrar que todo
mundo é capaz de velejar, de surfar
e de fazer o que realmente deseja,
basta correr atrás”, destaca, Pedro Segala, de 33 anos e morador
de Caixas do Sul, que nasceu com
problema congênito que fez com
que ele não tenha o fêmur (osso
da coxa).
Mais perto do mar, Laura Andrades, 21 anos, de Osório, era a
participante feminina mais jovem.

“Eu velejo de kite desde os 13 anos
e é comovente estar aqui, pois dá
visibilidade para a causa e faz com
que cada pessoa se doe um pouco
e que se consiga ajudar ao Benicio,
que precisa lutar pela vida”, comove-se Laura, que entra no mar
acompanhada do seu pai Lauriano
de Andrade, kitesurfista e entusiasta do Downwind Solidário.
O colorido das pipas contagiou
de cor, aventura e chamou a atenção de quem estava na praia. Com
um mar turbulento e o vento forte,
os atletas tiveram que se superar
para finalizar o percurso. Em Itapeva, o clima era de festa e sensação
de missão cumprida. Tiago Sebastiá Pavão, um dos organizadores
do evento, salienta que “foi um
desafio de superação para todos,
mas com a segurança do Corpo de
Bombeiros de Torres e da RS-Res-

gate, o evento se tornou um sucesso”. No total, foram arrecadados
R$ 8 mil com as inscrições, onde
R$ 4 mil revertidos para complementar o valor total da cirurgia do
Benício. O restante será destinado
à compra de alimentos a serem

distribuídos a famílias carentes na
semana do natal.
Paralelamente à programação,
existe uma Vakinha pelo tratamento de Benício, que pode ser acessada em https://www.vakinha.com.
br/vaquinha/cirurgia-para-benicio.

O drama do pequeno Benício
Ao nascer, o pequeno Benício
teve asfixia grave no parto, permanecendo 39 dias na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), sendo
nove deles entubado. Com 44
dias de vida, fez cirurgia de obs-

trução do piloro e, agora, com
cinco meses, precisa realizar
uma cirurgia de urgência para a
reconstrução craniana. Com custo de R$ 60 mil, o procedimento
vai garantir o desenvolvimento e

crescimento do cérebro do Benício.
FONTE - Jornalista Naná
Hausen
(51) 99222.1862

Time juvenil feminino da ATHB com bons resultados
na primeira fase do Estadual de Handebol
A Associação Torrense de Handebol (ATHB) disputou, entre os dias 12
e 14 de novembro, os jogos da primeira fase do Campeonato Estadual
Juvenil Feminino de Handebol em
São Leopoldo/RS. A equipe mostrou
bastante evolução tática, de acordo
com a comissão técnica, além de
apresentar um significativo amadurecimento com o decorrer dos jogos.
Com bastante consistência no
ataque e equilíbrio nas ações defensivas, a ATHB conquistou três vi-

tórias em quatro jogos da primeira
fase do Gaúcho Juvenil Feminino.
Para a equipe diretiva da ATHB, o caminho é seguir na busca de aprimorar sempre mais as dificuldades defensivas e ofensivas, almejando um
desempenho ainda melhor no returno do Campeonato. "As vitórias são
importantes como demonstração de
resultados de todo trabalho realizado nos treinamentos, além da motivação para a participação em outros
campeonatos do esporte", ressalta a

direção da ATHB.
ATHB Juvenil Feminino - Primeira
Fase do Gaúcho de Handebol
ATHB 32 X 24 AECB - Campo Bom
ATHB 30 X 26 HFSM - Santa Maria
ATHB 30 X 10 SGNH - Novo
Hamburgo
ATHB 22 X 31 LHH - São Leopoldo
Fonte: Comunicação ATHB
(Jornalista Melissa Maciel)

Atleta torrense conquista medalha de bronze no
Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete
Entre os dias 07 e 13 de novembro,
rolou o Campeonato Brasileiro de Boxe
Cadete (15/16 anos), em Cuiabá (MT). E
Torres (RS) teve 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 representou muito bem o nome do boxe
de Torres (mesmo que competindo por
SC): primeiro venceu sua luta contra o
paranaense Carlos Gonçalves por 3 a 0
na terça-feira (09). Na sexta-feira (12),
entretanto, após uma luta muito disputada, Hiago acabou perdendo sua
luta contra Bryan Almeida (SP) por 3:2.
Restou então a disputa pela medalha
de bronze, onde Hiago venceu - de maneira unânime - o atleta do Paraná trazendo assim para Torres a 3ª medalha
neste esporte nas categorias de base do

Brasileiro de Boxe - todas conquistadas
por atletas da ONG Construindo Gigantes,
A competição foi transmitida pelo
canal do YouTube da Confederação Brasileira de Boxe. "Para a participação (do
evento em Cuiabá - MT) 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 a assessoria da ONG
Construindo Gigantes.
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Procon de Arroio do Sal alerta para casos de
fraudes em empréstimos para aposentados

Desde 2018, mais de 40 pessoas
entre aposentados e pensionistas de
Arroio do Sal foram surpreendidas
com descontos mensais em seus
rendimentos, especialmente durante a pandemia, muitas vezes sem
que tenham sido procurados por representantes das instituições financeiras ou sem ter assinado contrato
de empréstimo consignado. De acordo o órgão, os casos têm sido recorrentes e cada vez aumentando mais
o número de atendimentos desses
tipos de fraudes no Procon de Arroio
do Sal, localizado junto a Prefeitura
Municipal, onde é possível cancelar
o consignado ou, em alguns casos,
encaminha-se certidão à esfera judicial.

Em março de 2021, um dos aposentados vítimas do golpe procurou
o Procon no Município relando que
ficou surpreso ao constatar um depósito de cerca de R$ 22 mil em sua
conta bancária. Ao tomar conhecimento do valor procurou imediatamente a sua agência bancária, a qual
informou que se tratava de um depósito de empréstimo consignado e,
caso não fosse autorizado pelo aposentado, que procurasse o Procon,
pois poderia ser um golpe.
No atendimento do Procon, de
posse dos documentos comprobatórios em mãos, a vítima é orientada a
solicitar o cancelamento do empréstimo junto a instituição financeira
depositária do valor consignado. O

processo junto ao Procon, do trâmite inicial ao término, em médica leva
30 dias, dependendo do caso.
Casos como os que têm ocorrido em Arroio do Sal se repetem por
todo o país, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor (Sindec), que
mostram que as reclamações por
crédito consignado irregular cresceram 12,78% de 2019 para 2020,
passando de 29.551 para 33.329.
Já na base de dados do Portal do
Consumidor, do governo federal, as
reclamações mais do que dobraram,
saltando de 39.688 para 89.688, no
mesmo período — alta de 124,45%.
O INSS não tem ciência da fraude e, às vezes, nem o banco tem; o

desconto continuará e você pagará
a parcela com juros e terá seu limite
utilizado por um contrato que sequer solicitou; mesmo que o dinheiro entre na sua conta esse crédito é
fruto de fraude e quem fraudou seus
dados uma vez, pode fraudar a segunda e pode ser que na próxima o
dinheiro não caia mais na sua conta.
O que fazer caso descubra que
fizeram um empréstimo no seu
nome?
1. Reúna as informações; 2. Não
utilize o dinheiro; 3. Registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil; 4.
Realize uma reclamação junto a Ouvidoria da instituição financeira que
realizou o depósito; 5. Acesse o gov.

com e baixe o App MEU INSS. Nele
você encontra a opção de bloquear o
acesso à autorização de consignado;
6. Procure o Procon para solicitar o
cancelamento do empréstimo consignado, pedindo a baixa do contrato
com devolução do valor da fraude caso tenha entrado em sua conta.
*Com informações de Melissa
Maciel (PMAS)

Prefeitura do Passo investe R$1 milhão na compra de um pavilhão
para a educação municipal
Na terça-feira, 16 de novembro, o Prefeito do Passo de Torres, Valmir Rodrigues, entregou
oficialmente um pavilhão com
336m² juntamente com o terreno
de 720m², adquirido para a Secretaria de Educação. O pavilhão
com localização aos fundos da
Escola Manoel Rodrigues da Silva,
foi adquirido com recursos próprios do município, um investi-

mento total de 1 milhão de reais.
A Secretária de Educação Karini Lummertz destacou que o objetivo é a ampliação dos serviços
oferecidos pela Escola Manoel
Rodrigues da Silva, atendendo
a demanda crescente da comunidade escolar. "Essa compra é
fruto daquilo que estamos plantando desde o início da nossa
gestão. Arrumamos a casa, eco-

nomizamos, cortamos gastos
desnecessários e hoje podemos,
além de oferecer uma educação
de qualidade, entregar mais um
patrimônio para o município",
disse o Prefeito Valmir Rodrigues.
Nos próximos dias o imóvel vai receber obras de revitalização para
o devido uso escolar e deverá ser
entregue oficialmente à comunidade.

Estradas rurais do Santo Anjo da Guarda são
recuperadas em Três Cachoeiras
O Governo Municipal de Três
Cachoeiras, por meio das Secretarias da Agricultura e de Obras,
iniciou nos últimos dias uma operação de aberturas e recuperação
de estradas que dão acesso às
propriedades rurais. Nesta sema-

ESF Centro de Três Cachoeiras
adere ao 'Programa Bem Cuidar'
O ESF 2, localizado no Centro de Três Cachoeiras, aderiu
à Rede Bem Cuidar RS, que
integra o Programa Estadual
de Incentivos para Atenção
Primária à Saúde (APS) do Governo do Estado, cujo objetivo é incentivar a melhoria e
o fortalecimento dos serviços
de APS oferecidos à população
gaúcha.
Cada município poderia inscrever apenas uma equipe,
sendo selecionada o ESF 2,
devido aos critérios definidos
pelo Estado. Agora a unidade
vai receber treinamentos para
desenvolver as ações estabelecidas pela Secretaria Estadual

da Saúde conforme os objetivos abaixo:
1 - Construir estratégias
para o enfrentamento dos
novos desafios impostos pela
pandemia de Covid-19, a partir das demandas do território
vivenciadas pelos usuários;
2 - Estimular a construção de
ambientes favoráveis à promoção do cuidado humanizado;
3 - Mapear e estabelecer conexões de valor na comunidade,
no município e na região, para
a incubação de inovação e tecnologia, a partir das demandas
identificadas; 4 - Induzir a melhoria das práticas de saúde

e o cuidado para o envelhecimento saudável, impactando
na melhoria da qualidade de
vida da população gaúcha em
todas as idades; 5 - Elaborar de
forma ascendente ações que
priorizem o compartilhamento
de saberes, a valorização das
singularidades de cada território, a participação social na
análise e tomada de decisões
e o fortalecimento da participação social; 6 - Fomentar as
relações de confiança, compromisso e vínculo entre usuários, trabalhadores e gestores,
condição fundamental para
concretizar os princípios da integralidade.

na, a comunidade de Santo Anjo
da Guarda está recebendo as melhorias.
O secretário de Agricultura,
Eliseu Santos (Tigrinho) esteve
acompanhando os trabalhos.
“Além de Santo Anjo da Guarda, já

atendemos a comunidade de Lajeadinho, onde beneficiará várias
famílias de agricultores”, disse ele.
A recuperação dos acessos facilita o trânsito dos agricultores,
além de agilizar o escoamento da
produção local.

Programa Qualificar abrirá 20
vagas para a Secretaria de Obras e
Transportes de Arroio do Sal
Uma Edição Especial do Programa
Qualificar abrirá 20 vagas direcionadas à Secretaria de Obras e Transportes de Arroio do Sal. As Inscrições
ocorrerão entre os dias 22 de novembro a 03 de dezembro, conforme edital que será publicado na véspera das
inscrições. O Município, por meio da
Secretaria da Cidadania, Trabalho e
Desenvolvimento Social, já antecipa a
divulgação do período das inscrições
e os documentos necessários para
que a população possa se preparar.
Para inscrever-se no processo de
seleção da Edição Especial do Programa Qualificar, o candidato deverá comparecer pessoalmente na
Secretaria de Cidadania, Trabalho e
Desenvolvimento Social de Arroio
do Sal, das 08h30min às 12h e das
13h30min às 17h30min, de segunda-feira a sexta-feira, na Avenida Assis
Brasil, nº 1510, Centro de Arroio do

Sal, apresentando os seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho, comprovante escolar dos filhos
ou dependentes, comprovante de
residência, comprovante de renda
(caso tiver), apresentar a Folha Resumo do Cadastro Único atualizada
(não será permitido se inscrever no
Cadastro Único apenas para concorrer ao Edital), Título de eleitor e Cartão do SUS.
A divulgação dos 20 selecionados
se dará no dia 13 de dezembro, com
período para recurso entre os dias 14
e 17 de dezembro e a divulgação dos
selecionados após recurso ocorrerá
no dia 20 de dezembro. A formalização de participação nos dias 20 a 22
de dezembro e, por fim, o Programa
será executado entre os dias 01 de
janeiro a 31 de abril de 2022. O Edital
com as informações completas será
publicado em breve.
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“Mundo do trabalho” foi tema do encontro de formação
do Programa Qualificar em Arroio do Sal
O Município de Arroio do Sal, por
meio da Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, tem
realizado quinzenalmente atividades
de cunho formativo aos participantes do Programa Qualificar: gerando
oportunidades. O encontro de formação na última quinta-feira, 11/11,
contou com a assessoria do psicólogo
Marco Aurélio Alves, que abordou o
tema “O que é o mundo do trabalho”,
com orientações e dicas práticas sobre a diferença entre empreendedor
x empregado, confecção de currículo
profissional, o uso correto do e-mail,

a importância de manter os documentos atualizados, entre outros assuntos.
Além disso, o encontro proporcionou uma roda de conversa entre
os participantes, na qual puderam
partilhar um pouco da sua trajetória
de vida pessoal e profissional. A formação, de acordo com a secretária-adjunta da Secretaria da Cidadania,
Trabalho e Desenvolvimento Social,
Francine Graminho, está prevista no
Programa como parcela importante
na trajetória de quatro meses de duração, promovendo mais conhecimento
e qualificação dos participantes, além

de incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional.
As atividades quinzenais compõem
a chamada Bolsa de Incentivo, ofertadas aos que estão inseridos no Programa Qualificar, cujos temas abordados
correspondem ao objetivo traçado
pelo Programa. No término da formação, os bolsistas do Programa manifestaram satisfação com a atividade,
relatando que foi uma tarde de muito
aprendizado e, ao mesmo tempo, muito leve e divertida.
O secretário municipal da Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desen-

volvimento Social, Israel Irassochio,
acompanhou a atividade.

*Com informações de Melissa
Maciel (ASCOM PMAS)

Prefeitura inaugura revitalização do
Posto de Saúde Central do Passo
No último dia 11 de novembro,
a Prefeitura Municipal de Passo de
Torres realizou a solenidade de inauguração da revitalização do Posto
de Saúde Central - e nomeação em
memória de Paulo Dalolli de Souza.
Paulo foi presidente da Comissão de
Emancipação do Município de Passo de Torres, Vereador na primeira
legislatura, Secretário de Saúde por
08 anos, Vice-Prefeito Municipal e
conselheiro da CEPRAG por 20 anos.
A revitalização do Posto Central recebeu recursos na ordem

Prefeito de Três Cachoeiras vai a
Brasília em busca de recursos
Na última semana, o prefeito de Três Cachoeiras, Flávio
Raupp Lipert, viajou a Brasília
em busca de recursos para o
município. Flávio visitou diversos gabinetes, dentre eles
do deputado federal Lucas
Redecker, onde tratou sobre a
possibilidade de uma emenda
parlamentar para a aquisição
de uma escavadeira hidráulica.
Na oportunidade, o prefeito e o deputado aproveitaram
para participar da abertura da
Expotchê, feira de produtos do
Rio Grande do Sul, que ocorreu
na capital federal.
Ainda em Brasília, o prefeito

se reuniu com os deputados
Nereu Crispim e Pedro Westphalen, onde garantiu a vinda
de recursos para o município.
Na semana anterior, Westphalen já havia se reunido com
vereadores de Três Cachoeiras,
tomando conhecimento sobre
as demandas do município.

Flávio aproveitou as visitas
para agradecer os recursos já
destinados em 2021 pelos parlamentares. “Através de uma
boa relação política é possível trazer recursos para nosso
povo e com isso melhorar a
vida das pessoas”, afirmou o
prefeito.

de R$311.909,19 do Governo Estadual e uma contrapartida de
R$74.223,87 da Prefeitura do Passo
de Torres. Representando o Governo do Estado de Santa Catarina esteve presente o Deputado Estadual
Zé Milton (PP), que destacou as
conquistas do município. "Além da
revitalização que entregamos hoje,
já conseguimos a liberação de 2.4
milhões para a construção da sede
própria da APAE e mais 9 milhões
para a usina de asfalto, beneficiando 04 municípios da região, entre

eles Passo de Torres", disse o Deputado. "Em 11 meses à frente do
executivo, encaminhamos a compra
de mais dois veículos para o transporte de pacientes e encomendamos a compra de mais duas ambulâncias para atender este posto de
saúde. Estamos arrumando a casa,
diminuindo o tamanho da máquina
pública e economizando, para que o
dinheiro do contribuinte seja bem
administrado e investido corretamente", destacou o Prefeito Valmir
Rodrigues.

Projeto ‘Maria da Penha vai à escola’
foi realizado em Três Cachoeiras
Entre os dias 18 de outubro e 12 de novembro foi realizado nas escolas municipais
de Três Cachoeiras o projeto
‘Maria da Penha vai à escola’.
A iniciativa buscou mostrar
aos alunos a importância da
lei Maria da Penha, além de
conscientizá-los sobre a necessidade de combater a violência contra a mulher, com
vistas a prevenção da violência doméstica.
No âmbito do projeto,
cada escola desenvolveu atividades lúdicas e prazerosas,
de acordo com seu público
alvo, visando o aprendizado

significativo e o esclarecimento sobre o tema. “As atividades realizadas foram muito
interessantes, cheias de descobertas e encantamento,
reunindo diversão e aprendizado sobre um tema tão
importante nos dias de hoje”,
destacou a Secretaria de Edu-

cação.
A ideia de desenvolver o
projeto nasceu da carência de
ações voltadas ao público feminino, em especial aos mais
jovens, levando em conta que
o conhecimento é o melhor
caminho para o combate à
violência contra a mulher.
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Prefeito em exercício de Arroio do Sal participa
de debate sobre privatização da Corsan
Em reunião presencial realizada na
manhã de sexta-feira (12 de novembro), na Câmara de Vereadores de
Osório, o prefeito em exercício de Arroio do Sal, José Diogo Martins Pereira
(Zéca), acompanhado do chefe de gabinete, Telmo Luciano Machado, com
os demais prefeitos da Amlinorte, participou do debate sobre a situação da
privatização da Corsan. Os municípios

têm até o dia 16 de dezembro de 2021
para assinar um aditivo com a Corsan,
que estabelece um compromisso com
a companhia de saneamento por mais
40 anos de contrato.
A situação dos municípios ainda
se agrava pela exigência do governo
federal de que todos os municípios
tenham definido, até março de 2022,
o plano e metas de saneamento bá-

sico, como prevê o novo Marco Legal
do Saneamento Básico. Desta forma,
manter o contrato com a Corsan é
uma alternativa permitida em lei, mas
os gestores questionam se a companhia cumprirá com as promessas feitas de que a privatização oportunizará
a universalização do saneamento básico e os investimentos necessários
nos municípios.

Posicionamentos (e necessidade de ampliação do debate)
O assessor jurídico da Amlinorte, dr.
Gladimir Chieli, da CDP consultoria
Jurídica, esclareceu que caso o município opte por não assinar o aditivo,
a Corsan deverá manter os serviços,
porém na forma jurídica de contrato
precário. Defendeu que os municípios devem avaliar a situação, assim
como submeter o termo aditivo ao
crivo do legislativo municipal, uma vez

que amarra o município com um novo
contrato por muitos anos. A mesma
posição foi defendida pelo presidente
do Sindiáguas, Arilson Wunsch, que
apresentou números e dados que, segundo ele, demonstram a liquidez da
Corsan.
Para o prefeito em exercício, José Diogo Martins Pereira (Zéca), a reunião foi
muito esclarecedora e os prefeitos da

região estão buscando informações
para em um futuro próximo chegarem
a uma decisão conjunta sobre realizar
um novo contrato com a Corsan ou
buscar outras empresas do setor.
O encontro dos prefeitos contou ainda
com a participação do promotor público da Defesa Comunitária de Osório,
dr. Leonardo Chim Lopes, que defendeu o diálogo e ampliação do debate

para qualquer tomada de decisão.
Os trabalhos foram conduzidos pela
prefeita de Balneário Pinhal, Márcia
Rosane Tedesco de Oliveira, membro
da diretoria da Amlinorte, que destacou a difícil situação dos prefeitos
municipais, em todo o Estado, frente a
necessidade de tomada de decisão em
tempo exíguo.
Os prefeitos decidiram em conjunto

ouvir os gestores dos municípios de
Uruguaiana e São Gabriel, numa reunião que deverá ser agendada pela
Amlinorte, já que ambos os municípios romperam contrato com a Corsan e licitaram com outras empresas
o fornecimento de água tratada e saneamento básico em seus municípios.
(Com informações de Melissa Maciel
- Ascom PMAS)

Dia 20 de novembro tem recolhimento de lixo
eletrônico no Passo de Torres
Participe da nova Campanha de Recolhimento de Lixo
Eletrônico no Passo de Torres.
O evento ocorre no dia 20 de
novembro (sábado), das 9h às
12h, na Rua Luiz João Batista
N° 471, Sala 08 (Sede da Se-

cretaria de Meio Ambiente,
atrás do Supermercado Baggio).
Após o recolhimento, o lixo
eletrônico será devidamente
separado e destinado para local adequado, gerando assim

Aprovado em Arroio do Sal relatório das ações e serviços
de saúde do 2º Quadrimestre de 2021
No dia 10 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde de
Arroio do Sal, apresentou ao Conselho Municipal da Saúde, o
Relatório do 2º Quadrimestre de 2021 relativo às ações e serviços de saúde no Município, o qual obteve aprovação dos conselheiros por unanimidade. E no dia 11 de novembro, o secretário
Municipal da Saúde, Diego Feldmann, apresentou o referido relatório também aos vereadores no plenário da Câmara Municipal
de Arroio do Sal.
De acordo com o secretário da pasta, o Relatório de Gestão é a
principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no
município. Trata-se de um instrumento de prestação de contas e
avaliação das ações e serviços realizados pelos diferentes setores
do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsão em Lei.
No relatório é possível constatar informações como a do número atual de cartões SUS, que chega a 16.358, conforme dados
do Ministério da Saúde. Assim como informações sobre o sistema
de saúde de Arroio do Sal, que atualmente conta com um Pronto
Atendimento 24 Horas e três unidades de saúde Estratégias da
Família (ESF), com 100% de cobertura do SUS, além de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estão dentro da área de abrangência do ESF, funcionando como um ponto de apoio aos ESF's.
O relatório informa que Arroio do Sal tem como referência o

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres. As consultas
e exames especializados são acessados através do Sistema de Regulação, SISCAN, GERCON e AGNOS Web Canoas.
Em relação aos programas implantados no período do 2º quadrimestre de 2021, consta alguns projetos para a área da Atenção
Básica, onde foram credenciadas duas equipes de Estratégia de
Saúde. Ainda houve a adesão ao Programa Rede Bem Cuidar e ao
Programa para Agente (Curso Técnico de Agente Comunitária de
Saúde). Também foi solicitado mais três equipes de Saúde Bucal
e um Ambulatório de Saúde Mental (AMENT), sendo que os dois
últimos ainda estão em análise pelo Ministério da Saúde.
Já o Setor de Farmácia credenciou o Programa Farmácia Cuidar +, no qual os recursos poderão ampliar, qualificar e promover
os serviços farmacêuticos na Farmácias de Medicamentos Especiais de Arroio do Sal.
Na ocasião da apresentação do relatório ao Conselho Municipal da Saúde e aos vereadores, o secretário Diego agradeceu
aos gestores municipais, o prefeito Affonso Flávio Angst (Bolão)
e o vice-prefeito José Diogo Martins Pereira, e também a todos
os envolvidos que se desdobram, dia após dia, para um melhor
resultado para a população. (FONTE - ASCOM PMAS - Melissa
Maciel)

mais trabalho emprego e renda para os coletores ecológicos. Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de
trocar seu lixo eletrônico por
uma muda de árvore nativa!
Exemplos de lixo eletrô-

nico: MONITORES DE COMPUTADORES, TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES,
TELEVISORES, CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, IMPRESSORAS,
APARELHOS DE SOM, ELETRO
ELETRÔNICOS EM GERAL

Santo Feirão reúne cerca de 50
expositores em Três Cachoeiras
A edição
do Santo Feirão do último
sábado (13)
reuniu cerca
de 50 expositores em Três
Cachoeiras,
que comercializaram
uma variedade de produtos coloniais,
orgânicos e artesanais como pães,
doces, hortaliças e artesanatos.
A próxima edição ocorrerá no segundo sábado de dezembro, embaixo
do viaduto central. A iniciativa é pro-

movida 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.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 07/2021 para Registro de Preços. Objeto: Aquisição de veículos zero
quilômetro para uso nas Secretarias Municipais. Abertura das propostas: as 14h do dia 07 de
dezembro de 2021. Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo aleatório
(randômico), determinado pelo sistema.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer agência
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 16/2021, tendo como critério
de julgamento o menor preço por item. Objeto: Aquisição de materiais de construção para
uso das Secretarias Municipais de Três Cachoeiras. Data da abertura: 06/12/2021.
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 8h às 11h 30min e 13h30min às 17h, pelo telefone (51) 3667 1155 e no site
www.trescachoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal
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REEDIÇÃO DE COLUNAS ANTIGAS
Buscando saber um pouco mais, pesquisei
sobre o rumo seguido normalmente pelo dirigível em outros locais, até porque não teria
outra forma, porque esta viagem foi a única
feita por esta região. Constatei que nos locais/países em que havia litoral, era por este
caminho que o dirigível passava. Então, não
seria um total disparate pensar que o Zeppelin cruzou o céu torrense, aproveitando o caminho pelo litoral.
Para minha grata surpresa descobri que o
“charuto prateado”, passou por Blumenau!
“Blumenau acordou mais cedo naquele dia 1º
de julho de 1934. Ainda de madrugada, milhares de pessoas, ansiosas, se posicionaram em pontos estratégicos da cidade. O
motivo de tanto alvoroço surgiu imponente,
no céu junto com os primeiros raios do sol.
Exatamente às 6h45 min, segundo relatos da
época, o ronco dos motores anunciou a chegada do LZ 127 Graf Zeppelin, uma das
grandes maravilhas que a tecnologia humana
havia conseguido criar até então”.

Existe uma fotografia da vista aérea de Torres (esta que ilustra a coluna), sem data definida e que pode ser do ano de 1934, mostrando uma pequena e pacata vila litorânea.
Seria uma fotografia normal se sobre ela não
recaísse uma dúvida.
Esta fotografia teria sido feita de dentro da
famosa aeronave de nome “Zeppelin”?
Da boa conversa que tive com o saudoso
historiador João Barcelos, anos atrás, além
de render a história dos submarinos nazistas,
também resultou nesta dúvida surgida a partir da fotografia aérea de Torres.
Dizem que há indícios da passagem do Zeppelin por aqui existindo fotografias realmente
tiradas de dentro do dirigível e que estão
guardadas como relíquias no álbum de antigas famílias veranistas de Torres.
Bem, por Porto Alegre ele passou e até foi
muito bem documentado. Não foi muito difícil
registrar esta passagem, pois a aeronave
ficou dando voltas e rasantes por mais de
três horas sem aterrissar.
“No dia 29 de junho de 1934 os moradores
da Capital Gaúcha presenciaram um aconte-

cimento inusitado para a época. Nesta data,
o dirigível alemão Graf Zeppelin sobrevoou o
céu de Porto Alegre. A passagem do Zeppelin pela capital foi em decorrência de uma
viagem de retorno da cidade de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, pois Porto Alegre
não estava na rota, mas acabou incluída a
pedido da Sociedade Austríaca de Beneficência. Neste dia os porto-alegrenses esperavam ansiosos para avistar o Zeppelin, com
suas ruas do centro repletas de pessoas, assim como em diversos bairros”.
Qual teria sido a rota do famoso dirigível?
Pelo que se sabe ele entrou em Porto Alegre
em uma sexta-feira nublada em pleno meiodia pelo caminho do meio (hoje rua Voluntários da Pátria). Passou principalmente pelo
bairro floresta, onde se concentrava a grande
colônia alemã de porto alegre. Passou em
baixa altitude perto da praça da matriz onde
o comandante atirou uma mensagem ao governador (presidente do estado) da época,
Borges de Medeiros. Acredita-se que esta
mensagem se tratava de propaganda nazista.

De acordo com João Barcelos, provavelmente esta fotografia teria, além do registro em
si, outro objetivo: mapear o litoral brasileiro.
Este mapeamento certamente auxiliaria os
nazistas em seu planejamento de ataque aos
navios brasileiros bem como o deslocamento
dos submarinos por este território.
Teoria compartilhada com o escritor e jornalista catarinense, Carlos Braga Mueller:
O sobrevoo sobre o Vale do Itajaí em 1934,
diz a lenda, seria para mapear um terreno
pelas bandas de Hansa-Hammonia (hoje Ibirama), onde Hitler pretendia construir seu
"Ninho de Águia" no Brasil.
Dentro das ideias de conquistar o mundo, o
“führer” poderia estar não apenas mapeando
este local, mas o litoral inteiro, pois o roteiro
do dirigível era de Buenos Aires até o Recife.
As viagens do ícone da modernidade, o Graf
Zeppelin, além de mostrar a tecnologia de
ponta no espaço aéreo, tinha também intenções camufladas, a de propagar os ideais
nazistas e, talvez, mapear áreas pouco conhecidas no Brasil.

28 sexta-Feira, 19 de NovembrO de 2021

A FOLHA

