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pela imprensa e, aparentemente, objeto de 
investigação. Tudo com dinheiro  público, su-
jeito aos princípios da Administração Públi-
ca, começando pela Transparência. Ninguém 
sabe, ninguém viu...

O dito Orçamento Secreto baseado nas 
Emendas Parlamentares de Relator  deveria 
chegar, no ano que vem, a um valor perto de 
R$ 50 bilhões, metade do valor global do Au-
xilio Brasil destinado a 20 milhões de brasilei-
ros. Consta que foi cortado e que, agora, vai 
ficar num valor pouco abaixo disso. Deverá 
se limitar a um teto, só para as Emendas de 
Relator, correspondente à soma das rubricas 
destinadas a Emendas Individuais, na ordem 
de R$ 9,6 bilhões e Emendas de Bancadas, na 
ordem de R$ 7,5 bi.

Tudo isso veio à tona, quando se soube, 
pela PEC dos Precatórios, aprovada na Corte 
do Rei Lira e, em boa hora,  travada no Se-
nado, que não havia  dinheiro para o BOLSA 

BRASIL, impondo-se o calote nos PRECATÓ-
RIOS para viabilizá-lo.  Isso provocou uma 
corrida a estudos que vão revelando as en-
tranhas do Orçamento Federal.

É de se lamentar, diante disso tudo, um cer-
to silêncio da  OPOSIÇÃO, a qual  não com-
parece com um firme posicionamento sobre 
a matéria. Será porque também se beneficia 
com alguma migalha neste processo?

Nunca é demais reafirmar que o PRECATÓ-
RIO é um título de crédito nominal, resultado 
de décadas de tramitação judicial, de teor 
absolutamente igual a um TITULO DO TE-
SOURO. Calote num, é calote noutro. Um go-
verno podre apodrece todas as instituições 
públicas. O Congresso, enfim, com o tal  Or-
çamento Secreto e Emendas Parlamentares 
está apodrecendo a olhos vistos. Nem sou eu 
quem o diz. Ouço isso num programa vesper-
tino, com crianças na sala, da Globo News, da 
boca da Maria Beltrão. Até quando?

Sempre condenei a adoção de EMENDAS 
PARLAMENTARES como um instituto que 
dá aos parlamentares o direito de indicar 
verbas para certas obras de seu interesse. 
Isso recorta, em primeiro lugar, o próprio 
ORÇAMENTO, que é a peça financeira do 
suposto PLANO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO, determinado pela Constituição 
como instrumento de orientação às ações 
do Governo Federal. Aliás, o último destes 
Planos, do qual se fala com orgulho, é o II 
PND do Governo Geisel, ainda no regime 
militar (1974/78). Depois dele e sucessi-
vamente, na redemocratização, virou letra 
morta, sobretudo na fase hiper inflacionária, 
quando todas as atenções se voltavam às 
tentativas de controlá-la.  Com as EMENDAS 
PARLAMENTARES,  estes Planos de Desen-
volvimento viraram colcha de retalhos, sem 
qualquer unidade estratégica. Veja-se, por 
exemplo, como as Emendas Parlamentares 
praticamente dominaram, com sua partici-
pação, os investimentos de três Ministérios, 
Agricultura, Defesa e Turismo, segundo es-
tudo do consultor legislativo Paulo Rober-
to S. Pires, divulgado pelo Jornalista Otavio 
Guedes no Programa Studio i (g1, de 30 de 
novembro corrente): M. Agricultura    -  97 

%, M. Defesa   --       81%, M. Turismo  -      62%
Não existe mais, pois,  estratégia de gover-

no e respectivos planos. Tudo conversa fiada.  
A EMENDA PARLAMENTAR, de resto, cria, 

para o respectivo deputado, uma vantagem 
sobre seus concorrentes da própria sigla 
partidária, conduzindo à eternização dos 
detentores de mandato. É antidemocráti-
co.  É perfeitamente lícito que um parla-
mentar gestione, junto ao Poder Executivo, 
no exercício das funções constitucionais do 
Congresso – representar, legislar e fiscalizar 
-, por obras do interesse de sua comunida-
de, mas jamais com o  poder imperativo de 
"fazer obras", tal como acabam sendo divul-
gadas  suas Emendas. Finalmente, isso tudo 
começou há pouco tempo, com EMENDAS 
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, depois cria-
ram as EMENDAS DE BANCADA e agora, nos 
dois últimos anos, inventaram as EMENDAS 
DE RELATOR, com as quais se criou  um Mer-
cado  de “Toma Lá , Dá Cá” com os amigos 
do Rei. Um horror. Felizmente, houve por 
bem a Ministra ROSA WEBER suspender a 
farta distribuição destas benesses mas, ain-
da assim, os ilustres parlamentares tentam 
esconder o que já foi distribuído - o "pratras-
mente"- , com irregularidades denunciadas 

OPINIÃO 

ORÇAMENTO SECRETO: UM ESCÂNDALO

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

Paulo Timm
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Está entrando nos trâmites da 
Câmara de Vereadores de Torres 
uma PROPOSTA DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA, idealizada pelo atu-
al presidente da Casa Legislativa 
torrense, vereador Gibraltar Vidal 
– Gimi (PP) - mas feita com a assi-
natura formal de todos os mem-
bros desta legislatura da Câmara 
torrense - que acrescenta artigo na 

legislação, regrando e adotando no 
processo legislativo orçamentário 
municipal a possibilidade de haver 
as EMENDAS IMPOSITIVAS. 

Estas emendas estão legalmente 
previstas na lei federal desde 2015 e 
regulamentadas em junho de 2019. 
E na prática elas dão aos vereadores 
(e suas bancadas) uma reserva dos 
recursos do Orçamento do Municí-

pio, verba que pode ser destinadas 
à entidades ou obras, sendo o Po-
der Executivo obrigado a efetuar os 
repasses conforme decidido pelo 
Poder Legislativo. Os vereadores 
também podem optar por se agru-
par e comparecerem em parcerias 
com obras da prefeitura que neces-
sitam de aportes adicionais para se-
rem realizadas.  

Vereadores de Torres poderão ter acesso a recursos 
do orçamento municipal para emendas 

Presidente da Câmara, vereador Gimi (foto), sinaliza que prefeito de Torres 'concorda e acha justa' a atitude dos parlamentares 
que assinaram unanimemente a matéria em trâmite

1,2% dos valores líquidos do Orçamento Anual
Se a lei for aprovada e sancionada 

pelo prefeito Carlos Souza, dentre ou-
tras regras que iluminarão a legislação, 
constam, por exemplo, a obrigatoriedade 
na execução orçamentária e financeira 
da programação incluída por emendas 

individuais e de bancadas do Legislativo 
Municipal de Torres em Lei Orçamentária 
Anual (LOA), de forma igualitária e pro-
porcional.  Que também as emendas indi-
viduais devam ser aprovadas no limite de 
1,2% da receita corrente líquida prevista 

na LOA, sendo que a metade deste per-
centual será destinada a ações e serviços 
públicos de saúde. E que o montante das 
emendas planejadas se limitará ao teto 
máximo 1% do orçamento do ano ante-
rior, como cláusula de segurança.

Emenda nº 001/2021 - Vereador Claudio da Silva 
de Freitas e Silvano Gesiel Carvalho Borja: Aditiva ao 
Projeto de Lei 68/2021, que dispõe sobre a instituição 
do PROGRAMA “ADOTE UM PONTO DE ÔNIBUS”. 
Acrescenta no art. 2º o § 5º

 “Os interessados poderão adotar quantos pontos 
desejarem obedecendo aos seguintes critérios:

 I- Ao optarem por adotar ponto de ônibus 

dentre os locais já pré-determinados pela administra-
ção será assim estabelecidos o local:

a) Um ponto de livre escolha pelo adotante o lo-
cal.

b) Dois ou mais pontos, será na proporção de 
um ponto na região do centro e outro em bairro, praia 
e interior.

 Projeto de Lei Complementar 012/2021: Cria ca-
pitulo X junto ao Título único da Lei nº 51, de 4 de 
Março de 1949, que sanciona e promulga o Código 
de Posturas do Município de Torres. Fala sobre o OR-
DENAMENTO E ALINHAMENTO DOS FIOS NOS 
POSTES situados nos logradouros públicos. 

Projeto de Lei nº 0073/2021 - Dispõe sobre a 
OBRIGATORIEDADE das empresas do município de 
Torres, que possuam em seu quadro dez (10) ou mais 
funcionários, a oferecerem, anualmente, PALES-
TRAS SOBRE O TEMA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR.

Projeto de Lei nº 075/2021- Dispõe sobre a auto-
rização para portadores DE FIBROSE PULMONAR 
E FIBROMIALGIA que tenham PREFERÊNCIA NO 
ATENDIMENTO em setores públicos ou privados e 
a utilizarem conjuntamente as VAGAS DE ESTACIO-
NAMENTO destinadas a pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida no Município de Torres, e dá ou-
tras providências.

Indicação nº 0299/2021 - juntamente com o Ve-
reador Claudio da Silva de Freitas indicou ao Poder 
Executivo estudo de viabilidade, de projeto que dis-

ponha sobre a OBRIGATORIEDADE de PRESTAR 
SOCORRO AOS ANIMAIS ATROPELADOS neste 
município.

Pedido de Providência nº 664/2021- Solicitando 
ao Poder executivo Providências quanto à colocação 
de BASE GRADUADA OU SAIBRO na RUA DIONEL 
FERRO até a esquina da Rua Manoel Oliveira Car-
neiro, em Vila São João, nesta cidade.

 Projeto Gabinete Móvel nesse mês de Novembro 
percorreu a comunidade de AREIA GRANDE no dia 
13 e na comunidade de PIRATABA no dia 27, ouvindo 
as demandas, sugestões e reclamações dos muníci-
pes.

VEREADOR SILVANO BORJA (PDT)
Prestação de contas dos Projetos mês de Novembro

Gimi ( foto) idealizou a proposta Projeto já em validade em vários municípios
Na exposição de motivos descrita no 

corpo da Proposta de Emenda à Lei Or-
gânica, o idealizador da matéria explica 
as mudanças constitucionais federais 
que, desde 2015, iniciaram o caminho 

para que houvesse mudanças razoáveis 
no processo orçamentário dos legislati-
vos municipais, em especial colocando 
a reserva do percentual de 1,2% do or-
çamento impostas para que sejam exe-

cutadas pela municipalidade, mas em 
nome dos vereadores dos municípios.   

 A justificativa da matéria também 
cita várias ações que foram impostas - 
contra projetos de lei com este intuito 

- em que as sentenças judiciais deram 
ganhos de causa a favor da POSSIBILI-
DADE de haver uma legislação no âm-
bito Municipal.  citar algumas jurispru-
dências oriundas do Tribunal de Justiça 

Gaúcho, dentre elas a sentença final 
em processo a cidade de Santo Antô-
nio da Patrulha, que também recebeu 
ganho em prol da possibilidade desta 
legislação. 

Prefeito de Torres estaria de acordo com as emendas impositivas municipais
Conforme informou na tribuna da 

sessão da Casa realizada na segunda-
-feira (29 de outubro), o vereador Gimi 
Vidal (presidente da Câmara de Torres) 
a ideia da implementação das Emen-
das Impositivas parlamentares foi ideia 

de seu mandato na Câmara - para que 
os legisladores pudessem finalmente 
ter alguma verba para obras e outras 
questões a serem grifadas em seus 
mandatos, já que a legislação maior (de 
forma geral) não permite que vereado-

res façam leis que gerem despesas no 
orçamento. 

O presidente da Câmara também 
adiantou que, ao conversar com o prefei-
to Carlos Souza, recebeu dele a aprovação 
da atitude parlamentar. “O prefeito achou 

certa e justa a reinvindicação”, disse Gimi. 
A Emenda agora deverá passar pelos 

trâmites da Câmara para ser aprovada 
ou rejeitada. Depois, deverá passar pela 
promulgação do prefeito. 

Se isto acontecer ainda em 2021, a 

lei já vale para os planos dos orçamen-
tos dos anos seguintes.  Mais detalhes 
da Emenda a Lei Orgânica podem ser 
acessadas no site da Câmara de Torres 
pelo endereço www.camaratorres.rs.
gov.br.
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Por Redação A FOLHA
__________________

Na última sessão da Câmara dos 
Vereadores de Torres, realizada na 
segunda-feira (29 de novembro), 
participou da Tribuna Popular o 
Secretário de Indústria e Comércio 
da Prefeitura de Torres, Alexandre 
Porcatt.  Ele foi lá para prestar con-
tas sobre a licitação acontecida na 
prefeitura, onde foram seleciona-
dos os operadores dos quiosques 
que irão operar na beira da praia 
neste ano - e nos próximos quatro 

(se quiserem) - tanto para venda 
de bebidas e lanches quanto para 
executar alugueis de cadeiras e 
Guarda-sóis. 

Conforme atualizou o secretário 
municipal na tribuna, foram licita-
dos 44 pontos, sendo que o edital 
ficou exposto durante os 30 dias 
de prazo, para que os interessa-
dos em participar da concorrência 
pudessem se inscrever e obter os 
documentos necessários para a 
formalização na competição - que 
foi por licenciamentos privados 
dos espaços públicos. 

O mesmo Alexandre Porcatt in-
formou que 110 envelopes foram 
entregues na secretaria para o 
certame dos quiosques de praia, 
sendo que apenas sete destes fo-
ram desabilitados. Dos 44 pontos, 
32 foram licitados para a venda 
de bebidas e lanches e os outros 
12 ficaram para os pontos de alu-
guel de cadeiras e guarda-sóis. 
De todos os pontos ofertados na 
competição pública, somente 10 
tiveram propostas chamadas de 
“desertas” - quando não há ne-
nhum interessado. 

44 pontos foram licitados para operações de quiosques 
na faixa de areia em Torres

TORRES - Na manhã desta 
quinta-feira, 2 de dezembro, o 
prefeito Carlos Souza recebeu 
a visita de cortesia da direção 
do Grupo Equatorial Energia, 
empresa vencedora da licita-
ção que adquiriu a CEEE. Na vi-
sita de cortesia, para apresen-
tação da empresa à Prefeitura, 
foi abordada a questão da ilu-
minação pública, e ainda con-

versado sobre a beleza e cuida-
dos da gestão com cidade, item 
destacado pelos visitantes.

Esteve no Gabinete do Pre-
feito, o responsável pela área 
de Planejamento e Controle de 
Gerência de Serviços Técnicos 
Comerciais, Fernando Aiedo 
Oliveira e equipe. Acompa-
nharam também a visita, o se-
cretário municipal de Obras e 

Serviços Públicos, Mauro Dias, 
e o responsável pelo Setor de 
Iluminação Pública, Daicir Ca-
prara, o Catarina, que apon-
taram o aprimoramento do 
serviço de iluminação nas ruas 
da cidade, nos últimos anos em 
Torres.

*Com informações de Pre-
feitura de Torres

Prefeito Carlos Souza recebe visita de cortesia de representantes 
do Grupo Equatorial Energia

Debate e questionamentos explicados
Alexandre Porcatt seguiu fa-

lando sobre fatos pontuais que 
foram questionados na comuni-
dade torrense, principalmente 
a pedido ou protagonizados por 
proprietários antigos dos quios-
ques de praia. Ele afirmou que o 

certame deu chances iguais para 
todos, inclusive para as 28 famí-
lias que reclamaram sobre a rea-
lização da licitação. E que somen-
te 10 destes 28 operadores não 
participaram efetivamente da 
licitação, conforme o secretário, 

sinalizando que estes não tinham 
interesse em empreender dentro 
das regras propostas. 

Dos 7 empreendedores que 
ficaram de suplentes no certa-
me, um já foi chamado por de-
sistência do vencedor do ponto, 

consequentemente e poderá se 
empossar da concessão. E dois 
outros suplentes devem ser cha-
mados ainda antes da tempo-
rada, como sinalizou Porcatt em 
sua fala de tribuna. 

Finalmente, o resumo do cer-

tame mostra que são 28 empre-
endedores novos que ocuparão 
os pontos de beira de praia. Os 
outros 16 pontos serão ocupados 
por operadores que já vinham 
trabalhando e que deram seus 
lances na licitação. 

Conforme informou o secretário de Indústria e Comércio da prefeitura, somente 10 dos antigos operadores não participaram do novo certame

Porcatt: “todos tiveram as mesmas chances e somente 10 opera-
dores anteriores não participaram da licitação”

Polêmica na fórmula de substituição pelos suplentes
Na mesma participação do 

secretário na sessão da Câmara 
torrense, alguns vereadores ques-
tionaram situações que estavam 
sendo reclamadas por partici-
pantes da licitação. É que quando 
uma pessoa (concorrente) desiste 
do ponto, esta deve pagar uma 
multa, além de ceder automa-
ticamente o espaço para que o 
suplente daquele mesmo ponto 

assuma. Mas, pela regra estipula-
da no certame local, os suplentes 
devem pagar o valor do lance do 
VENCEDOR ao invés de pagar o 
valor de seu lance (que o deixou 
de suplente). E isto foi questiona-
do por vereadores, que compro-
varam que tal prática não faz par-
te da Lei de Licitações Nacional. 

Mas o secretário respondeu 
com firmeza, dizendo que a opção 

foi tomada para evitar que certos 
espaços nas regras pudessem 
deixar que injustiças fossem pra-
ticadas na licitação (na questão 
das suplências). Porcatt também 
informou que este tipo de regra 
“a mais” pode ser implementada 
nas licitações municipais, mes-
mo que as regras detalhadas não 
constem na lei nacional das Lici-
tações. 

O Sindicato do Comércio Va-
rejista de Torres comunica que 
a partir do dia 1º de dezembro 
de 2021, entra em vigor a Con-
venção de Feriados que deve 
ser cumprida até 30 de novem-
bro de 2022 em Torres.

Os estabelecimentos co-
merciais representados pelo 
Sindicato, funcionarão com a 
presença dos empregados nos 

feriados municipais, estadu-
ais e federais, com exceção de 
cinco feriados nas seguintes 
datas: 25 de dezembro,1 º de 
janeiro, 21 de abril, 1º de maio 
e 15 de novembro, salvo auto-
rização em acordo coletivo de 
trabalho com a participação 
dos Sindicatos.

A Convenção Coletiva de Tra-
balho foi criada em 1943 pelo 

artigo 611 da Consolidação 
das Leis do Trabalho- CLT. As 
decisões estipuladas nas Con-
venções ou Dissídios Coletivos 
devem ser cumpridas pelos 
empresários e trabalhadores. 
Mais informações através do 
Sindilojas, pelo fone (51) 99613 
7680. 

(Com informaçoes de Prefei-
tura de Torres)

Nova normativa sobre funcionamento 
do comércio em Torres nos feriados
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TORRES - A Prefeitura, por meio da 
Secretaria do Trabalho, Indústria e Co-
mércio e da Secretaria da Educação, 
realizou na tarde de segunda-feira (29 
de novembro), uma capacitação com 
os alunos do EJA- Educação de Jovens e 
Adultos. A qualificação resultou da par-
ceria com a Fundação Gaúcha do Traba-
lho e Ação Social, através de um dos ei-
xos do Programa Desenvolve + Torres. A 
qualificação ocorreu nas dependências 
do Hotel Oceano. 

EJA é uma modalidade de ensino 
destinada ao público que não comple-
tou, abandonou ou não teve acesso à 
educação formal na idade apropriada. 

Com o propósito de oportunizar aos 
jovens as possibilidades no mercado de 
trabalho, a capacitação contou com a 
contribuição do coordenador regional 
da Agência de Desenvolvimento Social 
FGTAS/Litoral Norte, Aclenei Romero 
de Jesus; coordenador do Departamen-
to de Acompanhamento da Rede de 
Atendimento, Ademilson Arruda; chefe 
da Seção de Serviços gerais, Ândria Or-
tiz; coordenadora do Sine/Torres, Dione 
Andrea dos Santos, além do secretário 
Alexandre Porcatt e da responsável pela 
Diretoria de Trabalho e Qualificação 
Profissional, Samera Elias.

O EJA retomou em setembro, funcio-
nando no prédio antigo da Escola Jorge 
Lacerda no turno da tarde. Neste pro-

grama do Zona Sul, operam duas moda-
lidades. Estão participando 58 alunos. 

As aulas iniciaram no dia 8 de setembro 
e encerram no dia 17 de dezembro.

Com parceria, alunos do EJA recebem 
capacitação da Prefeitura de Torres e FGTAS

Encerrou, em fins de novembro, 
o ciclo de palestras com a temática 
Lei Maria da Penha, realizado nas 
escolas das redes municipal e esta-
dual em Torres. A ação foi realizada 
pela equipe de socorristas, junto 
com a coordenadora do Projeto 
Primeiros Socorros Salvando Vidas 
e Resgatando Almas, professora 
Andréa Mello, através da Secretaria 

Municipal de Educação,
Foram quatro meses atuando 

(de forma presencial e online) com 
alunos, pais e professores, da Edu-
cação Infantil ao Ensino Fundamen-
tal, e com a Guarda Municipal de 
Torres. No total, 44 palestras e dez 
participações em eventos, sendo 
um em Arroio do Sal.

Conforme a coordenação do 

projeto (elaborado pela Secretaria 
Municipal de Educação), investir na 
educação é a forma mais eficiente 
de fazer prevenção à violência con-
tra a mulher. "O grande objetivo 
é que não se tenha no futuro, ne-
nhuma mulher agredida e nenhum 
homem agressor. A educação é o 
principal meio na luta contra à vio-
lência", argumenta a equipe.

Encerra-se com sucesso ciclo de palestras com 
a temática Lei Maria da Penha em Torres

Foram quatro meses atuando (de forma presencial e online) com alunos, pais e professores, 
da Educação Infantil ao Ensino Fundamental
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Os comandantes regionais da 
Brigada Militar de todas as áre-
as do Estado reuniram-se nessa 
quarta e quinta-feira em Capão 
da Canoa. Na pauta, a realização 
da Operação Golfinho nos lito-
rais Norte e Sul, além de outros 
assuntos como o de Recursos 
Humanos da Brigada Militar. O 
evento contou com a presença 
do comandante-geral da Corpo-
ração, coronel Vanius Cesar San-
tarosa.

Nesta quinta, a abertura da 
reunião contou com a participa-
ção do Chefe de Gabinete da Pre-

feitura de Torres, Douglas Rocha, 
e do vice-presidente da Câmara 
Municipal de Torres, Rafael Sil-
veira. Também participou o pre-
feito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst 'Bolão'.

O comandante-geral, coronel 
Santarosa, salientou que o Lito-
ral foi escolhido para a reunião 
mensal dos comandantes regio-
nais porque, em breve, iniciará a 
Operação Golfinho, que envolve 
o deslocamento de efetivo de di-
versas Unidades da Corporação 
para os municípios de praia. Ele 
afirmou que a população no Lito-

ral Norte aumentou em 20% em 
decorrência da pandemia, que 
fez muitas pessoas se mudarem 
de variados locais do estado para 
a região, e a Brigada Militar fará 
o contraponto com acréscimo de 
policiais militares.

Além dos comandantes dos 
Comandos Regionais, participam 
da reunião os comandantes dos 
Comandos Rodoviário (CRBM) 
e Ambiental (CABM), dos Bata-
lhões de Operações Especiais 
(Bope) e de Aviação (BAvBM) e 
os diretores de Departamentos 
da Brigada Militar.

Torres e Arroio do Sal acompanham reunião mensal dos 
Comandantes Regionais da Brigada Militar no Litoral Norte

Encontro em Torres debate formas de mitigar a crise climática
Com informações de 
Centro Ecológico
________________________

Num refúgio da vida silves-
tre a 10 minutos do Centro de 
Torres, pessoas de diferentes 
idades e atividades se encon-

traram no evento Agrofloresta 
e Clima, na tarde de quarta-
-feira, 24 de novembro, no Sí-
tio São José.

Organizado pelo Centro 
Ecológico em parceria com a 
cooperativa Ecotorres e Ve-
glab, o encontro reuniu gente 
que incentiva hortas comuni-
tárias urbanas, que cozinha 
com plantas alimentícias não 
convencionais (Panc), que faz 
pratos descartáveis 100% bio-
degradáveis, que trabalha em 
unidades de conservação, que 
faz ou apoia agricultura eco-
lógica, para conversar sobre 
formas de mitigar a crise cli-
mática.

 “Lembro que a gente via 
essa questão da crise climáti-
ca e falava sobre o mundo que 
vai ficar para os nossos filhos. 
Mas é o mundo que a gente 
está vivendo agora”, alertou 
o professor André Gonçalves 
nas boas vindas. André ponde-
rou que, apesar de os maiores 
emissores de gases de efeito 
estufa serem uma minoria, to-
das as pessoas são convidadas 
a reduzir suas pegadas de car-
bono e assim dar uma “singela 

contribuição” ao processo de 
frear a elevação da tempera-
tura da Terra.

“A gente sente, mas muitas 
vezes finge que não sente, que 
é normal, e não é normal”, 
advertiu a gestora do Parque 
Estadual de Itapeva, Danubia 
Pereira do Nascimento. Para 
a bióloga, quando se fala em 
amenizar os impactos da cri-
se climática, as agroflorestas 
fazem parte da solução: “Elas 
acabam sendo um local de 
grande biodiversidade, agre-
gando uma flora, uma fauna 
associada. Falando enquanto 
Parque Estadual de Itapeva, 
servem como corredores eco-
lógicos, então são áreas muito 
importantes pra manutenção 
da biodiversidade do territó-
rio”. 

O encontro Agrofloresta e 
Clima  faz parte da campanha 
Câmbio Climático e Gênero 
– Urgências Planetárias, com 
apoio da Rede Terra do Futuro 
da Suécia (Framtidsjorden).

BM prende dupla por tráfico de drogas em Torres
Na segunda-feira (29/11), em 

Torres, a Brigada Militar (BM) pren-
deu dois homens por tráfico de 
drogas e associação para o tráfico.  
Após receber denúncias de que 
indivíduos de uma organização cri-
minosa estariam efetuando a ven-
da de drogas e ostentando armas 
de fogo, a Força Tática do 2° BPAT 

foi averiguar o local.
"As guarnições visualizaram os 

indivíduos em atitude suspeita, 
os quais desobedeceram ordem 
de parada, sendo posteriormente 
abordados. Foram identificados 
dois homens de 21 anos, com pas-
sagens policiais. Em revista pessoal 
e no local indicado como o da ven-

da de drogas foram encontradas 34 
porções de cocaína, duas porções 
de rebite, uma porção de maco-
nha, dois aparelhos celulares, uma 
balança de precisão e R$ 154", des-
taca a comunicação da BM.

TEXTO: Soldado Voigt - FOTO: 
Divulgação BM

Publicado decreto em Torres que adere ao decreto 
estadual de enfrentamento ao Covid-19

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza, assinou nesta quinta-fei-
ra, 2 de dezembro, o Decreto 
280 que adere aos regramentos 

do Decreto Estadual no 58.199, 
de 18 de novembro de 2021 que 
altera o Decreto nº 55.882, de 
15 de maio de 2021, que "insti-

tui o Sistema de Avisos, Alertas 
e Ações para fins de monitora-
mento, prevenção e enfrenta-
mento à pandemia de COVID-19 

no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul, reitera a decla-
ração de estado de calamidade 
pública em todo o território es-

tadual e dá outras providências".
O Decreto entra em vigor 

nesta quinta, 2 de dezembro de 
2021.
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O primeiro Festival Natalino 
de Coros proporcionou uma noi-
te mágica no dia 27 de novembro 
na Igreja Santa Luzia, em Torres. 
Foi uma noite marcada por belas 
músicas e muitas emoções, com 
o público elogiando as excelen-
tes apresentações dos corais 
presentes.

O primeiro coral a se apresen-
tar foi o Coral Municipal de Ca-
pão da Canoa sob a regência de 
Douglas Schwantes, tendo como 
I canção: Falar com Deus com-

positor: Lineu Soares e Valdecir 
Lima, II canção: Santa e Silencio-
sa Noite, compositor: José Acácio 
Santana, solo de Kevin Porcher 
III canção. Conquista do Paraíso 
(versão em português), arran-
jo: Carmo Gregory, compositor: 
1492, Vangelis e finalizando, can-
ção IV Torneró Santo California 
arranjo: Irineu Krüger Solo: Kevin 
Porher, Segundo a se apresentar 
Coro Masculino de Bom Princí-
pio regente, Martin Altevogt, I 
canção. Oração do Amor (São 

Francisco de Assis), música, Gil 
de Roca Sales, II cação, Der Hei-
land  ist Geboren, arranjo Walter 
Hensel, Canção Popular Natali-
na Austríaca, III canção, Aus Der 
Traube in Die Tonne, Letra de 
Theobald Kerner, música de Kurt 
Lissmann e última canção IV Só 
Rancheiras do Folclore Gaúcho 
arranjo, Carmo J. Gregory e úl-
timo coral a se apresentar Coral 
Municipal de Tubarão/SC, sob a 
regência de Geraldo Correa, re-
pertório, I canção, Non ho leta, 
arranjo. Robinson Vieira e Geral-
do Corrêa, II canção Quem Sabe 
autor; Carlos Gomes, III Granada 
arranjo, Robinson Vieira e Ge-
raldo Corrêa e para finalizar IV, 
Sonhos de Natal composição e 
arranjo Névio Capeler.

"Todos nós cantores só temos 
a agradecer às manifestações 
e, principalmente, a todos que 
fazem parte dessa história de 
sucesso, graças ao empenho, 
à dedicação e ao amor à músi-
ca. Ressaltamos a relevância do 

apoio dos patrocinadores e da 
comunidade, da Prefeitura Mu-
nicipal de Torres, indispensáveis 
para a promoção desse evento. 
Parabéns especial às pessoas 
que prestigiaram e comparti-
lharam conosco a sua emoção e 
admiração, o que nos motiva a 
continuarmos sempre, indepen-
dente das dificuldades. Acredi-

tando ser desejo e clamor de 
todos, desejamos também que 
o Festival se consolide no Ca-
lendário Oficial do Município de 
Torres e que seja perpetuado no 
cenário da cultura local pela atu-
al administração que não mediu 
esforços para realização deste 
grande evento", ressaltam os or-
ganizadores.

Torres teve noite emocionante no I Festival Natalino de Coros

Na tarde desta quarta-fei-
ra, 1º de dezembro, o prefeito 

Carlos Souza, acompanhado de 
secretários municipais, recebeu 

em frente à Prefeitura, a “Cara-
vana de Natal” promovida pela 

Secretaria Municipal de Educa-
ção. Para celebrar o Natal, a Pre-
feitura, por meio da Secretaria, 
traz a Associação Teatro Luz & 
Cena com o espetáculo itine-
rante “Caravana de Natal”, que 
vai passar por todas as escolas 
da rede ensino municipal, entre 
esta quarta e a próxima sexta-
-feira.

Dança, música e contos de 
Natal animaram a todos os pre-
sentes, trazendo encanto e ma-
gia. A bonita apresentação cha-
mou a atenção de populares. O 
Departamento de Trânsito da 

Prefeitura e a Guarda Munici-
pal contribuíram para o êxito da 
atividade. Os artistas receberam 
aplausos das autoridades.

Abrindo os trabalhos junto às 
escolas, as apresentações inicia-
ram já neste dia 1°,, obedecendo 
o cronograma por escolas muni-
cipais até dia 3 de dezembro . 
Antes desta visita à Prefeitura, o 
grupo fez performance na EMEI 
Sadi Pipet de Oliveira, passando 
pelas ruas da cidade, recebendo 
a aprovação da população e co-
merciantes. (Com informações 
de Prefeitura de Torres)

Prefeitura de Torres e escolas municipais recebe 
“Caravana de Natal” com Papai Noel 

Além da decoração de Natal, 
moradores e visitantes de Torres 
prestigiaram nesse último fim de 
semana as atrações locais e de 
fora da cidade que se apresen-
taram no palco principal da Rua 
Céu de Led, ao longo da Praça XV, 
dentro da programação de Natal. 
Também contou com ótimo pú-
blico o Concerto Natalino de Co-
ros que ocorreu no sábado (27), 
na Igreja Santa Luzia. Em ambas 
oportunidades, o público intera-
giu, mostrando-se satisfeito com 
as atividades. A realização dos 
eventos é da Secretaria Municipal 
de Cultura e do Esporte.

No dia 26 de novembro, ocor-
reram as apresentações de Rock 
e Pop Clássico, com show de Asas 

ao Vento e Rei ao Cubo. No sába-
do (27), o público cantou e aplau-
diu muito a apresentação versátil 
de Luiza Barbosa em Canta o Na-
tal, às 20h. No domingo (28), tam-
bém foi sucesso o espetáculo que 
aconteceu às 19h, “Verdades do 
Tempo”. Em seguida, a apresen-
tação com o Padre Ezequiel, de 
Caxias, acolheu ainda mais públi-
co, chegando a emocionar muitos 
dos presentes.

Programação do final de 
semana 

Seguindo a programação de 
Natal em Torres, na sexta-feira (3 
de dezembro), a população será 
contemplada com duas apresen-

tações locais de música sertane-
ja, a partir das 20h. Inicialmente 
estará no palco, a dupla Bruno e 
Gustavo e em seguida ocorre a 
apresentação de Guilherme e Vi-
nícius. A programação de sexta 
será encerrada com o show de 
pop rock, com o grupo Asas ao 
Vento.

No sábado (04), às 20h, o espe-
táculo fica por conta do Kiquarte-
to, com integrantes do Indústria 
Nacional. No repertório variado, 
destaque para as músicas dos anos 
80. E no domingo (05), também às 
20h, a programação fica por con-
ta do “Encanto de Natal”, projeto 
que engloba música, encenação e 
dança destacando como o nome 
diz, os fatos natalinos.

Além das atrações no palco 
principal da rua Céu de Led, a 
comunidade pode ainda visitar o 
Papai Noel, em sua casa, que está 

montada na Praça XV. Nesta próxi-
ma sexta, sábado e domingo, dias 
3, 4 e 5, das 17h às 22h, o Papai 
Noel estará lá, esperando todos.

Grande público vem prestigiando atividades natalinas em Torres
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Se um turista deixa de vir para Tor-
res, somente este fato pode represen-
tar: 1 - o não aluguel de uma casa ou 
um quarto de hotel na temporada; 2 
- a desistência de uma loja ou restau-
rante ou outro empreendimento de 
manter seu negócio, o que também 
gera desemprego, além de desquali-
ficar o serviço por ser menos um con-
corrente que ajuda na competitividade 

local (o que ajuda que a qualidade e o 
preço sejam competitivos na cidade); 
3- pode representar uma boca a mais 
na rua aconselhando que novos turis-
tas não venham mais para Torres - por 
conta de sua má impressão da cidade, 
o que pode acionar um mecanismo de 
baixa de produção às vezes vital e etc. 
. . . Imagina quando perdemos vários 
turistas por conta da desatenção no 

ambiente de recepção aos visitantes da 
cidade?

Portanto, os próprios moradores 
dos bairros podem (talvez devam) 
achar que a prioridade de investimen-
to seja em equipamentos de turismo, 
em eventos bem focados que trazem 
público para Torres, em propaganda 
que mostre para os habitantes do RS, 
do Brasil e do Mundo o que é e o que 

tem de bom em Torres, pois são impor-
tantes e até mais prioritárias que algu-
mas demandas de seus próprios bair-
ros. Pavimentar uma rua - ao invés de 
propiciar passarelas de acesso à praia 
para - turistas pode ser uma atitude pe-
rigosa, àquela do tipo que coloca a vaca 
leiteira em risco de vida em prol de um 
agrado a um dos bezerros da cria.  Olho 
no lance (e na vaca)!

TURISMO E BAIRROS II

Estive nesta quarta-feira (1°) ca-
minhando na faixa de areia da Praia 
Grande, aqui em Torres, e constatei 
que, além de algumas passarelas 
estarem com problemas de emadei-
ramento quebrado, outras estavam 
também com suas passagens de 
acesso à faixa de areia cobertas por 
areia. 

Sei que em Torres - tendo seu cli-
ma ventoso - é difícil manter estes 
equipamentos sem estarem tomados 

por areia. Mas acho que a municipa-
lidade deveria ter prevista  - em seu 
protocolo regular de manutenção do 
equipamento  - a tarefa da retirada 
de areia das passarelas.

Os equipamentos de beira de praia 
são para o TURISMO, que se trata da 
atividade que sustenta e dá emprego 
para a maioria da população local, 
direta ou indiretamente. E quando 
tratamos de formas de sustento da 
população, temos que dar mais prio-

ridade. Turistas que vêm a Torres e 
acham as passarelas depreciadas ou 
inacessíveis por conta da invasão de 
areia, têm mais chance de trocar de 
destino turístico do que não tendo 
estas decepções.  E a fidelidade de 
turistas é uma das melhores formas 
de desenvolver um local através do 
crescimento da quantidade e da 
qualidade dos visitantes, consequen-
temente propiciando mais recursos 
financeiros e mais empregos locais. 

MANUTENÇÃO DAS PASSARELAS À BEIRA MAR II

Um emprego de garçom em um 
estabelecimento que atende turis-
tas e veranistas preferencialmente; 

uma licença para vender mercado-
rias para turistas na praia ou nas 
ruas; um emprego de guia de turis-
mo, de recepcionista de hotel; de 
fiscal de turismo da prefeitura, de 
motoboy para atender operações 
de comércio de veraneio, de cama-
reira (o); de cozinheiro (a) e etc., só 
existem em locais de turismo como 
Torres.

Colocar em risco ou permitir a 
degradação do conceito de Torres 
junto ao mercado do turismo é o 
mesmo que colocar o emprego des-
tes cargos em risco. E dificilmente 
qualquer um de nós que estamos 
lendo esta coluna deixamos de ter 
pelo menos algumas pessoas bas-
tante ligadas a nós (por família ou 
afinidade) que não dependam des-

tes trabalhos. 
Esta é mais uma analise que de-

vemos fazer antes de compararmos 
recursos colocados no ambiente de 
recepção ao turista pelas prefeitu-
ras das cidades turisticas com os 
recursos colocados na urbe ou no 
bem estar social da população que 
não é turista, os locais (por mais que 
estes sejam também necessários). 

TURISMO E BAIRROS III

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

MANUTENÇÃO DAS PASSARELAS À BEIRA MAR
Está tramitando na Câmara Muni-

cipal de Torres um Pedido de Provi-
dência, de autoria do vereador Rafael 
Silveira (PSDB) que pede oficialmente 
que prefeitura faça a “manutenção das 
Passarelas Beira Mar”. O vereador Ra-
fael é líder do Governo na Câmara. Po-
deria fazer este pedido pessoalmente, 

sem a necessidade de utilizar seu man-
dato para formalizar o pedido, mas me 
parece bom seu posicionamento utili-
zando a câmara, pois isenta e distingue 
suas ações institucionais frente às suas 
posições como representante do povo.

Na justificativa, o vereador gover-
nista defende que “muitas madeiras 

das passarelas estão quebradas, colo-
cando em risco os transeuntes que fa-
zem o uso destas para acessar a praia". 
Concordo...

Acho que a prefeitura deveria co-
brar dos empreiteiros da obra esta 
arrumação, porque faz muito pouco 
tempo que foram entregues as pas-

sarelas. Talvez esta exigência esteja 
explicita na contratação licitada para a 
obra. Mas se não tiver, é moralmente 
legítima a demanda. 

A mesma municipalidade poderia 
inclusive fazer um contrato de manu-
tenção com a empreiteira ou com ou-
tra empresa, trocando valores mensais 

licitados pela imediata e preste manu-
tenção dos equipamentos. Isto deso-
brigaria a prefeitura a ter de utilizar 
funcionários próprios para os conser-
tos, algumas vezes nem tendo pessoas 
especializadas (em trabalhar em ma-
deira à beira mar) em seus quadros de 
servidores.

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Algumas pessoas, ao lerem 
estes comentários sobre manu-
tenção e investimentos em lo-
cais de frequência na maioria de 
Turistas podem ficar chateadas 
pela opinião da coluna em fazer 

sugestões como estas à muni-
cipalidade, quando os bairros 
onde moram estão necessitando, 
há muito, de melhorias básicas 
- como captação de esgoto, es-
coamento de água, manutenção 

nas ruas e calçadas e etc. E com 
razão. 

Só que mais uma vez lembro 
que melhorias, manutenção e 
investimentos para que turistas 
fiquem ou venham para Torres é 

uma forma de priorizar recursos 
voltados para manter e melhorar 
a fonte de renda da população. 
Comparar investimentos no turis-
mo com investimentos em manu-
tenção de bairros de moradores 

locais, portanto, não se trata de 
uma boa analogia: ela distorce a 
base e consequentemente aca-
ba desacreditando os argumen-
tos, pois se compara o que não é 
comparável. 

TURISMO E BAIRROS
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Neste sábado, no ESF São Jorge, tem mutirão de consultas já agendadas 
e aplicação de vacinas em geral

SAÚDE

Sobre a situação do Covid-19 
em Torres entre os dias 26/11 
e 02/12, uma notícia alentado-
ra: pela décima quarta 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-fei-
ra (02), completaram-se 110 dias.

Após semanas com aumento no 
número de casos de casos ativos de 
Covid-19 em Torres, houve dimi-
nuição deste índice nos últimos 14 
dias. O número de casos ativos para 
a doença na cidade era de 24  no 
dia 04/11, sendo que no dia 18/11 
(duas semanas depois) havia au-
mentado para 65.  Já nesta quinta 
(02) estavam registrados 30 casos 
ativos do coronavírus em Torres.

A média baixa no número de ca-
sos (juntamente com a estagnação 
dos óbitos) é um avanço sanitário 
em comparação com outros perío-
dos - levando em conta que já hou-
ve 424 casos ativos no dia 11/03, 
por exemplo (ápice da pandemia). 
O que mostra os resultados efeti-
vos (e positivos) da vacinação.

Em 7 dias, 12 novos casos 
em Torres
Nesta quinta-feira (02 de 

dezembro), o Boletim Epide-
miológico de Torres registra-
va, contando desde o início da 
pandemia, 6.309 casos con-
firmados, com 6.166 recupe-
rados, 30 pacientes em isola-
mento domiciliar e 113 óbitos.

"Nesta quinta (02), de Tor-
res, não tem paciente interna-
do com Covid-19 no Hospital 
Nossa Senhora dos Navegan-
tes. No Hospital encontra-se 
um paciente internado com 
Covid, de outro município, na 
UTI", indica a comunicação da 
Prefeitura de Torres, ressaltan-
do ainda que havia, até quinta 
(25) 50 casos suspeitos aguar-
dando resultados de exames 
(Todos em isolamento domici-
liar).

Desta forma, além dos úl-
timos dias não terem o regis-
tro de nenhum óbito, temos 
computados um total de 12 
novos casos por Covid-19 en-
tre os dias 26 de novembro e 
02 de dezembro em Torres  - o 
que representa diminuição em 
comparação com a semana an-
terior (entre 19/11 e 25/11), 
quando 27 novos casos do co-
ronavírus haviam sido compu-
tados. 

Arroio do Sal e Três Cachoeiras

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoei-
ras, até segunda-feira (30/11) o 
município estava com 1484 ca-
sos confirmados para Covid-19 
(sem nenhum paciente interna-
do), sendo 1450 recuperados e 
nenhum suspeito (aguardando 
resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbitos 
relacionados ao coronavírus des-
de o princípio da pandemia (ne-
nhum novo óbito em relação as 
últimas semanas).

Já Arroio do Sal  divulgou nesta 
terça (30/11) novo balanço refe-
rente a Covid-19 no município. 
A cidade estava com 1378 casos 
confirmados para Covid-19 (com 
3 pacientes internados), sendo 
1324 recuperados e nenhum sus-
peito (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 decor-
rência do novo coronavírus desde 
o início da pandemia. Conforme o 
Boletim, o Município estava (até 
terça, 30) há 126 dias sem óbito 
pela Covid-19. 

Segue diminuindo número de casos ativos de 
Covid-19 em Torres 

No período de 7 dias, 12  novos casos foram registrados em Torres (diminuição em relação a semana anterior) - que chegou a 110 dias sem mortes por Covid-19. 
Arroio do Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença por mais uma semana

Terceira dose contra a Covid-19 está disponível para 
residentes de Torres com 18 anos ou mais

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que residentes 
em Torres têm a sua disposição, 
a terceira dose da vacina em 
todas as Salas de Vacinas dos 
ESFs e no Posto Volante, (Rua 
Joaquim Porto, 801), das 8h às 
12h e das 13h30min às 17h, en-
quanto durarem os estoques. 
Para o bom atendimento da 
população, nas quintas-feiras, 
o Posto Volante tem horário es-
tendido até 19h30min.

A terceira dose da vacina 
contra a Covid está disponível 
para toda a população com 

mais de 18 anos que recebeu 
a segunda aplicação há cinco 
meses, ou seja, até 2 de julho, 
considerando esta quinta-feira, 
2 de dezembro.

A aplicação de reforço é ne-
cessária independentemente 
do imunizante das aplicações 
anteriores, de acordo com o 
Ministério da Saúde. A tercei-
ra dose é orientada mesmo 
para aquelas pessoas que não 
tenham doenças crônicas. A 
imunização é realizada sem 
agendamento nas Unidades de 
Saúde.

TORRES - No próximo sábado(4 
de dezembro), a Secretaria Munici-
pal de Saúde dá continuidade aos 
mutirões de consultas que ocorre 
em Torres. Desta vez, a ação será 
realizada no ESF São Jorge com a 
participação de três médicos. Sá-
bado passado, 27 de novembro, a 

iniciativa ocorreu na Vila São João, 
no ESF Benini.

O evento está ocorrendo todos 
os sábados e vai até fins de dezem-
bro. Agora, além de atender a de-
manda reprimida já agendada nas 
Unidades de Saúde, a Secretaria 
Municipal de Saúde atenderá a de-

manda espontânea com relação a 
vacinas em geral, inclusive contra a 
Covid-19.

Conforme o secretário de Saú-
de, Cláudio Paranhos, a Secretaria 
está com uma alta demanda de 
consultas em alguns ESFs, Destaca 
que algumas destas agendas já es-

tão em janeiro de 2022, represen-
tando uma alta espera por parte da 
comunidade.”

Devido esta situação, a Secre-
taria preparou alguns mutirões de 
consultas e de demanda de vacinas 
para atualizar a carteira de imuniza-
ção, diminuindo o tempo de espe-

ra da comunidade. O atendimento 
acontece das 8h às 17h. Confira a 
agenda dos próximos mutirões:

11/12 ESF São Francisco (três 
médicos)

18/12 Posto Central (três médi-
cos)
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Assembleia de credores da mantenedora da Ulbra será reaberta em dezembro

A Assembleia de Credores da Re-
cuperação Judicial (RJ) da Associação 
Educacional Luterana do Brasil (Ael-
bra), mantenedora da Rede Ulbra de 
Educação, foi retomada e novamen-
te suspensa nesta quinta-feira, 25, a 
pedido dos credores. Assim, a venda 
das operações dos campi de Canoas, 
Guaíba, Carazinho, Santa Maria, Ca-
choeira do Sul, Torres e São Jerônimo 
e polos de Ensino a Distância (EaD), 
que seria votada na Assembleia, aca-
bou adiada.

Os credores apontaram “lacunas e 
inconsistências” em relação às condi-
ções já negociados e que não foram 

contemplados na redação no Plano 
de Recuperação – a ser homologado 
pelo judiciário. “O Plano da Recu-
peração Judicial apresenta incon-
sistências e contradições não só em 
relação aos créditos trabalhistas, mas 
nos anexos, de modo que restam du-
biedades no processo de venda dos 
ativos da instituição”, explicou Caio 
Zogbi Vitória, assessor especial do 
Sindicato dos Professores do Ensino 
Privado (Sinpro/RS) na RJ.

A solicitação foi aceita pelo admi-
nistrador judicial da RJ. A assembleia 
deverá ser reaberta no dia 10 de de-
zembro. Uma comissão formada por 

dois representantes de cada uma das 
três classes de credores habilitadas 
no processo de RJ fará os trabalhos 
de revisão e ajustes no texto Plano de 
Recuperação até a data da homolo-
gação. “O Plano deve expressar o que 
foi negociado. Nós trabalhamos te-
mas que não foram adequadamente 
refletidos”, ressalta o representante 
dos professores junto à RJ.

O processo de Recuperação Judi-
cial da Aelbra tramita na 2ª Vara Em-
presarial do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS) desde dezembro 
de 2019 e tem como administrador ju-
dicial a consultoria Brizola e Japur.

A votação da Consulta Po-
pular 2021 foi prorrogada até 
dia 15 de dezembro. A comu-
nidade do Litoral Norte poderá 
escolher um projeto dos cinco 
disponíveis na cédula deste 
ano para a região. A votação 
será realizada de forma digital 
por meio do aplicativo Colab 
e do site consultas.colab.re/
consultapopular. Com o nú-
mero do seu título de eleitor, 
vote pelo desenvolvimento da 
cidade! Serão destinados pelo 

Estado, um total de 30 milhões 
no orçamento para prioridades 
escolhidas pela população.

Das cinco propostas, apenas 
a mais votada será contempla-
da com recursos no orçamento 
de 2022 do Governo do Estado. 
De acordo com a informação 
dos delegados representantes 
de Torres, o projeto mais in-
teressante para a cidade é em 
Obras – Manutenção de estra-
das vicinais. E"ste foi o projeto 
aprovado em assembleia mu-

nicipal. Portanto, nesta consul-
ta popular, os torrenses devem 
preferencialmente  optar por 
este projeto (que tem maior 
chance de aprovação). Os dele-
gados reafirmam a importância 
do engajamento da região na 
etapa final de votação, desta-
cando a relevância dessa mobi-
lização", indica a Prefeitura de 
Torres. Qualquer pessoa maior 
de 16 anos, com título eleitoral, 
poderá votar em um dos proje-
tos da região.

Votação da Consulta Popular 2021 tem prazo 
prorrogado até dia 15 de dezembro

Após ser novamente suspensa, votação sobre a venda das operações dos campi no RS (incluíndo o de Torres) e polos de Ensino a Distância (EaD), acabou adiada

Municipalidade encaminha solução para demandas 
dos bairros São Francisco e Praia da Cal

TORRES - Na tarde de terça-
-feira (30/12), o secretário de 
Meio Ambiente e Urbanismo 
de Torres, Júlio Agápio, rece-
beu os presidentes das Associa-
ções dos Bairros São Francisco 
e Praia da Cal para tratar de 
demandas das duas comuni-
dades. Por se tratar de bairros 
vizinhos, algumas demandas 
são comuns, como a questão 
da drenagem urbana.

Pelo presidente do bairro 
São Francisco, Ernani Carmona, 
foram apresentadas demandas 
de instalação de equipamen-
tos de lazer em área pública e 
limpezas de drenagens pluviais. 
Pelo presidente da Praia da 
Cal, Pedro Ramón, foi solicita-
da atenção para melhorias dos 
espaços de lazer da praça Nos-
sa Senhora dos Navegantes e 
possibilidade de parceria com o 
Município de Torres para quali-

ficação do local.
Na oportunidade, o secre-

tário Agápio reforçou compro-
misso de ajudar nos encami-
nhamentos das demandas e 
programou visita juntamente 
com o secretário de Planeja-
mento e Participação Cidadã, 
Matheus Junges, diretamente 
no bairro para avaliar in loco 
as demandas pleiteadas. “A in-

tenção é visitar diretamente no 
bairro, de forma que possamos 
interagir com a comunidade e 
avaliar a dificuldade diretamen-
te no local. Facilita o entendi-
mento e já saem deliberações 
mais acertadas”, destacou o se-
cretário municipal.

*Com informações de Prefei-
tura de Torres

FOTO DE ARQUIVO: Campus Ulbra TorresPassivo e venda de operações
A venda de operações da Ul-

bra no Rio Grande do Sul será 
avaliada na Assembleia de Cre-
dores como alternativa para pa-
gamento de parte do passivo da 
mantenedora, em cerca de R$ 9 
bilhões, dos quais cerca de R$ 4 

bilhões referem-se a operações 
com bancos, fundos de pensão e 
dívidas trabalhistas e R$ 5 bilhões 
são relativos a dívidas tributárias.

A operação prevê a venda das 
unidades de educação superior 
no estado. As 14 escolas de edu-

cação básica no país e as institui-
ções mantidas pela Aelbra fora do 
RS – Manaus, Santarém, Palmas e 
Itumbiara – permaneceriam com 
a Ulbra. O substitutivo sobre a 
venda de ativos deverá ser me-
lhor detalhada por solicitação dos 

credores. Se aprovada na assem-
bleia, a proposta será submetida 
ao juiz responsável pela RJ. Por 
meio de um recurso ao TJRS, o 
Banrisul, que estava enquadra-
do na classe 3 (quirografários) 

passou à categoria de credores 
preferenciais com garantias reais 
(Classe 2), mas o valor dos crédi-
tos já pleiteados pelo banco na RJ 
não foi alterado.

FONTE: Jornal Extraclasse

Abertas as inscrições para o 
Campeonato Praiano de Beach 

Soccer 2022 em Torres
Estão abertas as inscrições para 

o Campeonato Praiano de Beach 
Soccer 2022 em Torres. O período 
de inscrição inicia hoje e encerra-
-se no dia 29 de dezembro, para 
as categorias Masculino Aberto, 
Femininas Abertas, Master +35, 
Veterano +50.

As fichas para inscrições podem 
ser obtidas na Secretaria Municipal 
de Cultura e Esportes, localizada 
no terceiro andar da sede da Pre-
feitura (Rua José Antonio Picoral, 
79). Mais informações pelo fone 
da Prefeitura (51) 3626 9150 ramal 
764 no Departamento de Esportes.

O evento é uma realização da 
Prefeitura de Torres, através da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Esporte com apoio da LIFT-Liga de 
Futebol Torrense. A previsão de 
início é a partir do dia 15 de janeiro 
de 2022 onde ocorrerá a abertura 

oficial do Campeonato na Arena 
de Esportes da Praia Grande.

A Prefeitura de Torres promove-
rá também o início do Campeona-
to Praiano nas categorias de base. 
Terá início a partir do dia 27 de 
fevereiro nas seguintes categorias: 
Sub 9, Sub 11 e Sub 13. As fichas 
de inscrições já estão disponíveis 
para retirada na Secretaria e de-
verão ser entregues até dia 10 de 
janeiro.
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ULBRA e você

ê

FALTA DE MORADIA

Torres pode começar o ano de 2022 com famílias inteiras sendo despejadas 
por estarem sem condições de arcar com o aumento dos alugueis. Com isso, 
essas famílias podem ir parar nas ruas ou invadindo áreas públicas e privadas, 
como é constatado na periferia e praias sul, agravando ainda mais a atual cri-
se humanitária na qual já vivem centenas de pessoas. Desde março de 2020, 
quando foi declarada a emergência da pandemia do novo coronavírus, muitas 
famílias tiveram a suspenção de pagamentos de tarifas dos serviços de água 
e energia elétrica, e que agora vem sendo cobradas piorando a situação, pois 
muitos dos mantenedores familiares perderam seus empregos. 

Penso que a situação é consequência da ausência de políticas públicas de ha-
bitação pela administração municipal. Além disso, os aumentos do desemprego 
e da inflação impedem que as famílias consigam até mesmo, morar nas vilas 
periféricas. A relação da moradia e da pobreza é direta. Existe falta de moradia 
até nas regiões mais empobrecidas. Como não temos políticas habitacional mu-
nicipal, a situação se agrava ainda mais e vemos o aumento da população em 
situação de rua. Antes da pandemia tínhamos algumas pessoas, agora notamos 
número maior desta população. 

Os dados da UAMTOR – União das Associações Comunitárias e de Mora-
dores de Torres, mostram relação direta entre agravamento da pandemia e crise 
econômica com aumento do desespero de quem paga aluguel e corre riscos 
de despejos. Entre agosto de 2020 e outubro desse ano, o número de famílias 
vivendo sob risco de despejo aumentou. Sem contar o número de famílias que 
vivem em condições de moradia precárias, em risco, e que necessitam de uma 
nova construção. Não muito diferente de moradias inadequadas que estão asso-
ciadas a problemas de qualidade de vida como a falta de água potável, recolhi-
mento de esgoto, acesso à energia elétrica, telefonia fixa, recolhimento de lixo, 
entre outros fatores.

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

A VÓZ DOS BAIRROS O déficit habitacional se refere a necessidade física de novas moradias para a 
solução dos problemas sociais de habitação, mas até o momento nada foi feito 
em relação aos quatro componentes que medem os parâmetros que envolvem a 
necessidade de novas habitações.

O primeiro é em relação as habitações precárias, que consideram os domicí-
lios rústicos e os domicílios improvisados, onde o município não tem nenhum 
programa que contemple este tipo de moradia.

O segundo é a coabitação familiar, que considera os cômodos e a as famílias 
secundárias que convivem juntas e necessitam de novas moradias, pois coabi-
tando ambas famílias não tem sua liberdade e sua privacidade, logo, necessitam 
de novas moradias. Também não existe por parte do município nenhum amparo 
para as famílias que convivem em coabitação.

O terceiro é o ônus excessivo do aluguel urbano, que corresponde às famílias 
urbanas que ganham como renda familiar até três salários mínimos, que vivem 
em moradias alugadas com valor de 30% ou mais de sua renda no aluguel do 
imóvel, sem nenhuma contrapartida municipal. 

O quarto e último componente l é o adensamento excessivo em domicílios 
alugados, que corresponde aos domicílios alugados que tem mais de três mora-
dores por dormitório, município não tem programa de aluguel social.

Penso que o município deixa desejar, quando não cria programas de doação 
ou vendas de terrenos para população de baixa renda, nem tem subsídios ha-
bitacionais, seja para aquisição, reforma ou melhoramento em moradias, onde 
o Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional não sai do 
papel. Tampouco existe cadastro junto ao programa do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR), que visa regularizar imóveis de famílias de baixa 
renda e de melhorias estruturais, em áreas ocupadas, por famílias que vivem 
em núcleos urbanos informais, que são classificados como de interesse social. 

ITAPEVA - Moradores estão pedindo para que seja feito serviços de encai-
bramento nas Ruas do Loteamento Jardim Dona Laura e Loteamento Jardim 
Monte Carlo, da Estrada do Parque Estadual de Itapeva; pedem estudo para 
que seja construída ruas paralelas, nos perímetros urbanos, ou implantação de 
ciclovia na Estrada do Mar; população usuária solicita  reparo de melhorias nos 
acessos a faixa à praia. 

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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No Brasil, 30 milhões de animais vivem em situação de rua e a maioria dos 
casos é fruto de abandonos. Por conta dessa triste realidade, o Dezembro 
Verde foi criado como uma forma de conscientizar os brasileiros sobre o 
abandono dos animais, que são rejeitados com maior frequência no mês de 
dezembro.

A realidade dos animais abandonados é triste. Alguns chegam a morrer de 
tristeza, outros, morrem atropelados e muitos são alvos da maldade humana. 
E, infelizmente, todos passam fome e medo. Os animais são cheios de senti-
mentos e angústias, porém muitas pessoas os tratam como brinquedos.

Ao adotar um animal, você assume uma responsabilidade e deve cuidar do 
seu bichinho como um novo membro da sua família, e se por algum motivo 
você pensar em abandoná-lo, saiba que isso é um crime previsto em lei! 

No Brasil, na maioria dos casos os animais estão sob cuidados de ONGs e 
grupos que atuam na proteção animal.

Em nosso município, dezenas de animais já foram resgatados pela ATPA (As-
sociação Torrense de Proteção aos Animais). Mas ainda há muito trabalho 
pela frente e a ATPA precisa da sua ajuda. 

Então, lembre-se: abandonar, maltratar ou acorrentar animais é CRIME! 
Cuide de quem sempre está do seu lado e disposto para conviver com muito 
companheirismo!

Conheça a A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que cuida 
de animais abandonados, muitos deixados irresponsavelmente por verani-
stas ou abandonados por moradores, entre eles muitos filhotes e velhotes 
que aguardam um lar. Nosso telefone de contato é (51) 98111-6834. Você 

DEZEMBRO VERDE- DIGA NÃO 
AO ABANDONO DE ANIMAIS

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

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!

Caroline Westphalen

Os 40 anos são os novos 30. A medicina avançou num grau que 
se você trabalhar que nem louco sem parar pode pagar em suaves 
prestações um médico que vai te rejuvenescer até mesmo por den-
tro. Mas se você não puder apelar pra medicina do super-humano, 
a gente sabe que nunca foi segredo que é totalmente possível 
viver até os 100 e poucos anos comendo só coisas que saem da 
terra, tomando 2 litros de água todo santo dia, caminhando 30 
minutos dia sim dia não e meditando 5 minutos de hora em hora. 
Hoje nosso papo é com os vagalumes dos anos 70 porque de vez 
em quando a nostalgia merece atenção, néam? 

Vocês lembram de como era bom jogar Atari comendo aqueles 
cigarrinhos de chocolate com Fanta Uva? Naquela época os pais 
achavam bonitinho ver uma criança fingir que estava fumando com 
aqueles chocolatinhos em forma de cigarro, pois o mundo era po-
liticamente incorreto e não estava nem aí pras crianças imitando 
os atores que fumavam nos filmes. Ohmygod! A coluna de hoje 
parece um jogo de memória. A gente fica tentando lembrar como 
era a vida quando era criança. Nosso maior compromisso era com 
a Sessão da Tarde. Quem estudava de tarde passava a manhã 
vendo a Xuxa descer de uma nave. Felicidade era não ter que la-
var as mãos de hora em hora ou sair de máscara cirúrgica no sol 
a pino por causa de um vírus. Era mais saudável e menos perigo-
so brincar na rua. Será que antigamente a humanidade era mais 

Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
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WhatsApp: 11 965844075

FILOSOFANDO SEM FILTRO: Os 40 
anos são os novos 30

“inocente”? Hoje em dia algumas crianças não acreditam mais em 
Papai Noel. O coelho da Páscoa que se cuide! Os empregos eram 
mais sérios. Hoje em dia as empresas fazem gato e sapato dos 
funcionários. Acho que essa gíria é da década de 70! Lembro que 
meus pais tinham carteira assinada com direito a vale-transporte, 
vale-refeição, plano de saúde e férias anuais. Até o respeito pelo 
trabalhador virou artigo de luxo. Antigamente as empresas colo-
cavam os funcionários no colo, hoje não mais. E que delícia que 
era conversar com as pessoas sem que elas estivessem com seus 
olhos grudados numa coisa chamada celular. 

As coisas mudaram muito de lá pra cá. O sociólogo Bauman 
tinha razão. Tudo virou líquido. A escola, a faculdade, o emprego 
e, pior, as relações. As pessoas passam por tudo isso e parece 
que quase tudo evapora com o passar dos anos. Elas fazem tudo 
isso por causa da lei da comprovação universal. Sem escola você 
não entra numa faculdade, sem faculdade você não consegue 
um bom emprego e sem relacionamentos profundos você aca-
ba virando uma versão pseudo estóica do aventureiro veneziano 
Giacomo Casanova. Parece que as pessoas estão desistindo de se 
aprofundar umas nas outras. Elas não se olham mais nos olhos 
como antigamente e o contato passou a ser mais raso e, portanto, 
rápido. Parece que a humanidade está dentro de um jogo no qual 
a gente não pode ser a gente mesmo, não pode ser vulnerável e 
não pode demonstrar sentimentos. É uma maratona racional sem 
fim onde o mais importante é o mundo saber se você atingiu suas 
metas dentro do contexto de formação acadêmica, profissional, fi-
nanceira e, por último e só depois que você conseguiu conquistar 
quase tudo, você começa a pensar em um relacionamento sério. 
Aí então você vai ser feliz. SQN! 

Acho que a humanidade precisa repensar algumas coisas e re-
cuperar sua sensibilidade. Talvez por causa de orgulho e precon-
ceito algumas pessoas optaram por desenvolver mais razão em 
vez de sensibilidade. Vocês perceberam que eu tirei esse troca-
dilho de dois títulos da Jane Austen? Sobre a variante Ômicron… 
ninguém está imunizado contra isso. Isso é novidade. Vai come-
çar tudo de novo! Shit! Cuidem-se!
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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 40a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Perío-
do Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 29 de 
novembro de 2021. Presentes ainda, Verª. Carla Rodrigues 
Datix (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 do Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo 
Antônio da Patrulha, encaminhando convocação para As-
sembleia Geral Ordinária, no dia 30 de novembro de 2021 às 
19h30m, a fim de deliberarem sobre a Prestação de Contas 
dos anos de 2019 e 2020, Previsão Orçamentária para o ano 
de 2022, e assuntos gerais.
Ofício do Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo 
Antônio da Patrulha e Litoral Norte, encaminhando convo-
cação para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de 
novembro de 2021 às 20h30m, a fim de deliberarem sobre a 
conveniência ou não para firmar convenção ou acordo coleti-
vo de trabalho, entre diversos temas de extrema importância 
que estão na ordem do dia.
Ofício do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do 
Sul, encaminhando convite para prestigiar a sessão especial 
híbrida de Posse dos Conselheiros Alexandre Postal, Mar-
co Antônio Lopes Peixoto e Dradir Pietroski, nos cargos de 
Presidente, Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente, respectiva-
mente.
Ofício nº 358, de 23 de novembro de 2021, do Poder Execu-
tivo, solicitando espaço na Tribuna Popular para o Secretário 
Municipal de Trabalho, Indústria e Comércio, senhor Ale-
xandre Porcatt.
Ofício 16ªSR/078/2021, do Departamento Autônomo de Es-
trada de Rodagem - DAER, encaminhando resposta à Indi-
cação nº 286/2021, do Ver. Moisés Trisch.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

PROJETOS - 1ª Sessão
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021, dos vere-
adores Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jac-
ques, Cláudio da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boa-
ventura, Vilmar dos Santos Rocha, Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal, Igor Beretta, Jacó Miguel Zeferino, João Alexandre 
Negrini de Oliveira, Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, 
Rogério Evaldt Jacob e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
acrescenta o art. 116-A na Lei Orgânica do Município para 
adotar no processo legislativo orçamentário municipal as 
emenda impositivas previstas na Emenda Constitucional nº 
86, de 17 de março de 2015 e Emenda Constitucional de nº 
100, de 26 de junho de 2019.
Emenda nº 02/2021, da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº 
69/2021, do Poder Executivo, que acrescenta alínea “c” ao 
artigo 10 da Lei Municipal nº 3.586, de 01 de novembro de 
2001, que dispõe sobre ruídos, sons excessivos ou incômo-
dos, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 73/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas do 
Município de Torres, que possuam em seus quadros dez (10) 
ou mais funcionários, a oferecerem, anualmente, palestras 
sobre o tema violência doméstica e familiar.
Projeto de Lei nº 74/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja, que autoriza os estabelecimentos responsáveis pela 
produção, fornecimento, comercialização, armazenamento e 
distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industriali-
zados ou in natura, a doar o seu excedente a pessoas físicas 
ou jurídicas.
Projeto de Lei nº 75/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja, que dispõe sobre a autorização para portadores de Fi-
brose Pulmonar e Fibromialgia que tenham preferência no 
atendimento em setores públicos ou privados e a utilizarem 
conjuntamente as vagas de estacionamento destinadas a pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida no Município 

de Torres, e dá outras providências.

PROJETOS - 2ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021, da Mesa Direto-
ra, que dispõe sobre a concessão de honrarias no Município 
de Torres.
Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2021, do Ver. Igor Be-
retta, que concede o Título de Cidadã Honorária de Torres à 
senhora Fabiane Münch Corrêa, carinhosamente conhecida 
por Fabi Corrêa, pelos relevantes serviços voluntários, pres-
tados a sociedade Torrense
Projeto de Lei Complementar nº 12/2021, do Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que cria o Capítulo X junto ao Título 
Único da Lei nº 51, de 4 de março de 1949, que sanciona e 
promulga o Código de Posturas do Município de Torres.
Projeto de Lei nº 69/2021, da Mesa Diretora, que acrescenta 
alínea “c” ao artigo 10 da Lei Municipal nº 3.586, de 01 de 
novembro de 2001, que dispõe sobre ruídos, sons excessivos 
ou incômodos, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 70/2021, do Ver. Moisés Trisch, que institui 
a “Semana Municipal da Cultura de Matriz Africana e Um-
banda” e o “Dia Municipal das Religiões de Matriz Africana 
e Umbanda” no âmbito de Torres, e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 71/2021, do Ver. Igor Beretta, que denomi-
na vias públicas, na Vila São João, na cidade de Torres: Rua 
Edegar dos Santos e Rua Manoel Ferreira Porto.
Projeto de Lei nº 72/2021, dos vereadores Igor Beretta; Vil-
mar dos Santos Rocha, que denominam via pública, no Bair-
ro Campo Bonito, na cidade de Torres: Rua Ajos Andrade 
Dutra. 

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS

REQUERIMENTOS
Nº 247/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer que 
seja encaminhado Moção de Congratulações ao Dr. Jonathan 
Aguiar de Carvalho e Dr. Cícero Caldart Vieira que obtive-
ram êxito nas eleições da Subseção da OAB de Torres.
Nº 248/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que requer 
autorização para participar do curso “Encontro Treinamento 
Técnico em foco vereadores, assessores, diretores e servi-
dores para orientações de término do exercício: eleição da 
mesa, devolução/sobra de valores, comunicação, prestação 
de contas legislativo/executivo - novas normas do TCE – Re-
solução TCE, documentos exigidos, palestra especial: fim da 
vigência da Lei 173”, a realizar-se nos dias 07, 08, 09 e 10 de 
dezembro de 2021, em Porto Alegre/RS.
Nº 249/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações ao atleta Torrense, Hen-
rique Martins Santos, 19 anos, pela conquista do contrato 
com o Esporte Clube Passo Fundo, clube profissional de fu-
tebol, onde é carinhosamente conhecido por “Torres”.
Nº 250/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações a 
senhora Adelia Scheffer, mais conhecida por “Delinha” por 
seus relevantes serviços prestados a comunidade de Vila São 
João.
Nº 251/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos 
de leis: n° 65/2021, do Poder Executivo, que autoriza pror-
rogar contratações para atuarem na Secretaria de Turismo; e, 
n° 66/2021, que autoriza contratações para atuarem na Se-
cretaria de Turismo.
Nº 252/2021, dos vereadores João Alexandre Negrini de 
Oliveira e Cláudio da Silva de Freitas, que requerem o en-
caminhamento de Moção de Pesar aos familiares do senhor 
Leonir Flor Maciel, por seu falecimento, ocorrido no dia 26 
de novembro de 2021.
Nº 253/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações ao Trei-
nador Diontan Santos Pacheco e ao atleta Valmir Scheffer 
Júnior, oriundos da ONG Construindo Gigantes (de Torres), 
que venceram o JASC - Jogos Abertos em Santa Catarina - 
categoria boxe - realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro 
de 2021, em São José (região metropolitana de Florianópo-
lis).
Nº 254/2021, dos vereadores Carla Rodrigues Daitx e Rogé-
rio Evaldt Jacob, que requerem o encaminhamento de Moção 
de Pesar aos familiares do senhor Romel Roque Biasi, por 
seu falecimento, ocorrido no dia 25 de novembro de 2021.
Nº 255/2021, do ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações ao jovem Arthur Oli-

veira Moraes, pela conquista estadual de soletrar em inglês.
Nº 256/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o espaço na 
tribuna popular desta Casa Legislativa para o senhor André 
Luís Torres Dambrós, Presidente do Sindicato dos Servido-
res Municipais de Torres -SIMTO, a fim de explanar sobre 
reivindicações pertinentes ao magistério municipal.
Nº 257/2021, dos vereadores Igor Beretta, Dilson Mauro Jar-
dim Boaventura e Carla Rodrigues Daitx, que requerem o 
encaminhamento de Moção de Congratulações a nova patro-
nagem do CTG Porteira Gaúcha de Torres.
Nº 258/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminha-
mento de Moção de Pesar aos familiares da senhora Marlene 
Martins Rodrigues, por seu falecimento, ocorrido no dia 29 
de novembro de 2021.

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 297/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, 
que indica ao Poder Executivo a proibição de estacionamen-
to sobre a faixa elevada na Praça XV, em nosso Município.
INDICAÇÃO Nº 298/2021, dos vereadores Cláudio da Silva 
de Freitas e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indicam ao 
Poder Executivo estudo de viabilidade, de projeto que dispo-
nha sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais 
atropelados neste Município.
INDICAÇÃO Nº 299/2021, do Ver. Cláudio da Silva de 
Freitas, que indica ao Poder Executivo estudo de viabilidade 
de construção de uma rotatória entre a Rua Alexandrino de 
Alencar, Rua Pedro Cincinato Borges e Rua Cel. Pacheco, 
nesta Cidade.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 223/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo informações quanto ao nome 
da Rua das Palmeiras, na localidade de Barro Cortado, se já 
existe nos cadastros da Prefeitura Municipal este nome de 
rua (Rua das Palmeiras), neste Município.
Nº 224/2021, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao fornecimento de certidão de 
denominação de ruas, espaços públicos e prédios públicos, 
com certidão acompanhada de mapa de localização.
Nº 225/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto aos investimentos que ocorrem 
nas comemorações natalinas e réveillon do presente ano. 
Nº 226/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto a operacionalização do Centro de 
Referência da Mulher - CRM Priscila Selau.
Nº 227/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao número de espectadores divul-
gados, 15 mil, na abertura de Natal de Torres.
Nº 228/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto a edificação localizada na Rua 
Alexandrino de Alencar esquina com a Rua Cel. Pacheco, 
Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 663/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto a colocação de uma 
lombada a frente da escola Alcino Pedro Rodrigues, Rua Os-
valdo Aranha, nesta Cidade.
Nº 664/2021, do ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de base graduada ou saibro na Rua Dionel Ferro até a es-
quina da Rua Manuel Oliveira Carneiro, em Vila São João, 
nesta Cidade.
Nº 665/2021, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto a canalização de água de chuva, 
no Bairro São Jorge, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:

Ver. Moisés Trisch: Informou que o Presidente Estadual 
do PT, Paulo Pimenta, visitará a cidade para estreitar rela-
ções com o mandato e ouvir as demandas do município. Em 
conversa com o Presidente do partido no município, Ivan 
Brocca, disse que nunca esteve em Brasília, nem questionou 
a atuação dos colegas ao desenvolverem seu trabalho. Ci-
tou uma série de políticos que visitaram o município, assim 
como as demandas recebidas. Foi enfático ao afirmar que 
tem destinado seu espaço na tribuna aos assuntos nacionais, 
sem prejudicar os temas locais. Leu o parecer do Ministro 
Kássio Nunes Marques afirmando que o Ex-Presidente Lula 
foi condenado de maneira parcial.

CÂMARA DE TORRES
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EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Lamentou a morte do senhor 
Romel Biasi, externando seu pesar à família. Justificou sua 
ausência na sessão anterior por motivo de saúde. Esclare-
ceu que a reunião realizada na quinta-feira anterior, teve o 
objetivo de criar as procuradorias da mulher no litoral nor-
te, e que a Casa apenas recepcionou a Deputada Franciane 
Bayer que tinha agenda própria. Agradeceu a presença dos 
vereadores Cláudio de Freitas e Igor Beretta que participa-
ram da reunião. Falou sobre o combate à violência contra a 
mulher e a importância das redes de acolhimento. Fez um 
breve relato da agenda da Deputada Franciane Bayer em 
escolas do Município. Participou do primeiro encontro das 
mulheres progressistas em Tramandaí. No encontro, assu-
miram o compromisso que o próximo encontro acontecerá 
em Torres. Parabenizou o CTG Porteira Gaúcha, que man-
tém a tradição gaúcha no município, e a Primeira Dama 
Suzy Rosa Souza pelo aniversário. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Enalteceu a atu-
al administração municipal, assim como seus secretários. 
Disse que os atuais secretários o representam. Elogiou o 
senhor Nestor Zortéia que se recupera de um problema de 
saúde. Informou que o Deputado Ernani Polo foi eleito 
vice-presidente da União Nacional dos Legislativos Esta-
duais na Região Sul. Disse que, quando fala em homens 
públicos, sempre busca se espelhar nos melhores, citando 
o senhor Gilson Machado, Ministro do Turismo. Relatou 
sua admiração pela coragem com que o ministro do turismo 
defende o Brasil. Falou sobre a Consulta Popular 2021 do 
CORED que pode trazer ao município o valor aproximado 
de R$ 1.200.000,00 para a manutenção de estradas. Fez um 
breve relato da agenda onde esteve com munícipes nos fi-
nais de semana anteriores.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Sugeriu a implantação 
de uma rotatória no entroncamento das ruas Alexandrino de 
Alencar, Pedro Cincinato Borges e Cel. Pacheco, em virtu-
de do perigo de acidente que o local oferece. Relatou que 
Torres tem mais de 22 mil veículos emplacados e apenas 
um fiscal de trânsito, pedindo que o Executivo convoque 
os candidatos aprovados em concurso para o cargo. Esteve 
em escolas do município acompanhando a Deputada Fran-
ciane Bayer, com a Vereadora Carla Daitx, em campanha 
de conscientização contra a violências à mulher. Citou o 
senhor Valmir que divulgou a cidade de Torres ao ganhar 
os jogos abertos de Santa Catarina, considerada uma das 
maiores competições do ano. Pediu que a população apoie 
o projeto Nova Era, do professor Rafael do Jiu Jitsu. Pa-
rabenizou a Primeira Dama Suzi Souza pelo aniversário. 
Lamentou o falecimento do senhor Nino, estendendo seus 
sentimentos à família.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Desejou sucesso 
a patronagem do CTG Porteira Gaúcha, da Vila São João, 
na nova empreitada. Em conversa com o Prefeito Carlos 
Souza, foi informado que em breve será feita uma operação 
tapa-buraco na cidade, e revitalização da orla do Rio Mam-
pituba. Falou sobre o Porto de Arroio do Sal que, mesmo 
sendo em município vizinho, trará muitos empregos para 
Torres. Agradeceu aos construtores que geram emprego à 
população. Lamentou pelas pessoas que estão desemprega-
das, esperando que em breve tudo possa melhorar. Foi en-
fático ao dizer que “quando estendemos a mão ao próximo 
ou ao vizinho, com certeza alguém nos estenderá a mão”. 
Assegurou que as pessoas colhem o que plantam. Pediu a 
todos que busquem uma mudança de caminho neste Natal 
que se aproxima. 

Ver. Igor Beretta: Parabenizou a Vereadora Carla Daitx 
pela luta nas causas femininas. Parabenizou a equipe do 
Mar Azul que chegou à final do campeonato intermuni-
cipal. Enalteceu a Comissão montada para estudar a Lei 
3.022 que trata das guardas municipais no município. Rela-
tou que, ao estar em atendimento no Pronto Atendimento, 
percebeu a fragilidade do ser humano. Passou pelo CRM 
para investigar uma denúncia sobre assédio. Disse que todo 
mundo erra, mas que é preciso apurar os fatos. Falou que o 
Secretário Júlio é um dos poucos que frequentam a Casa, 
afirmando que é um secretário de muitas qualidades. Para-
benizou à nova patronagem do CTG Porteira Gaúcha. Pa-
rabenizou ao futebol feminino de Torres, que tem disputado 
campeonatos de alta relevância como o Brasileiro. Parabe-
nizou o Maurinho, Secretário de Obras, que tem realizado 
o corte de grama nos campos do município. Agradeceu a 
empresas do município que têm ofertado brindes aos usu-
ários do Posto Central para exames de câncer de próstata. 

Parabenizou a toda equipe pelo belo trabalho. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Esclareceu que o 
corte de grama dos campos de futebol é realizado pela Se-
cretaria de Obras, e não pela de Esportes. Agradeceu ao 
Presidente do Partido Progressista, Nasser Samhan, pela 
emenda de R$ 500.000,00 destinada à pavimentação no 
município. Defendeu que seja feita uma regularização fun-
diária para que os proprietários de imóveis tenham alguma 
segurança jurídica quanto ao bem adquirido. Falou sobre 
as emendas impositivas do Legislativo, proposta que está 
sendo encaminhada à Lei Orgânica do Município. A ini-
ciativa permitirá que os vereadores destinem suas emendas 
diretamente à população, sinal de democracia em se tratan-
do de orçamento municipal. Informou que a Prefeitura está 
preparando intensa divulgação, informando que os ônibus 
de turismo não poderão entrar no município, e que serão 
guardados em local próprio. Sobre o atendimento irregular 
da Torrescar, disse que, se há  linhas deficitárias, há tam-
bém aquelas com grande fluxo de usuários. Sendo assim, 
é preciso que a empresa atenda a todos de igual maneira. 
Entende que a situação é delicada, mas é preciso encon-
trar uma alternativa para o caso. Salientou que na sessão 
seguinte acontecerá a eleição da nova mesa diretora. Fez 
um breve relato de sua atuação no ano, afirmando que tem 
atuado de maneira imparcial.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Elogiou aos secretários 
do Executivo pelo trabalho exemplar, citando algumas 
ações relevantes no município. Falou sobre o CONDER 
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), onde foi 
escolhido como um dos conselheiros. Pediu que a ATPA 
(Associação Torrense de Proteção aos Animais) informe o 
número de castrações realizadas neste ano e o destino des-
tes animais. Em resposta a comentário anterior, disse que 
é preciso a criação de uma casa destinada à castração de 
animais no município.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Lamentou a 
morte do senhor Leonir Maciel, conhecido como “Nino”, 
externando seus pêsames à família. Agradeceu ao “Mano 
veterinário”, por atendê-lo sempre que solicitado. Pediu ao 
Executivo que faça a pavimentação na rua da Escola Mam-
pituba, pois o pó excessivo é prejudicial à saúde das crian-
ças. Pediu que a população de dirija aos Correios para reti-
rar a carta de uma criança carente em vistas do natal que se 
aproxima. Relatou que os depoimentos são emocionantes.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou à nova diretoria 
do OAB de Torres, citando o nome de seus membros. Pa-
rabenizou aos secretários presentes na Casa, Helvia Sanae, 
Fábio da Rosa, Alexandre Porcatt e Cláudio Paranhos, pela 
atuação em suas Pastas. Em relação a um comentário an-
terior, disse que o Ex-ministro Moro foi parcial em seus 
pareceres contra o Ex-presidente Lula, assim como o fato 
de ter grampeado uma ligação telefônica da ex-presidente 
Dilma. Disse que seguirá a orientação do partido caso tenha 
um candidato próprio. Solicitou uma solução ao Executivo 
para o cruzamento das ruas José Osório Cabral com Ge-
neral Paim, onde ocorreram alguns óbitos. Sugeriu a colo-
cação de um quebra-molas para reduzir a velocidade dos 
veículos. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Justificou sua ausên-
cia na reunião para a criação da Procuradoria da Mulher por 
motivos alheios à sua vontade. Disse que recebe reclama-
ções constantes sobre o mau atendimento da Torrescar para 
com os munícipes. Pediu que a Administração interceda em 
favor da população em relação ao transporte público. Re-
lembrou que o Legislativo aprovou a prorrogação da idade 
da frota da Torrescar e que, em virtude de tal prorrogação, 
não houve nenhum retorno para a população. Pediu pelo 
cumprimento ao contrato por parte da empresa. Solicitou 
que o Executivo estenda os horários de atendimento das 
creches municipais para que os pais possam ser atendidos. 
Pediu por uma sinalização mais efetiva no cruzamento das 
ruas Alfiero Zanardi com Caxias do Sul. 

Ver. Moisés Trisch: Fez um relato breve do senhor Pedro, 
que ficou com sequelas de um acidente na esquina das ruas 
Alfiero Zanardi com Caxias do sul, sugerindo uma rótula 
para o local. Pediu pelo reparo de um esgoto cloacal a céu 
aberto na Praia da Cal, frente à Cruzeiro do Sul. Criticou o 
uso da expressão racista “denegrir” usada anteriormente na 
sessão. Parabenizou ao jornalista Fausto por ter publicado 
matéria com críticas ao vereador. Afirmou que não consi-
dera que o Ex-Presidente Lula seja corrupto. Defendeu que 
os empréstimos do BNDES a outros países, via Odebre-

cht, foram feitos com objetivo de fomentar crescimento ao 
Brasil, financiando mão de obra,  serviços e equipamentos 
brasileiros. Sugeriu que, para se encontrar corrupções, se 
busque as relações do PT com o Centrão, atualmente man-
tido pelo Partido Progressista. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Convidou os vereadores a 
participarem da formatura do PROERD, que terá a parti-
cipação de aproximadamente 500 crianças. Parabenizou 
ao Capitão Selva e às soldados Sílvia e Sofia, que coman-
daram o projeto nas escolas do município. Falou sobre o 
plano de mobilidade urbana e os desafios a serem vencidos. 
Afirmou que “precisamos caminhar para uma cidade com 
mão única, com mais estacionamento”. Disse que vândalos 
têm furtado luminárias e depredando patrimônio público na 
cidade. Pediu que a comunidade ajude a combater e denun-
cie tais atos. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou à primeira Dama 
Suzy Rosa Souza pelo aniversário. Em relação à fala do 
Secretário Alexandre Porcatt na tribuna, sobre as multas 
ao não cumprimento dos lances para os quiosques, enten-
de que o objetivo seria evitar que os concorrentes burlem 
o sistema de regramento. Lamentou que algumas pessoas 
tenham perdido a concorrência em virtude de problemas 
com documentação. Enfatizou a importância da oposição 
na Casa por levantar questões que levam a uma maior re-
flexão. Citou o problema do horário nas creches, levantado 
pela oposição, e que merece uma melhor análise.

TRIBUNA:
Secretário do Trabalho, Indústria e Comércio Alexandre 
Porcatt: Esclareceu dúvidas sobre a Concorrência Pública 
nº 333/2021 que trata dos pontos comerciais à beira-mar. 
Disse que o edital ficou à disposição da população durante 
trinta dias. Relatou que foram apresentados 110 envelopes 
de propostas, sendo apenas 7 inabilitados. Do total apre-
sentado, 103 apresentaram propostas com valores, ou seja, 
aptas a concorrer pelos 44 pontos. Disse que para 5 pontos, 
sendo 3 para lanches e bebidas e 2 para cadeiras e guarda-
-sóis, não houve propostas. Falou que na última sessão foi 
apresentado o nome de 28 famílias que não tiveram seus 
postos de trabalho renovados. Esclareceu que dez destas fa-
mílias decidiram não participar por não ser interessante co-
mercialmente; outras não participaram por problemas com 
documentação. Enfatizou que atualmente há 39 quiosques 
habilitados para atuar nesta temporada, dos quais 28 são de 
novas famílias. Em resposta a um questionamento, esclare-
ceu que as multas por desistência constam no edital. Disse 
que o edital foi aberto para pessoas físicas e não jurídicas. 
No caso de quebra dessa regra, o Executivo fará a apuração 
dos fatos. Salientou que a chamada dos vencedores é feita 
via site da Prefeitura e que os proponentes estão cientes de 
todo processo. Informou que o processo de concorrência 
pública por edital é realizado a cada quatro anos, e neste 
ano foi adotada a modalidade de melhor proposta para uso 
durante quatro anos, com renovação anual.

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 65/2021, do Poder Executivo, que auto-
riza prorrogar contratações para atuarem na Secretaria de 
Turismo. APROVADO
Projeto de Lei nº 66/2021, do Poder Executivo, que auto-
riza contratações para atuarem na Secretaria de Turismo. 
APROVADO
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. 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.camara-
torres.rs.gov.br.

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

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

CÂMARA DE TORRES
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FONTE- Moglia Comunicação
_______________________

Moradores e frequentadores do 
Litoral Norte vão contar com um 
moderno e inovador complexo de 
saúde já a partir deste verão. Em 
fase de acabamento, o Hospital Li-
fePlus está situado no município de 
Xangri-lá e foi idealizado para aten-
der as necessidades da comunida-
de da região e reduzir deslocamen-
tos para a Capital e Grande Porto 
Alegre na busca de tratamentos de 
saúde. Com fácil acesso a todas as 
cidades da região via Estrada do 
Mar, o projeto está mobilizando 
para o litoral um investimento de 

mais de R$ 100 milhões em recur-
sos privados para construção civil, 
aquisição de equipamentos, insta-
lações e serviços.

Em uma área de mais de 14 mil 
metros, o complexo também conta-
rá com um Centro Clínico, com 70 
consultórios. O Hospital terá 50 lei-
tos, seis modernas salas cirúrgicas e 
um renomado corpo clínico forma-
do por mais de 150 médicos de 25 
especialidades. Vai gerar mais de 
500 empregos, incluindo parceiros 
e prestadores de serviço. O atendi-
mento será particular, por convê-
nios de saúde, mas haverão tam-
bém  parcerias público-privadas.

O novo complexo de saúde in-

tegra o projeto concebido e estru-
turado pela Seferin & Coelho de 
formação de uma nova rede de 
hospitais no RS que se propõe a 
reforçar os serviços de saúde no Li-
toral Norte, Serra Gaúcha e Grande 
Porto Alegre. O Grupo possui ampla 
experiência em gestão de empre-
endimentos e serviços voltados à 
saúde e ao bem-estar. “Queremos 
fazer parte das soluções dos desa-
fios da área da saúde no nosso es-
tado e ser o Hospital referência das 
comunidades dos municípios em 
que estivermos presentes”, afirma 
Dr. Claudio Seferin, médico com 
mais de 40 anos de experiência na 
gestão de instituições públicas e 

privadas da saúde, entre as quais o 
Grupo Hospitalar Conceição, Com-

plexo Hospitalar Santa Casa e Siste-
ma de Saúde Mãe de Deus

Moderno hospital será inaugurado para a 
temporada de verão em Xangri-lá

Hospital LifePlus prevê gerar mais de 500 empregos, incluindo parceiros e prestadores de serviço. O atendimento será 
particular, por convênios de saúde, mas haverão também  parcerias público-privadas

Parcerias e modernos equipamentos
A fim de levar para a região li-

torânea novos serviços na área de 
diagnóstico e tratamento, o Hos-
pital LifePlus contará com equipa-
mentos de última geração para a 
realização de exames e outros pro-

cedimentos. Exemplo é o Azurion, 
da Philips, aparelho voltado para 
a área de procedimentos cardio-
-neuro-vasculares e considerado 
um dos mais avançados do mer-
cado. A telemedicina também irá 

integrar o conjunto de soluções 
da rede, conectando as equipes a 
grandes centros especializados de 
saúde.

Com foco total na resolução dos 
casos dos seus pacientes, o Hospi-

tal está acertando parcerias com 
outras instituições para situações 
em que houver necessidade de 
atendimento complementar. “Nos-
sa intenção é unir forças com servi-
ços já em operação para oferecer 

um atendimento ainda melhor nas 
regiões em que estivermos pre-
sentes”, afirma Daniel Coelho, com 
experiência de mais de 35 anos em 
gestão na área da saúde e em ope-
radoras de planos.

Com Comunicação AESC (HNSN)
__________________________

Um índice preocupa no Estado: 
durante a pandemia, caiu em 20% 
o número de doações de sangue 
nos hemocentros, responsáveis 
por abastecer os hospitais gaúchos. 
“Com a pandemia, diminuiu muito 
mais o fluxo de doação e aumentou 
muito mais a necessidade de san-
gue nas UTIs”, ressalta Clarissa Dias 
Fraga, técnica em Enfermagem no 

Hospital Nossa Senhora dos Nave-
gantes, em Torres, onde o número 
baixo de bolsas para casos de emer-
gência também preocupa. 

Clarissa trabalha na Agência 
Transfusional da instituição, uni-
dade que não faz a captação de 
sangue, mas recebe as bolsas de 
sangue do Hemocentro de Porto 
Alegre e faz a distribuição conforme 
critérios médicos. “A Agência Trans-
fusional do HNSN é vital dentro da 
nossa região, pois é uma unidade 

que presta atendimento 24 horas 
por dia, atendendo a demanda 
transfusional com fornecimento de 
hemocomponentes aos pacientes 
que necessitam. Estes geralmen-
te são as vítimas de acidentes ou 
ferimentos com sangramento ati-
vo grave, hemorragias digestivas, 
mulheres com sangramento no 
pós-parto, casos cirúrgicos como 
amputações e demais cirurgias 
traumatológicas, CTI e CTI covid”, 
explica Clarissa.

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes opera com 
baixo estoque de bolsas de sangue para emergência
Entenda como funciona a Agência Transfusional da instituição, que faz a distribuição das bolsas conforme critérios médicos

Número ideal
Segundo a técnica em En-

fermagem, para a agência 
operar com tranquilidade, 
o número ideal de bolsas 
de concentrados de hemá-

cias em estoque deve ser 14 
por dia. Na sexta-feira (26), 
o hospital contava com um 
estoque de 8 unidades. O 
número preocupa por es-

tarmos nos aproximando 
do final do ano, quando a 
demanda aumenta e as do-
ações diminuem, em razões 
de datas como Natal, Ano-

-Novo e Carnaval.
Para que a situação não fi-

que mais crítica, Clarissa dei-
xa um recado: “Mais do que 
palavras, as ações começam 

dentro de nós, e são elas que 
fazem o ser humano ter mais 
uma chance. Seja essa chan-
ce que o próximo necessita, 
seja doador de sangue”.

Seja um doador
Por isso a importância do Dia 

Nacional do Doador de Sangue, 
que foi lembrado na última 
quinta-feira (25), e da Semana 
Nacional do Doador de Sangue 

(entre 23 e 28/11). Em uma 
doação de sangue, a quantida-
de retirada não afeta a saúde 
do doador, pois a recuperação 
ocorre imediatamente após 

a doação. Uma pessoa adulta 
tem em média cinco litros de 
sangue e, em uma doação, são 
coletados, no máximo, 450ml. 

“Orientamos àqueles que 

têm disponibilidade para doar 
que se dirijam ao Hemocentro 
do Estado, em Porto Alegre, 
que é a nossa referência. Sem-
pre que possível, também orga-

nizamos campanhas de doação 
de sangue, com o auxílio da 
prefeitura, e levamos os doado-
res até o hemocentro”, afirma 
Clarissa. 

O que é preciso para doar?
Estar em boas condições de saúde;
Apresentar documento oficial de identidade com foto;
Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a 

doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanha-
dos pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 Kg com desconto de vestimentas;

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;
Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;
Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;
Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anterio-

res à doação;
Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul - Agenda-
mento de doação pelo WhatsApp: (51) 98405-4260 ou pelo 
site saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue 
- *E-mail: hemorgs@saude.rs.gov.br - *Endereço: Av. Bento 
Gonçalves, 3.722, Partenon, Porto Alegre  - *Horário de fun-
cionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
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ÁRIES - A semana pode ser uma loucura 
total. Pode ser difícil acompanhar o rit-
mo: algumas coisas sairão do controle. 
É importante ter consciência de aonde 
quer chegar com suas metas e objetivos 
ou pode se perder, fazendo mil coisas e 

não chegando a lugar nenhum. Tome cuidado com men-
tiras e ilusões. Não é uma boa semana para assinar con-
tratos nem para fazer viagens longas.

TOURO - Hoje o dia traz desafios nos 
seus planos e projetos. Pode ser preciso 
lidar com obstáculos inesperados, mas, se 
conseguir encontrar soluções rápidas ou 
apenas focar em novos caminhos, o dia 
poderá ser mais bem aproveitado. Tome 

cuidado com o autoritarismo e a dificuldade de aceitar ideias 
dos outros.

GÊMEOS A semana pode trazer novas parcerias 
e novos contratos, porém, devido ao eclipse, não 
é interessante assinar contratos com pressa. Re-
fletir antes de assumir compromissos é indicado. 
Netuno e Mercúrio se desentendem, o que pode 
trazer atrasos e mal-entendidos em diversas áre-

as da vida, portanto ficar irritado ou ansioso será uma receita para 
fracassar, então mantenha-se calmo.

CÂNCER -  semana vai exigir muita de-
dicação, entrega e organização. O caos 
pode invadir a sua vida com esse eclip-
se, então lidar com esse caos pode ser 
angustiante e exaustivo. Saber deixar 

alguns pratos caírem é indicado, sem cobranças e sem 
culpas, porque será impossível fazer tudo o que pode ser 
exigido de uma vez.

LEÃO - O eclipse pode mexer com seu equilíbrio 
interno e suas certezas podem derreter como 
um gelo no deserto. Crises existenciais podem 
surgir, por isso a busca por autoconhecimento 
para um propósito é indicado, pois você pode 
se sentir bloqueado e sem rumos. É importante 

conseguir buscar ajudas e conselhos e renovar a vida, fazendo 
novas escolhas e saindo da zona de conforto.

VIRGEM - A semana pode trazer irritações no 
ambiente doméstico. A casa pode ter problemas 
de infiltrações ou elétricos. Manter a calma é 
indicado. Fora isso, suas emoções podem es-
tar oscilando e seu lado sonhador e saudosista 
pode vir à tona. Tome cuidado com o excesso de 

passado. O eclipse pode trazer questões antigas para serem resolvi-
das. Você pode vender ou comprar um imóvel também.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA -A semana pode trazer soluções: conversas 
definitivas podem acontecer em diversas áreas da 
vida. Sua intuição pode ser grande, mas se pensar 
demais pode acabar dando um nó na mente, portanto 
saiba sentir e não crie caraminholas que vão gerar 
apenas medos e dúvidas. Novos aprendizados che-

gando para você, além da possibilidade de avançar na carreira

CAPRICÓRNIO - A semana pode 
te desafiar e exigir que você pare 
um pouco, portanto pode ser uma 
semana de descanso merecido 
ou de uma retirada estratégi-

ca para mergulhar em algum novo projeto que 
pode estar nascendo. Seja como for, existe uma 
energia de mistério em sua vida. Algo novo está 
surgindo. Saiba se abrir para isso.

AQUÁRIO - A semana pode trazer 
mudanças em seus projetos e pla-
nos, ou seja, nem tudo será como 
você gostaria, e lidar bem com isso 
pode te trazer mais paz. Abandonar 
infantilidades e ser mais maduro nas 

adversidades pode ajudar a resolver os problemas 
com mais facilidade. Use sua flexibilidade a seu fa-
vor. Tome cuidado com propostas mentirosas

PEIXES - A semana pede menos tei-
mosia e mais flexibilidade. Querer a 
mudança é importante para lidar com 
esse eclipse, que vai trazer realiza-
ções novas. Com isso, novas pos-

sibilidades podem surgir no seu futuro. Fanatismos e 
pessoas mentirosas podem aparecer também, queren-
do te convencer de algo. Fique alerta e pesquise tudo 
antes de se comprometer.

ESCORPIÃO -A semana pode trazer proble-
mas ou preocupações financeiras. É importante 
conseguir economizar e se manter precavido 
para questões futuras. Manter seu espaço pri-
vado e ter tempo para si mesmo será sagrado e 
imprescindível para não explodir. Tome cuidado 

com o excesso de controle. Aprender a relaxar é necessário. 
Tome cuidado com o mau uso do seu tempo.

SAGITÁRIO - A semana vai trazer muitas 
emoções e mudanças intensas. O eclipse so-
lar total no seu signo pode trazer uma mudan-
ça profunda no seu jeito de ser e de pensar. 
A vida vai abrir novos caminhos e vale a pena 

não sentir medo das mudanças que estão por vir, porque 
elas poderão ser como bênçãos, ainda que sejam desafia-
doras. Avance!

VARIEDADES

(semana entre 30/11 e 06/12)
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PAUTA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA. Arroio do Sal

 - Em discussão e votação as Atas 41/2021 de 16/11/2021 e 42 de 22/11/20 - APROVADA
 - Leitura das correspondências

ESPAÇO DE ORADORES
Participaram da tribuna da sessão por ordem previamente planejada pela casa os (as) vere-
adores (as): REJANE – Rep; MAZINHO – Prog; MATEUS – Rep; RONALDO – MDB; 
DIEGO – MDB; GIOVANI – MDB; EDEMILSO – PDT;  CARLOS – MDB; MA-
NECA - MDB.

ORDEM DO DIA
Em discussão e votação o projeto de lei 98/2021, do Poder Executivo, que Institui o Programa 
“Adote um Espaço Público”, e dá outras providências – APROVADO.

Em primeira discussão o projeto de lei 104/2021, do Poder Executivo, que Estima a Receita 
e Fixa a Despesa do Município de Arroio do Sal para o exercício financeiro de 2022 – TRA-
MITANDO.

Em apreciação o projeto de lei 105/2021, do Poder Executivo, que Autoriza a contratação, por 
tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público das secretarias 
municipais – TRAMITANDO.

Em discussão e votação a Indicação nº 004/2021, do vereador Manoel Pedro Faustino – 
APROVADO.

Em discussão e votação a Indicação nº 005/2021, do vereador Marcos Antônio Cardoso da 
Cunha – APROVADO.

ESPAÇO DE LIDERANÇA:
Participaram do espaço para posições de lideranças de bancadas os partidos e vereadores:

PDT -  EDEMILSO; REP – MATEUS; PROG – MAZINHO e MDB - CARLOS.

REGIÃO

Na sessão ordinária da Câmara 
de Vereadores de Três Cachoeiras, 
ocorrida no dia 29 de novembro, 
foi aprovado o Projeto de Lei 25 de 
2021, de autoria do Poder Executi-
vo de Três Cachoeiras, que orça a 
receita e fixa a despesa do Muni-
cípio para o exercício de 2022 - a 
obrigatória Lei do Orçamento Anu-
al (LOA). 

A receita projetada para o ano 
de 2022 ficou projetada para R$ 
40.732.175,00 (R$40,7 milhões).  
A receita oriunda diretamente 
das atividades e das pessoas da 
cidade (através de impostos taxas 
ou contribuição de melhorias mu-
nicipais) ficaram orçadas em R$ 
6.095.400,00, representando qua-
se 15% da receita total. Já as Trans-
ferências Correntes, receitas que 
são oriundas de repasses federais 

e estaduais, consequentemente 
oriundas de impostos do RS ou do 
Brasil, ficou projetada para ser R$ 
37.563.980,00 em 2022. 

Limite de 8% para créditos su-
plementares sem autorização par-
lamentar

Pela lei aprovada na Câmara, a 
prefeitura municipal de Três Cacho-
eiras está autorizada a abrir crédito 
suplementar para atender despe-
sas relativas a aplicação ou transfe-
rências de receitas vinculadas - que 
excedam a previsão orçamentária 
correspondente até o limite recebi-
do; abrir crédito suplementar para 
remanejar dotações orçamentárias 
no mesmo projeto, atividade ou 
operação especial, existindo os ele-
mentos de despesa nas respectivas 
e atividades, projetos ou operação 

especial, até o limite da dotação; 
abrir crédito suplementar com sal-
do de recursos vinculados não uti-
lizados no exercício passado, até o 
limite do saldo bancário livre;

Também foi aprovado na mesma 
lei o teto para que a prefeitura pos-
sa abri os seus créditos suplemen-
tares sem aprovação obrigatória da 
Câmara Municipal. E este teto ficou 
estabelecido em até o limite de 8% 
da despesa total autorizada no or-
çamento.

Base na LDO e no PPA
A Lei do Orçamento Anual (LOA) 

- é obrigatória em muniipios de 
todo o Brasil, e deve ser elabora-
da baseada na Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e no Plano 
Plurianual (PPA), este último feito 
sempre no primeiro ano das pre-

feituras recém eleitas (e projetados 
orçamentos para os próximos qua-
tro anos). 

As duas peças orçamentárias 
representam: a direção dos investi-
mentos e gastos da prefeitura para 

o ano, antes do orçamento final, no 
caso da LDO; e uma espécie de Pla-
nejamento Estratégico dos gover-
nos eleitos projetados para quatro 
anos, no caso do Plano Plurianual 
(PPA). 

Orçamento da prefeitura de Três Cachoeiras para 
2022 ficou orçado em R$ 40,7 milhões

A Administração Municipal de 
Três Cachoeiras, realizou nesta 
quarta-feira (1), uma reunião com 
a diretora da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS) do Litoral Nor-
te, Débora Thomas, para dar início 
às tratativas de diversos convênios 

para o município.
De acordo com o prefeito de 

Três Cachoeiras, Flávio Raupp Li-
pert, é muito importante a Univer-
sidade estar inserida na comuni-
dade, pois contribui muito para o 
desenvolvimento. “Acredito que é 

através da educação que teremos 
um país mais justo e igualitário”, 
afirmou o prefeito.

A reunião contou também com 
a presença do vice-prefeito, Vilson 
Rodrigues, e secretários munici-
pais.

Administração de Três Cachoeiras 
inicia tratativas com a UCS

Impostos oriundos de tributos municipais ficaram projetados para ser de em torno de 15% da receita anual.  Lei aprovada é baseada na LDO e no PPA

A Secretaria Municipal da 
Saúde divulga na terça-feira, 
30/11, novos dados sobre o 
andamento da vacinação em 
Arroio do Sal. O Município re-
cebeu, até o momento, para a 

primeira aplicação 9.714 doses. 
Para a segunda dose foram re-
cebidas 8.645 e, para a terceira 
dose, 1.866.

Até a data de hoje foram apli-
cadas nos grupos elencados no 

Plano Nacional de Imunização 
(PNI), em primeira dose, 9.033 
doses e, em dose única, 275, as 
doses remanejadas conforme 
solicitação da 18ª Coordenado-
ria Regional de Saúde foram 328, 

totalizando 9.308 aplicadas.
Para a segunda dose, o Bole-

tim informa que das 8.645 do-
ses recebidas, 7.920 já foram 
aplicadas, sedo que foram re-
manejadas 330 doses conforme 

solicitação da 18ª Coordenado-
ria Regional de Saúde. Já para a 
terceira dose, das 1.866 doses 
recebidas, foram aplicadas até 
o momento 1.494. (Por Melissa 
Maciel - ASCOM PMAS)

Novos dados sobre a vacinação contra a Covid-19 em Arroio do Sal são divulgados

No último sábado, 27 de no-
vembro, o Gestor de Cultura 
Jaime Batista, esteve em visita 
no projeto cultural "Mariscão 
da Zimba" em Imbituba. O ob-

jetivo foi buscar a criação da 
sede regional do projeto cultu-
ral "Rota Açoriana" em Passo 
de Torres. O projeto busca a 
integração e o intercâmbio Cul-

tural dos municípios do Litoral 
Catarinense nas áreas do arte-
sanato, gastronomia, religião, 
música, dança e literatura. 

Além do resgate da Cultu-

ra de base Açoriana do litoral, 
com um grande atrativo que 
ainda conserva suas tradições 
culturais e religiosas. Na opor-
tunidade, a visita foi acompa-

nhada pelo Diretor Geral do 
projeto Rota Açoriana, Célio de 
Oliveira e pelo presidente da 
A.C.C. Mariscāo da Zimba, San-
dro de Souza.

Passo de Torres busca criação da sede regional do projeto "Rota Açoriana"
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Município de Arroio do Sal, por 
meio da Secretaria da Cidadania, 
Trabalho e Desenvolvimento So-
cial, realizou mais uma edição dos 

encontros formativos aos partici-
pantes do Programa Qualificar: ge-
rando oportunidades.

O encontro de formação na ma-
nhã da última quinta-feira, 19/11, 
e o tema “A estrutura de um pro-
cesso seletivo” foi assessorado 
pela supervisora educacional da 
Secretaria Municipal da Educação, 
Fatima Marinete da Silva, que tem 
experiência em comissão de pro-
cesso seletivo simplificado.

No encontro, a profissional 
que tem formação em Psicologia 
apresentou como estão distribu-
ídas as informações em um edital 
de processo seletivo, orientações 
para o preenchimento da ficha de 
inscrição e documentação neces-
sária para contratação. Além disso, 
partilhou a sua experiência de vida 

e contou sua trajetória profissional 
com muita dedicação e esforço, 
sendo inspiração aos participantes.

O encontro também contou 
com a presença e contribuição 
da advogada, mestre em direitos 
humanos e especialista na área 
da violência doméstica, Gabriela 
Manetzeder, e da coordenadora 
do Programa Qualificar, Tainara 
Juliana Viganó, que explica que o 
objetivo do Programa Qualificar é 
proporcionar qualificação profis-
sional para inserção dos bolsistas 
no mercado de trabalho.

A proposta da formação realiza-
da nessa oportunidade prepara os 
participantes do Programa Quali-
ficar para a participação em pro-
cessos seletivos em Arroio do Sal e 
outros municípios.

Galeria de Vereadores é inaugurada na Câmara de Dom Pedro de Alcântara

Em reunião realizada com Ve-
readores de Passo de Torres nesta 
quarta-feira, 24 de novembro, o 
Deputado Zé Milton (PP) informou 
a liberação de recursos, através do 
SC Mais Pesca, para a construção 
do estaleiro do Passo de Torres.

Durante o encontro no gabi-
nete parlamentar, Zé Milton en-
tregou a portaria que confirma a 
disponibilidade dos recursos na 
ordem de R$ 1 milhão, que au-
torizam a Prefeitura de Passo de 
Torres licitar a obra. “Esta é uma 
antiga demanda da comunidade 
de Passo de Torres, que nossos 

vereadores nos pediram e hoje 
confirmamos a liberação dos va-
lores para a construção”, frisou Zé 
Milton ao agradecer o Governa-
dor Carlos Moisés e o Secretário 
de Agricultura Altair, pela parceria 
com o município.

No encontro, o Deputado 
destacou o trabalho do Prefeito 
Municipal Valmir Rodrigues o do 
Secretário de Pesca Ademilson Ba-
tista, para a conquista. “Esse era 
um processo muito complexo que 
somente deu certo pelo empenho 
do Prefeito, Secretário e técnicos 
que trabalharam as documenta-

ções e liberação para o processo 
ser célere e hoje estarmos tendo 
esse resultado positivo para a po-
pulação”, finalizou Zé Milton.

Para o líder do governo muni-
cipal, Vereador Lucio Hespanhol, 
essa é uma grande conquista para 
o setor pesqueiro. “Nosso municí-
pio tem 60% da sua atividade eco-
nômica voltada a pesca, com este 
estaleiro, vamos assegurar mais 
renda as famílias de pescadores 
e aquecer a economia do nosso 
município. Obrigado Zé Milton por 
mais esta conquista!”, defendeu o 
Lucio.

Deputado destina R$1 milhão para a construção do estaleiro no Passo de Torres

Vereador Nelinho foi homenageado com a presença de familiares 
na Câmara

Vereador Nelinho Justo Schw-
anck (in memoriam)

O Município de Arroio do Sal, por 
meio da Secretaria Municipal da Saúde, 
atendendo à indicação da vereadora Re-
jane Braga dos Santos (Republicanos), 
aprovada conforme a Lei Nº 2.599/2018, 
em homenagem ao odontólogo Dr. José 
Elton Castro Cardoso, falecido em 2018, 
primeiro dentista do município, o ESF 
Centro, situado na Rua Joaquina Vargas, 
194, Centro, passará a ser designado ESF 
Dr. José Elton Castro Cardoso.

Em cerimônia especial, na próxi-
ma sexta-feira, 03 de dezembro, às 
17h30min, o prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bolão), o vice-pre-
feito, José Diogo Martins Pereira (Zéca), 
secretários municipais, vereadores, 

servidores, amigos e familiares acom-
panharão o descerramento de placa e 
homenagens.

O chefe do Executivo, prefeito Bo-
lão, afirma que mesmo que tardia, a 
homenagem é um reconhecimento do 
Município por toda a dedicação do Dr. 
José Elton e pelos serviços prestados à 
comunidade de Arroio do Sal.

A viúva do homenageado, Neucy Fal-
cão Cardoso, residente em Arroio do Sal 
agradece o reconhecimento e se alegra 
com a homenagem, afirmando que Dr. 
Elton amava a profissão e de dedicava 
com muito todas as unidades de saúde 
do município e os clientes que atendia 
em seu consultório particular.

Trajetória do Dr. José Elton Castro 
Cardoso

Dr. José Elton Castro Cardoso, nasci-
do em Rosário do Sul/RS, em 19 de se-
tembro de 1974, passou a sua juventude 
em São Borja/RS, onde conheceu sua es-
posa Neucy Falcão Cardoso. Formou-se 
em odontologia na Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM em 1974.

No ano seguinte casou-se e foi residir 
em São Paulo das Missões, onde foi o 
primeiro dentista da cidade, e teve seus 
filhos, Carlos Gustavo, Antônio Augusto 
e Fabiane Falcão Cardoso.

Em fevereiro de 1994, veraneando 
em Torres, teve a oportunidade de co-

nhecer Arroio do Sal e recebeu o convite 
para trabalhar no município, sendo o 
primeiro dentista da cidade. Em 27 de 
fevereiro de 2018 faleceu no hospital 

Santa Casa de Misericórdia em Porto 
Alegre, deixando esposa, os três filhos, 
duas noras e cinco netos. (FONTE: Melis-
sa Maciel - ASCOM Arroio do Sal)

ESF Centro de Arroio do Sal passará a ser denominado ESF Dr. José Elton Castro Cardoso

 A Vigilância Epidemiológica de Três 
Cachoeiras identificou, na última se-
mana, um foco positivo para a larva 
do mosquito transmissor da dengue e 
outras doenças, no município. Desta 
forma, a Secretaria Municipal de Saúde 
pede à população para que colabore 
com as ações de combate às larvas do 
mosquito, principalmente nesta época 
do ano, com as temperaturas mais ele-
vadas.  

A água parada é o principal criadou-
ro do mosquito, o que deve ser evitado 
(latas, pneus, garrafas, lonas, etc.). Estas 
atitudes visam manter o município livre 
das doenças transmitidas pelo Aedes 
aegypti.

Orientações para evitar a prolifera-
ção do Aedes aegypti:

- evite usar pratos nos vasos de plan-
tas. Se usá-los, coloque areia até a borda; 
- guarde garrafas com o gargalo virado 
para baixo; - mantenha lixeiras tampa-
das; - deixe os depósitos d’água sempre 
vedados, sem qualquer abertura, prin-
cipalmente as caixas d’água; - plantas 
como bromélias devem ser evitadas, 
pois acumulam água. No entanto, caso 
as tenham, regar a solução com água 
sanitária uma vez por semana; - trate a 
água da piscina com cloro e limpe-a uma 
vez por semana; - mantenha ralos fecha-
dos e desentupidos; - lave com escova os 
potes de comida e de água dos animais 

no mínimo uma vez por semana; - retire 
a água acumulada em lajes; - dê descar-
ga, no mínimo uma vez por semana, em 
banheiros pouco usados; - mantenha 
fechada a tampa do vaso sanitário; - evi-
te acumular entulho, pois ele pode se 
tornar local de foco do mosquito da den-
gue; - denuncie a existência de possíveis 
focos de Aedes aegypti para a Secretaria 
Municipal de Saúde; - caso apresente 
sintomas de dengue, chikungunya ou 
zika vírus, procure uma unidade de saú-
de para o atendimento.

Recomendações de utilização da 
água sanitária: A utilização de 2 ml de 
água sanitária por litro de água é sufi-
ciente para o combate das larvas do 
mosquito da dengue.

Vigilância Epidemiológica de Três Cachoeiras 
identifica foco do mosquito aedes aegypti

O Município de Arroio do Sal, por 
meio da Secretaria Municipal da Turismo, 
informa a abertura das inscrições para a 
composição do Conselho Municipal de 
Cultura e Turismo, com entrega de do-
cumentações até o dia 07 de dezembro.

Os interessados deverão entregar os 
seguintes documentos na Secretaria de 
Turismo, Esporte, Juventude e da Cultu-
ra: a) Cópia de RG; b) Comprovante de 
Residência; c) Histórico ou Currículo que 
comprove atuação na área cultural e/ou 
turística. 

Serão quatro vagas de titulares, mais 
quatro vagas de suplentes destinadas 
para a comunidade arroio-salense, que 
serão eleitos em reunião entre os inte-
ressados, conforme a Lei nº 2.898 de 21 

de setembro de 2021. As inscrições serão 
realizadas, presencialmente, na Secreta-
ria Municipal de Turismo, Esporte, Juven-
tude e da Cultura segundo o cronogra-
ma: a) Entrega da documentação até 07 
de dezembro de 2021; b) Divulgação dos 
inscritos no dia 08 de dezembro de 2021; 
c) Reunião para eleição no dia 14 de ja-
neiro de 2022; d) Divulgação dos eleitos 
no dia 15 de janeiro de 2022.

Para mais informações, contate a 
Secretaria Municipal de Turismo, Espor-
te, Juventude e da Cultura, situada na 
Avenida Assis Brasil, nº 11, sala 2, em 
frente à Praça Jovino Alves Pereira, mais 
conhecida como a Praça do Mar, ou ligue 
(51) 3687-3518 ou no e-mail turismo@
arroiodosal.rs.gov.br.

Abertas inscrições para composição do Conselho 
Municipal de Cultura e Turismo de Arroio do Sal
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Encerrou-se no dia 26 de no-
vembro, no Teatro da ULBRA, a 
9ª Mostra de artes, com brilhan-
te apresentação teatral do Grupo 
Nômade, de Porto Alegre. A peça 
“Junho: uma aventura imaginá-
ria”, mostrou a história da Família 
Frank, uma família diferente, que 
por seu amor pelos livros e pelo 
conhecimento foi hostilizada pela 
cidade onde morava. Condenado 
a viver isolado em seu castelo, Ju-
nho, um jovem muito inteligente 
e curioso, busca respostas que li-
bertem sua família da “maldição 
dos Frank”, e quanto mais conhe-
ce sua história, mais se torna ca-
paz de transformá-la.

O público estimado, ainda 

restrito pelas questões da pan-
demia, foi de 250 pessoas, en-
tre crianças e adolescentes dos 
grupos do SCFV Núcleo e Futsal, 
grupos de Idosos, funcionários 
da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Direitos Huma-
nos, Aldeia Guarany Nhu-Porã, 
além de turmas convidadas da 
Escola Municipal Fundamental 
Santa Rita. Foi um momento de 
encantamento e alegria, em que 
o tema da 9ª Mostra de Artes 
“Família, Vínculos e Proteção” foi 
contemplado através das aven-
turas e desventuras da Família 
Frank. A peça também abordou 
a importância dos livros e da lei-
tura, valorizando ainda mais a 

produção deste ano, o livro com 
título igual da temática.

Família, Vínculos e Proteção 

A 9ª Mostra de Artes buscou 
promover o fortalecimento dos 
vínculos familiares, assim como 
a reflexão sobre o tema ' Família, 
Vínculos e Proteção', escolhido a 
partir da convivência mais pró-
xima das famílias em função da 
pandemia de COVID-19. "Além 
de toda a alegria, foi de extre-
ma importância poder retomar 
a tradição de encerramento da 
Mostra de Artes com um espe-
táculo teatral contratado, opor-
tunizando o direito de acesso 

à cultura, assim como mais um 
momento de encontro e partilha 
de experiências após a 8ª edição, 
totalmente virtual", ressaltam os 
organizadores.

As expectativas para a 10ª edi-
ção são de reencontrar com os 

municípios vizinhos, que tradi-
cionalmente participam trazendo 
suas apresentações culturais e, 
especialmente, de uma grande 
celebração dessa iniciativa pio-
neira e transformadora que é a 
Mostra de Artes!

Escolas da rede municipal receberam exemplares da obra “Bailarinas também choram” - Livro dirigido a crianças e adolescentes que visa 
esclarecer sobre situações de abuso

EDUCAÇÃO

Alunos e profissionais de edu-
cação das escolas da rede mu-
nicipal de ensino receberam 
exemplares do livro “Bailarinas 
Também Choram”, que tem por 
objetivo ajudar a identificar situ-
ações de abuso sexual contra me-
nores, além das formas de com-
bater e denunciar.

Uma entrega simbólica foi fei-
ta no dia 25 de novembro na Es-
cola Municipal Santa Rita pela 
deputada estadual Franciane 
Bayer (PSB); pelos vereadores 
Claudio Freitas (PSB) e Carla Dai-
tx (Progressistas); pela secretária 
de Educação, Silvia Teixeira, pela 
diretora da Secretaria de Assis-
tência Social, Suzana Machado, 

representando o prefeito Carlos 
Souza, além de representantes de 
outras instituições de ensino. As 
autoridades foram recebidas pela 
diretora, Roberta Freitas, além de 
professores, alunos e funcionários 
da escola.

“A cartilha é um exemplo de 
que é possível conscientizar de 
forma sensível e responsável. Es-
tamos tratando de um crime co-
varde, que requer a atenção do 
poder público e sociedade, pois 
os danos desse tipo de abuso são 
sempre graves, e por vezes irre-
versíveis”, alertou Carla. As tratati-
vas para a distribuição da cartilha 
foram iniciadas durante audiência 
da vereadora com a deputada 

Franciane em junho deste ano, na 
Assembleia Legislativa, em Porto 
Alegre. A vereadora torrense é 
autora da lei municipal que insti-
tui a Semana de Conscientização 
Contra o Abuso e a Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes e 
Combate aos Crimes de Internet.

Sobre o livro

De autoria de Thanise Stein 
Narciso e Jessica Batista Minho, 
com ilustrações de Leonardo Frei-
tas, o livro “Bailarinas também 
Choram” conta a história de Kari-
na, que começou a ficar triste, a 
não querer brincar e a ir mal na 
escola.

Com linguagem acessível, a 
obra em formato de cartilha pre-
tende informar sobre as diversas 
situações de abuso, esclarecendo 
sobre a importância da denúncia, 

além de divulgar o Disque 100. 

*Com informações de Gabine-
te - Ver. Carla Daitx (FOTO Ma-
theus Pereira)

Escolas de Torres recebem cartilhas para combater 
abuso de crianças e adolescentes

Na segunda-feira (29/11), no 
Centro de Eventos da Ulbra Tor-
res, o 2º Batalhão de Policiamen-
to de Áreas Turísticas (2º BPAT) 
- da Brigada Militar -  realizou  
formaturas de 550 alunos de es-
colas do município, que partici-

param do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Vio-
lência (Proerd). 

Os eventos ocorreram às 15 
horas com alunos da pré-escola 
e às 19 horas com estudantes do 
5º ano. As instrutoras do Proerd, 

soldados Sílvia e Sofia, entrega-
ram os certificados de conclusão, 
medalhas e brindes aos alunos 
que se destacaram durante o cur-
so.

Na oportunidade, a Câmara 
de Vereadores de Torres prestou 

homenagem com "Moção de 
Congratulação às Instrutoras" em 
agradecimento ao desempenho 
das soldados à frente do Proerd 
no ano de 2021.

Sobre o Proerd

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên-
cia (PROERD) tem como base o 
D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance 
Education), e foi criado pela Pro-
fessora Ruth Rich, em conjunto 
com o Departamento de Polícia 
da cidade de Los Angeles, EUA, 
em 1989. Hoje, o programa é re-

alizado de formas diferentes em 
diversas cidades pelo mundo

O objetivo do programa é 
transmitir uma mensagem de 
valorização à vida, e da impor-
tância de manter-se longe das 
drogas e da violência.Atualmente 
o Programa está presente nos 50 
estados americanos, e em 58 paí-
ses.No Brasil ele chegou em 1992 
através da Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro, sendo que 
desde 2002 se encontrava em to-
dos os Estados brasileiros.

Com informações de Soldado 
Voigt - FOTO: Divulgação BM

Mais 550 alunos formados no  Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência em Torres

9ª Mostra de Artes encerra-se lembrando a importância 
dos  vínculos familiares
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

GERAL 

Moradores e turistas que 
transitam pelo Centro de Torres 
repararam mudança no visual 
das ruas da cidade. A Secretaria 
de Obras e Serviços públicos re-
alizou a pintura do meio-fio de 
determinadas áreas da região 
central, como na avenida Barão 
do Rio Branco, via de acesso ao 
município, e na avenida Beira 

Mar, na Praia Grande.
No meio-fio de canteiros cen-

trais, é possível observar uma 
pintura pontilhada, nas cores 
branca e cinza, já no meio-fio 
das calçadas, a pintura é total-
mente cinza. Essa coloração 
equivale ao que anteriormente 
era a cor branca, onde é permi-
tido estacionar. As áreas proibi-

das seguem na cor amarela.
De acordo coma a Assessoria 

de Comunicação da Prefeitura 
de Torres, a escolha das cores 
preza pela estética e inovação, 
além de reduzir a sujeira causa-
da pelo contato com pneus, e 
obedecer a legislação de trân-
sito.

Outro fator que culminou na 

pintura, segunda a Prefeitura, 
foi a relação custo benefício, 
visto que a tinta utilizada subs-
titui o cal, material utilizado an-
teriormente que necessitava de 
manutenção periódica a cada 
dez dias.

Ainda segundo a Assessoria, 
ao total 1km já foi pintado, en-
globando todas as principais 

avenidas da cidade e a beira-
-mar. Nesta primeira etapa, 
somente o Centro recebeu a 
pintura, mas o projeto prevê 
ampliação posterior para de-
mais regiões, ainda não divul-
gadas.

Texto e fotos: Maria Stolting 
/ Rádio Maristela

Principais avenidas do Centro de Torres 
recebem nova pintura de meio-fio
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No ano de 1971 um grupo de tor-
renses coordenaram um trabalho 
para integrar os dois Clubes existente 
na cidade, o Clube Atlântico Torrense 
e o Clube de Caçadores e Pescadores 
do Nordeste. Em 31 de julho de 1971 
ocorreu a fusão das duas Entidades 
passando a denominar-se Clube Atlân-
tico de Pesca e Caça - CAPESCA, sendo 
inicialmente dirigido por um triunvira-
to: Sr. João Almeida Pereira, Dr. Nereu 
Esteves de Aguiar e Sr. Augusto Zortéa. 
Mário Raupp foi o primeiro presidente 
e a partir desta etapa  o Clube conta-

biliza 25 ex-presidentes que se dispo-
nibilizaram  para dirigir de forma vo-
luntária  a tradicional Entidade Social 
torrense  

Este ano, 2021 é um marco na his-
tória do Clube que vem realizando 
desde então significativos eventos 
sociais, esportivos, culturais e de aco-
lhimento a toda sociedade torrense 
e região. A diretoria atual programou 
eventos para comemorar a data.

Dia 25 de novembro foi realizada 
uma homenagem aos ex-presidente 
e familiares, historiadores, imprensa 

e entidades representativas da nossa 
comunidade.  Dentre os atos, a inau-
guração  de uma placa referente aos 
50 anos do clube, cm direito a bolo e 
entrega de mimos.  Foram momentos 
muito especiais de confraternização e 
de uma emocionante volta ao passa-
do, com muitas histórias e estórias.  

Dia 27 houve um jantar comemora-
tivo para os frequentadores do Clube 
e amigos. Segundo Leonila Ramos, di-
retora Social, tudo foi planejado com 
muito carinho respeitando os protoco-
los da COVID-19.

Eventos marcam os 50 anos do Capesca

João Almeida, César Zortéa e   Neita  dos Reis Aguiar (represent-
ante de Nereu E. de Aguiar) descerraram a placa comemorativa  com 

o presidente Sérgio
Ex-presidentes presentes ao evento:  João Almeida, Aristeu Moreira, Fábio Brugnolli, Manuel Alvair 

Clezar, Rui Luiz de Freitas Filho, Geovani Pacheco.  o atual presidente Sergio Martins e Alziro Ramos.

Presidente Sérgio para o Sr. Nelson Adams, 
representando os historiadores de Torres

Alziro Ramos para Maria de Fatima Cechin, que 
representou a SAPT

Presidente entregando mimo para Clarissa  Raupp, 
que representou seu pai, Mario Raupp

O Vice-presidente Adão Quadros para Fausto 
Santos representando a imprensa.

Alzira Ramos, João Almeida, Sérgio Martins e o 
saxofonista Saulo Vitório



A FOLHA 25Sexta-Feira, 3 de DEZembro de 2021ESPORTES

Com informações de 
Aline Fiabane
_____________________

Tudo pronto em Torres para re-
ceber os grandes nomes do surfe 
brasileiro que fizeram história no 
esporte nas últimas décadas. A 
etapa única do The Legends será 

nesse próximo final de semana 
na praia dos Molhes, e definirá os 
títulos brasileiros de cinco cate-
gorias que fazem parte do crono-
grama. Os títulos brasileiros das 
cinco categorias do The Legends 
serão definidos nesse próximo fi-
nal de semana (4 e 5 de dezem-
bro) no Molhes de Torres (RS), a 
partir das 8h.

O evento é exclusivo para 
atletas veteranos de todo país 
acima de 35 anos, divididos nas 
categorias Master (a partir de 35 
anos), Gran Master (a partir de 
40), Kahuna (a partir de 45), Gran 
Kahuna (a partir de 50) e Legends 
(a partir de 55).

Para os surfistas veteranos que 
ainda possuem um alto nível de 
competição, é uma grande chan-
ce de se manterem em atividade 
no esporte, e disputarem uma 
premiação em dinheiro. “O ciclo 
profissional dos atletas do surfe 
é essencialmente muito curto. 
O The Legends tem como objeti-

vo não somente criar uma nova 
oportunidade de competição 
para atletas veteranos, mas tam-
bém de fomentar o surfe brasilei-
ro, através do incentivo aos atle-
tas iniciantes”, declarou Frederico 
Leite, manager da Swell Eventos, 
organizadora do circuito.

Grandes nomes como Fábio 
Gouveia, Neco Padaratz e o local 
Rodrigo Dornelles – atletas que 
disputaram o circuito mundial de 
surfe nos anos 90 e 2000 – confir-
maram presença no The Legends 
em Torres. No total serão distri-
buídos R$ 12.500,00 reais de pre-
miação em dinheiro do primeiro 
ao quarto lugar, sendo R$2.500,00 
reais para cada categoria, ofereci-
dos pela Surfland Brasil. Os cam-
peões embolsam R$1.000,00, 
os segundos R$700,00, terceiros 
R$500,00 e os quartos colocados 
R$300,00.

Além da premiação em dinhei-
ro, os campeões brasileiros da 
temporada 2021 de cada cate-

goria do The Legends receberão 
pranchas da Surfland Brasil, mo-
delo Gabriel Medina, do shaper 
Cabianca. Os vice-campeões da 
etapa e da temporada ganharão 
um título para usar durante o ano 
2022 do Clube de Férias da Rede 

Candeias em todo território na-
cional.

O campeonato The Legens 
é uma realização da Federação 
Gaúcha de Surf com financiamen-
to do Pró-Esporte LIE/RS - Novas 
Façanhas no Esporte e Lazer.

The Legends - badalado evento de surf para 
veteranos  será realizado em Torres

No último final de semana, dias 
26 e 27 de novembro, a equipe Ca-
dete (16) Feminino da Associação 
Torrense de Handebol (ATHB) con-
quistou o vice-campeonato esta-
dual de handebol em Campo Bom 
na segunda fase do Campeonato 
Gaúcho da categoria.

Sob o comando do técnico Luan 
Cardoso, que acompanha as atle-
tas nos treinamentos e jogos, a 
cada fase do campeonato a equipe 
mostrou um desempenho supe-
rior, mais maduro no que se refere 
as ações táticas e defensivas. “Des-

de a primeira fase, nossa equipe 
obteve a vitória nos dois jogos e 
conquistou o vice-campeonato 
da competição com apenas uma 
derrota em todo o evento. O vice-
-campeonato é resultado de muito 
treino, dedicação e crescimento 
pessoal e coletivo”, afirma Luan.

As atletas que fazem parte do 
Projeto Somos Todos Hand Torres, 
enfrentaram nos jogos do último 
final de semana as equipes HFSM e 
SGNH, em jogos muito disputados, 
mas acabaram vencendo com placa-
res de 28x12 e 21x16. Apesar da gar-

ra e uma bela apresentação em qua-
dra, não foi possível reverter o placar 
final pela derrota registrada - ainda 
na primeira fase - contra a equipe da 
Liga Hamburguense de Handebol. 
Assim, a equipe torrense a

O Projeto Somos Todos Hand-
-Torres 2021 é financiado pelo Go-
verno do Estado do Rio Grande do 
Sul por meio do PRÓ-ESPORTE (LIE) 
- Patrocínio: Alpha Química

Fonte: Assessoria de 
Comunicação – ATHB
Texto: Jornalista Melissa Maciel

Equipe torrense é vice-campeã no Campeonato Estadual de 
Handebol Cadete Feminino

Pela primeira vez na história, 
Passo de Torres foi representa-
do por um time feminino de fu-
tebol no campeonato regional 

da LAVM (Liga Atlética Vale do 
Mampituba). O time de mulhe-
res jogou em casa no dia 21 de 
novembro, garantindo o título do 

campeonato para o município. 
"Esse é um momento histó-

rico, não só pela grande con-
quista, mas por conseguirmos 
competir com um time feminino 

vestindo a camisa da nossa cida-
de. Obrigado por todo empenho 
e parabéns pela vitória mereci-
da", disse o Secretário Munici-
pal de Esportes Rafael Teixeira. 

Campeões também 
no sub-11

Além disso, o time SUB-11 
do município do Passo tam-
bém sagrou-se campeão no 
regional da LAVM (Liga Atlé-
tica Vale do Mampituba). Os 
pequenos jogaram muito em 
Sombrio e conquistaram o tí-
tulo invictos, sendo 06 jogos e 
06 vitórias. Os destaques do 
time foram o Goleiro menos 
vazado Artur, Artilheiro Ma-
teus e o Melhor da Partida, 
com o gol da vitória, Guilher-
me.

Passo de Torres é campeão da LAVM no Futebol Feminino 

Etapa única vai definir vencedores nos dias 4 e 5 de dezembro, na Praia dos Molhes. Grandes nomes do surf como Fábio Gouveia, Neco 
Padaratz e o local Rodrigo Dornelles – atletas que disputaram o circuito mundial de surfe nos anos 90 e 2000 – confirmaram presença

The Legends -Jihad Khodr em ação na Etapa Itajaí - que definiu os 
campeões de 2020 (Crédito Basilio Ruy).

Danilo Grilo, um dos vence-
dores do Legends 2020
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Não me contive, pois senti a ne-
cessidade de escrever sobre a prepa-
ração para mais um verão que está 
chegando. Não, não estou antecipando 
o início da temporada. Acho que todos 
já notaram que os turistas (e veranis-
tas) começaram a vir para as praias (e 
digo todas as praias) nos primeiros si-
nais de sol/calor. Ninguém mais espera 
um prefeito decretar que está aberta a 
temporada, é só esquentar... 

Comecei a escrever esta coluna e 
notei que algo me soava familiar. En-
tão fui buscar em minhas colunas ante-
riores e percebi que já havia escrito al-
go parecido com o que estava escre-
vendo. Para minha surpresa (nem tan-
to) encontrei esta coluna. Bem, como 
ela ainda está muito atual, resolvi ree-
ditá-la, apenas modificando alguns 
pontos e o final. E aí está! 

“As férias estão próximas fazendo 
com que a hotelaria, o comércio em 
geral e as prefeituras dos municípios 
marítimos tomem providências para 
que os visitantes se sintam bem em 
suas cidades. 

Isto foi escrito em 1985, há mais 
de 30 anos, pelo saudoso jornalista e 
escritor Francisco Raupp. Desde muito 
antes de Raupp escrever essas pala-
vras, cultivamos o hábito de nos prepa-
rarmos para o verão. Fazendo isso nos 
preparamos, também, para receber os 
visitantes, turistas ou veranistas. Sem-
pre foi assim e, certamente, isso come-
çou com Picoral e seu Balneário. 

As casas estão sendo abertas. Os 
apartamentos recebem a luz do sol. O 
comércio se prepara com estoques de 
produtos, os quiosques da beira mar 
começam a receber seus primeiros tu-
ristas, bem como os hotéis. 

A temporada de verão está pres-
tes a começar. 

O natal está próximo, assim como 
o ano novo, e tudo passa muito de-
pressa. 

Será que a Pandemia vai afastar 
os turistas? 

Será que vai chover mais do que 
o ano passado? 

Será que virão os Argentinos, 

Uruguaios e turistas de outros esta-
dos? 

O verão vai ser quente ou mais 
ameno? 

São tantas perguntas e poucas 
respostas. O certo mesmo é que, com 
ou sem as respostas, a cidade e os 
moradores enfrentam a nova tempora-
da com esperança e algumas certezas. 

Uma das certezas é que a econo-
mia da cidade depende do sucesso do 
veraneio. Outra certeza é que no ano 
que vem as esperanças serão renova-
das. Mais uma certeza: é que sempre 
foi assim. 

Acrescento a essas certezas a de 
que ainda vai demorar muito para mo-
dificarmos este estado de coisas. A 
mudança necessária, mexe com a nos-
sa cultura, e para modificá-la precisa-
se de tempo, bastante tempo. 

Porém é necessário um início.” 
E todo início de temporada é um 

novo “início”... um novo ciclo, que as-
sim seja! 
 

TEMPORADA 2021/22 



28 A FOLHAsexta-Feira, 3 de DEZembrO de 2021


