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pungente do que o outro.
Frei António de Montesinos, em Santo 

Domingo em 21 de Dezembro de 1511, no 
quarto domingo do Advento entrou para a 
história como o primeiro pronunciamento 
em defesa dos Direitos Naturais e Humanos 
dos índios das Américas. Inspirou também o 
Frei Bartolomeu de Las Casas a elaborar as 
chamadas Leis Novas, decretadas pelo Rei 
Carlos I da Espanha, para tentar protegê-los  
das brutalidades praticadas pelos conquista-
dores na sua insaciável busca por riquezas e 
ouro.

 “Todos vós estais em pecado mortal. Nele 
viveis e nele morrereis, devido à crueldade e 
tiranias que usais com estas gentes inocen-
tes. Dizei-me, com que direito e baseados 
em que justiça, mantendes em tão cruel e 
horrível servidão os índios? Com que au-
toridade fizestes estas detestáveis guerras 
a estes povos que estavam em suas terras 
mansas e pacíficas e tão numerosas e os 
consumistes com mortes e destruições inau-
ditas? Como os tendes tão oprimidos e fati-
gados, sem dar-lhes de comer e curá-los em 
suas enfermidades? Os excessivos trabalhos 
que lhes impondes, os faz morrer, ou melhor 
dizendo, vós os matais para poder arrancar e 
adquirir ouro cada dia... Não são eles acaso 
homens? Não tem almas racionais? Vós não 
sois obrigados a amá-los como a vós mes-
mos? Será que não entendeis isso? Não o 
podeis sentir?».

O Pe. Vieira, igualmente combativo e bri-
lhante,  não deixou por menos e, por isso, 
teve que se explicar à Inquisição.

Infelizmente, povos originários, em nosso 

país,  continuaram e continuam sendo mor-
tos e dizimados, expropriados de suas ter-
ras. A eles somaram-se na penúria, durante 
quase quatro séculos, 4 milhões de escravos 
trazidos sob tenazes da África, além dos que 
pereciam nas tormentosas viagens. Cenas 
horrorosas são vistas no filme “Amistad”.

Ficção, memoralismo e História nos agu-
çam a sensibilidade. Dê livros de presente 
neste Natal.

Nossa modernização no século XX substitui, 
com efeito, o sujeito-objeto da colonização 
pelo objeto-sujeito das grandes metrópoles, 
nas quais ainda moureja, em condições só-
cio-econômicas indignas, metade da nossa 
população: 50 milhões vivem com um salá-
rio mínimo, outro tanto com meio e mais 20 
milhões nada têm senão o destino das ruas.  
Tudo isso nos faz meditar, nesse tempo do 
Advento. Estamos na  véspera de um novo 
ciclo eleitoral quando poderemos, mais uma 
vez, escolher o melhor caminho para todos 
os brasileiros, com respeito aos Direitos Hu-
manos, celebrados anualmente nesta data 
de 10 de dezembro, e às oportunidades de 
realização social, com a retomada do desen-
volvimento. Reflitamos juntos e decidamos 
em paz. Enquanto é tempo...

Sou persistente. Todos os anos, desde 
2013, trago aos leitores desta coluna em A 
FOLHA ,  na expectativa que ecoe por todas 
as curvas do Mampituba, minha mensagem 
de BOAS FESTAS através da evocação do 
“Advento”.

O "Advento" é o período de quatro se-
manas, na tradição cristã, que antecede o 
Natal. A cada semana, acende-se uma vela 
nesta vigília de forma que, no Dia de Natal, 
quatro delas nos  iluminem. Trata-se de um 
período de reflexão, na expectativa  da “Boa 
Nova” como mensagem de paz e amor a to-
dos os homens, sem distinções, como ensi-
nou São Paulo em suas Epístolas, nas quais 
fundiu a fé com os ensinamentos filosóficos 
gregos. Por isso se diz que o  Cristianismo 
é uma confissão que nasceu abençoada 
pela Razão e pela Liberdade. E daí a sagrada  
egrégora greco-cristã que nos envolve no 
Ocidente.   É um momento de preparação 
para a reunificação, não só das famílias, mas 
de todos os povos do mundo, sem rancores 
, sem preconceitos, sem outro sentimento 
senão aquele ocupado pelo Amor. A grande 
ceia do Natal não é senão um ritual ilumina-
do que contribui para quebrar o cotidiano 
e gris da vida diária, um artifício para a ri-

tualização   da concórdia entre-todos-nós: 
O Encontro. Voltamos todos para casa por-
que é no amplexo familiar que renovamos 
as energias para enfrentar as adversidades 
do novo ano  que  se anuncia na fatia dos 
tempos.

Vivemos, por certo, momentos difíceis na 
História Contemporânea, independente de 
nossas venturas e infortúnios pessoais. .  As 
esperanças de um mundo melhor parecem 
soterradas na multiplicação sem par da mi-
séria, resultado da extrema concentração 
da riqueza,  na destruição do Planeta, na 
disseminação do vício e confrontos religio-
sos, étnicos e políticos. A depressão emo-
cional, enfim, esta epidemia irrecorrível do 
século XXI, parece ser o sintoma do desar-
ranjo dos homens.

O Advento contribui para reforçar a resis-
tência no  bom caminho da virtude. O ho-
mem, enfim, é o começo e o fim de tudo. 
Resistamos, pois, ao fim da virtude. Ainda 
há tempo, mas urge. É preciso coragem, de-
terminação e bom senso.  Resistir,  não só 
por orações, mas ações. Dois padres católi-
cos se notabilizaram no Período Colonial em 
suas pregações no Advento: Frei Antonio de 
Montesinos e Padre Vieira, cada qual mais 

OPINIÃO 

O Advento de 2021

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

Whats Televendas
    (51) 998.656.130
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FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________

O prefeito de Torres, Carlos Sou-
za, foi o anfitrião do evento de final 
de ano da Amlinorte-Associação dos 
Municípios do Litoral Norte realizado 
dias 3 e 4 de dezembro (última sexta 
e sábado). Nas dependências do Ho-
tel de Rose, na Avenida Beira-Mar, os 
prefeitos trataram de várias pautas, 
como o turismo na região e o Geo-
parque Cânions do Sul. Na oportuni-
dade, os prefeitos realizaram várias 
homenagens entre si, com destaque 
para o prefeito Bolão, de Arroio do 
Sal, em virtude do grave acidente re-
centemente ocorrido.

Todos os prefeitos prestigiaram o 
evento que teve Torres como sede. 
O prefeito de Itati, Flori Werb, e pre-
sidente da Amlinorte assim como os 
demais prefeitos foram recepciona-

dos à noite no hotel pelo prefeito 
Carlos e a primeira-dama Susi Souza. 
A programação iniciou na tarde de 
sexta sendo parte dela livre, oportu-
nidade em que os prefeitos comenta-
ram que a cidade estava muito bem 

cuidada. Elogiaram também a deco-
ração natalina do centro de Torres.

Diálogo sobre o Turismo no Litoral 
Norte do RS e divulgação do Geopar-
que Cânions do Sul foram os temas 
tratados na manhã de sábado pelo 

grupo. Prefeito Carlos abordou sobre 
o processo do Geoparque. Ainda na 
manhã, apresentação da diretoria 
do Hospital LifeDay, sobre as novas 
instalações em Xangri-lá;. Encerran-
do a manhã, os gestores foram con-

templados com show stan-up do guri 
de Uruguaiana que abrilhantou o en-
contro. O encerramento da reunião 
ocorreu após almoço de confraterni-
zação entre os 23 prefeitos do Litoral 
Norte.

Torres sediou evento de final de ano da Associação 
dos Municípios do Litoral Norte

Justificativa ao PL
Negrini faz, na própria justificativa do 

PL, um breve histórico de Allan Kardec - 
autor da sistematização do conhecimen-
to da doutrina espírita, em especial pela 
sua obra “O livro dos espíritos”. Defen-
de, ainda, que a filosofia se aprofunda 
nas questões mais relevantes inerentes 
ao sentido da vida humana norteando 

questões vitais como: Quem somos, 
de onde viemos e para onde iremos. O 
autor da lei pensa que a própria ciência 
oferece elementos para estudos e pes-
quisas sobre a vida no plano espiritual, 
dentre outras defesas para a aprovação 
da lei na Câmara.

O vereador Negrini cita também que, 

em termos mundiais, o Brasil é atual-
mente o País com o maior contingente 
de participantes ativos do espiritismo. 
Embasou sua afirmação citando dados 
do IBGE, quantificando que se decla-
raram espíritas cerca de 40 milhões de 
brasileiros. 

O PL deve passar por debates e vo-
tação na Câmara para (se aprovado) 
ser ainda promulgado pelo prefeito de 

Torres Carlos Souza. Só então se trans-
formaria em legislação formal torrense. 

Por Redação A FOLHA
______________

Entrou em tramitação na Câmara 
de Vereadores de Torres o Projeto 
de Lei (PL) 085/2021, de autoria do 
vereador Alexandre Negrini (Rep), 
que Institui no mês de outubro a Se-
mana da Codificação da DOUTRINA 

ESPÍRITA no âmbito do Município de 
Torres.

 O texto do PL diz que a semana 
tem por finalidade divulgar a dou-
trina espírita na cidade, mediante 
a realização de diversas atividades, 
podendo ter a colaboração dos po-
deres Legislativo e Executivo, caso 
concordem, mas sem obrigação. O 

vereador sugere ainda, de forma ex-
plícita na lei, que poderão ser insti-
tuídos durante a semana da doutri-
na espírita as seguintes atividades: 
palestras; estudos; biblioteca espí-
rita; dentre outros. E as atividades 
estão abertas a participação de to-
dos os Centros Espíritas Kardecistas 
situados no município de Torres.

Projeto de lei pode formalizar semana da doutrina 
espírita em Torres

Vereador Alexandre Negrini sugere que espiritismo tenha data destacada dentro da cidade, por conta do crescente número de simpatizantes

 Secretaria de Turismo tem R$ 6,41 milhões projetados para o ano que vem
As Despesas do Orçamento de Tor-

res estão distribuídas pela classificação 
Institucional da seguinte maneira: Po-
der Legislativo - R$ 6.086.897,94; Ga-
binete do Prefeito – R$ 2.361.683,21; 
Gabinete do Vice-Prefeito – R$ 
294.145,92; Procuradoria do Municí-
pio - R$ 1.982.380,31; Secretaria de 
Administração - R$ 10.245.889,27; De 

Cultura e Esporte – R$ 2.437.165,78; 
Da Fazenda – R$ 8.405.308,01; Da Edu-
cação – R$ 62.580.524,96; De Obras e 
Serviços Públicos – R$ 14.141.815,83; 
De Saúde – R$ 45.717.119,62; De 
Desenvolvimento Rural e Pesca – R$ 
8.979.748,24; Do Meio Ambiente e 
Urbanismo – R$ 9.739.900,50; De 
Turismo R$ 6.415.038,63; Da Assis-

tência Social e Direitos Humanos - R$ 
8.742.991,14; Previdência Social – R$ 
43.581.614,24; Planejamento e Par-
ticipação Cidadã – R$ 20.744.208,59; 
Do Trabalho, Indústria e Comércio 
– R$ 1.735.989,95; Encargos Espe-
ciais e Reserva de Contingência – R$ 
15.639.431,81.

A Lei do Orçamento Anual (LOA) 

é oriunda da LDO (Lei das Diretrizes 
Orçamentárias) e do Plano Plurianual 
(PPA). As bancadas e os vereadores 
podem apresentar emendas nos or-
çamentos das pastas, desde que nas 
emendas conste de qual a outra pas-
ta que irá sair os recursos da emenda 
pretendida.

Estas emendas podem, ainda, não 

serem efetivadas, mesmo que lança-
das no Orçamento, porque a municipa-
lidade tem poder de complementar o 
orçamento ao longo do exercício con-
forme o fluxo de entrada de recursos. 

Mais informações podem ser obti-
das no site da Câmara pelo endereço 
eletrônico www.camaratorres.rs.gov.
br/tramitacoes/1/19813. 

Está já tramitando na Câmara 
de Vereadores de Torres e deve 
ser emendado e votado ainda em 
2021 o Projeto de Lei 76/2021, de 
autoria do Poder Executivo (Pre-

feitura), que estima a Receita e 
fixa a Despesa do município para 
o exercício de 2022, a chamada 
Lei do Orçamento Anual (LOA). 

O orçamento geral estiva a 

receita em R$ 269.831.853,95 
(R$269,8 milhões) e fixa a despe-
sa no mesmo valor - lembrando 
que os planos podem não ser al-
cançados por conta de diferenças 

de arrecadação. 
As Receitas Correntes (Im-

postos e taxas municipais e 
Transferências federais e esta-
duais) estão estimadas em R$ 

226.029.029,31; e as Receitas de 
Capital (recursos extraordinários 
– emendas e repasses de convê-
nios com projetos federais e esta-
duais) em R$ 32.138.805,54.

Orçamento da Prefeitura de Torres entra na 
Câmara estimado em R$ 270 milhões

Vereadores podem fazer emendas e devem votar a matéria ainda em 2021
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Resultado de muita articulação - sob 
liderança do prefeito de Torres, Carlos 
Souza, e do secretário de Planejamen-
to e Participação Cidadã, Matheus 
Junges (com apoio do vereador Rafa 
Silveira) - a administração municipal 
foi contemplada com R$ 2 milhões 
para a pavimentação da estrada entre 
Vila São João e o Barro Cortado. Essa 

verba é oriunda do Governo do Estado 
através do programa 'Pavimenta RS' e 
foi anunciada pelo governador Eduardo 
Leite em transmissão online na manhã 
desta quarta-feira, dia 08 de dezembro. 

O programa é coordenado pela Se-
cretaria Estadual de Desenvolvimen-
to Urbano e Metropolitano (Sedur). 
Em setembro deste ano, o secretário 

estadual da pasta, Luiz Carlos Busato 
esteve visitando a estrada torrense e 
se comprometeu a olhar com atenção 
esta demanda da comunidade. Em 
outubro, o prefeito e o secretário Ma-
theus estiveram reforçando o pedido 
para atendimento do projeto em visita 
ao secretário Chefe da Casa Civil, Artur 
Lemos, juntamente com os deputados 
Lucas Redecker e Pedro Pereira.

Serão mais de dois quilômetros de 
pavimentação, ao custo estimado de 
R$ 3 milhões, sendo R$ 1 milhão de 
contrapartida do município. O projeto 
inclui pavimentação em asfalto, terra-
planagem, sinalização e acessibilidade. 
A assinatura dos convênios para o re-
passe de recursos está prevista para o 
dia 15 de dezembro. Conforme o secre-
tário de Planejamento e Participação 
Cidadã, Matheus Junges, a previsão é 
de que as obras iniciem no primeiro se-
mestre de 2022.

O prefeito Carlos Souza lembrou 
que esta conquista é uma resposta ao 
apoio de muitas lideranças, entre elas 
o governador Eduardo Leite, o deputa-
do federal Lucas Redecker, o deputado 
estadual Pedro Pereira e o secretário 

estadual Luiz Carlos Busato, além de 
todas as lideranças das comunidades 
envolvidas e dos vereadores.

*Com informações 
de Prefeitura de Torres 

POLÍTICA

Na sessão ordinária realizada 
na segunda-feira (dia 6 de dezem-
bro), a Câmara Municipal de Tor-
res elegeu a Mesa Diretora que 
irá dirigir a Casa legislativa no ano 
de 2022 - e que toma posse em 
1º de janeiro próximo. A nova no-
minata foi eleita por aclamação, 
pois não houve apresentação de 
chapa oponente. E é composta 
pelo Vereador Rafael da Silveira 
Elias (PSDB), como Presidente; 
Carla Daitx (PP), Vice-presidente; 
Rogério Jacob (PP), 1º Secretário 
e João Negrini (Republicanos), 2º 
Secretário.

O jovem vereador Rafael Sil-

veira (PSDB) foi eleito presidente 
ainda no final do primeiro ano de 
seu primeiro mandato. E substitui 
o atual presidente Gibraltar Vidal, 
o Gimi (PP), que, ao contrário de 
Rafael está na sétima a legislatura 
consecutiva, já tendo 25 anos de 
experiência legislativa. 

O ano de 2022 terá chance 
maior de ter a pauta para debate 
e votação da importante revisão 
do Plano Diretor Urbano e Am-
biental da cidade de Torres, já 
atrasado há 15 anos. É que a pre-
feitura do governo Carlos Souza 
anunciou a entrega da proposta 
do Poder Executivo, mais uma 

vez, há algumas semanas atrás. 
E agora só depende da aprova-

ção do Conselho do Plano Diretor 
para entrar definitivamente na 

pauta do poder legislativo para 
votação.  

Vereador Rafael Silveira (PSDB) é eleito presidente da 
Câmara de Torres por aclamação

Na sessão ordinária da Câmara de 
Vereadores de Torres, realizada na se-
gunda-feira (dia 6 de dezembro), foi 
aprovado o Pedido de Informações for-
malizado pelo vereador Moisés Trisch 
(PT), que indaga ao Poder Executivo 
(Prefeitura de Torres) sobre a forma de 
realização da festa pública do réveillon 
em Torres, mais especificamente acer-
ca dos ruídos causados pela queima 
de fogos de artifício (tanto pelo poder 
público como também em festas parti-
culares).

No corpo do documento - que já foi 

encaminhado à prefeitura - o vereador 
Moisés pergunta se a administração 
municipal observou o que determina a 
lei estadual 15366, de 05 de novembro 
de 2019 (que limita a emissão de ruí-
dos por fogos de artifício), indagando 
se a compra de fogos se deu conforme 
estes padrões. Pergunta também se 
haverá fiscalização sobre a venda de 
fogos de artifício 'barulhentos' nos co-
mércios do município, para fiscalizar o 
cumprimento da mesma lei. E se está 
sendo (ou será) programada alguma 
campanha que vise esclarecer a popu-

lação dos riscos de se promover quei-
ma de fogos de maneira inadequada, 
principalmente sobre o impacto do 
ruído dos fogos para bebês, crianças e 
idosos, especialmente crianças autistas 
e idosas com Alzheimer, além de toda 
uma população de animais sensíveis 
aos ruídos.

Finalmente, Moisés pede a formali-
zação do custo que serão dispendidos 
(ou investidos) nos eventos realizados 
pela municipalidade de Torres, mesmo 
se tiverem parceria com a iniciativa pri-
vada.

Vereador indaga se fogos da festa de Réveillon em Torres 
respeitarão limitação de ruído determinada por lei 

O jovem vereador é escolhido presidente ainda no final do primeiro ano de seu primeiro mandato. Substitui o vereador Gimi (PP), que está na sétima 
legislatura, já com 25 anos de experiência legislativa

 Jovem Rafael Silveira (e) substitui o experiente Gimi (d) na liderança da Câmara torrense

Debate sobre resposta inadequada por servidor da prefeitura 
Na mesma sessão da Câmara, o 

mesmo vereador Moisés Trisch (PT) 
pediu que a administração municipal 
reprimisse um servidor, que respon-
deu inadequadamente (por telefo-

ne) um cidadão torrense - de forma 
agressiva e até intimidadora. O cida-
dão indagava sobre a mesma questão 
(relativa aos ruídos dos fogos de arti-
fício no Réveillon).  .

A denúncia foi feita anteriormen-
te a fala de Moisés, pelo vereador 
Silvano Borja (PDT). E Moisés, além 
de corroborar com a denuncia de 
seu colega, lembrou que a indagação 

por telefone pode ter sido em tom 
irônico, e com requintes políticos, 
mas disse que um servidor não pode 
se utilizar de um cargo na prefeitura 
para fazer desforra política, muito 

menos com ameaças e intimidações. 
Ambos os vereadores não citaram o 
nome do servidor (acusado de postu-
ra inadequada na resposta ao telefo-
nema). 

Torres conquista R$ 2 milhões para pavimentação ligando Vila São João ao Barro Cortado

Moisés Trisch pediu que houvesse repressão à atitude desrespeitosa de servidor da prefeitura - perante a mesma indagação feita por telefone por munícipe torrense

Resultado de muita articulação política entre o município e Estado do RS, essa verba é oriunda do Governo do Estado através do 'Programa Pavimenta RS'
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TORRES - Estudantes de 
algumas das escolas mu-
nicipais de Torres partici-
param, no dia 1º de de-
zembro, do projeto Foto 
Itinerante, idealizado pela 
ONG ImageMágica com pa-
trocínio da instituição CCR 
Via Sul.

O projeto proporcionou 
uma vivência fotográfica, 
através do Phototruck, ca-
minhão de fotografia, que 
ficou estacionado na esco-

la EMF Alcino Pedro Rodri-
gues, com as educadoras 
Camila Tibúrcio e Maryan-
gela Barbieri, que media-
ram as atividades.

As crianças puderam co-
nhecer brevemente sobre 
a história da fotografia e 
algumas técnicas fotográfi-
cas. Em seguida, realizaram 
saídas para fazer fotos, que 
resultaram em uma expo-
sição para cada escola que 
participou do projeto.

Alunos da rede municipal participam de experiência sobre fotografia

FONTE - Prefeitura de Torres
________________________

Imbuídos de estreitar relações 
e qualificar ainda mais os servi-

ços de atenção à causa animal, 
a Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo reuniu na manhã des-
ta quarta-feira, 8 de dezembro, à 
convite da Câmara de Vereado-
res, com Polícia Civil e Patrulha 
Ambiental da Brigada Militar. Na 
pauta, os atendimentos à causa 
animal.

Com todos os entes responsá-
veis reunidos, foram debatidos 
assuntos pertinentes a ações de 
fiscalização e atendimentos de 
ocorrências de maus-tratos e 
emergências, onde as três esfe-
ras da responsabilização são tra-

balhadas: administrativa, civil e 
criminal.

Atualmente, no caso de maus-
-tratos, o Município realiza os 
atendimentos individualmente, 
com médicos veterinários e fis-
calização ambiental, onde são 
emitidos laudos que podem ca-
racterizar um crime. A ideia é que 
a partir de agora haverá maior 
interação entre as forças de fis-
calização, com atuação conjunta, 
onde um laudo veterinário pode-
rá embasar uma constatação de 
crime no momento da operação, 
podendo ser realizadas, inclusive, 

prisões em flagrante.
Conforme o secretário do Meio 

Ambiente e Urbanismo, Júlio Agá-
pio, como todas as frentes rece-
bem denúncias frequentemente, 
ficou estabelecido que, situações 
de atropelamentos e abandonos, 
deverão ser dirigidas ao Municí-
pio, através do Meio Ambiente 
e Urbanismo. Situações de crime 
de maus-tratos serão encaminha-
das à PATRAM ou Polícia Civil, 
para o enquadramento da nova 
legislação 14.064/2020, que al-
tera a lei 9.605/98 de crimes am-
bientais.

Prefeitura se reúne com Patram, Polícia Civil e Câmara 
para tr atar da causa animal
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FONTE - Maria Stolting 
(Rádio Maristela)
________________________

Desde setembro funcionando de 
maneira provisória no estaciona-
mento do prédio que a abrigava an-
teriormente, a rodoviária de Torres 
deve se instalar na Estrada do Mar, 
no prédio da antiga Churrascaria Mi-
rim, na próxima segunda-feira, 13 de 
dezembro. Essa é a previsão do em-
presário Arthur Leal, proprietário da 
Kurz & e Leal LTDA, empresa vence-
dora do processo licitatório promo-
vido pelo Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem (Daer), que 
operará a nova rodoviária.

“A minha previsão é de abertu-
ra na próxima segunda-feira (13), 
se tudo ocorrer como planejado. Já 

queria estar com tudo pronto, mas 
acabamos tendo um problema de 
energia. A CEEE nos negou algumas 
vezes o pedido de ligação, mas já foi 
resolvido” explicou o empresário.

Após cerca de 19 dias de análise, 
a Prefeitura de Torres, através da 
Secretaria de Trabalho, Indústria e 
Comércio concedeu ao empresário 
o alvará que autoriza a instalação da 
rodoviária no local. Segundo a Asses-
soria de Comunicação do município, 
a liberação seguiu o trâmite normal, 
como de qualquer emissão de alvará 
de Torres.

Em novembro deste ano, o Daer 
autorizou que o novo terminal rodo-
viário de Torres fosse instalado na 
antiga Churrascaria Mirim, mas a au-
torização é provisória e terá validade 
de um ano, podendo ser renovada 

por mais um ano. Durante este pe-
ríodo, a empresa vencedora do pro-
cesso licitatório, precisará buscar um 
local definitivo para a rodoviária. 

No entanto, a instalação mesmo, 
que provisória alivia a expectativa 
de torrenses e turistas, que se preo-
cupavam com a falta de um espaço 
adequado para embarque e desem-
barque, principalmente durante o 
verão, período em que a circulação 
de pessoas no local se amplia.

Após a autorização do Daer para 
o uso do local, foi determinado que 
a empresa Kurz & Leal LTDA deveria 
fazer adequações no espaço, dentre 
elas instalar um telhado externo, na 
área onde os ônibus irão estacionar. 
Duas sinaleiras também deveria ser 
instaladas no local para permitir o 
acesso dos ônibus, visto que o local 

fica na Estrada do Mar, rodovia de 
intenso movimento.

Questionado pela central de 
jornalismo da Rádio Maristela, o 
empresário Arthur Leal não soube 

responder quando as alterações 
exigidas pelo Daer serão realizadas, 
mas disse acreditar que provavel-
mente serão feitas durante o funcio-
namento.

Rodoviária de Torres deve iniciar operações na Estrada 
do Mar no próximo dia 13 de dezembro

Acesso ao Parque da Guarita terá cobrança 100% automatizada, 
afirma secretário do Turismo de Torres

FONTE - Rádio Maristela
__________________

O sistema de cobrança do acesso 
de veículos ao Parque Estadual José 
Lutzenberger, mais conhecido como 

Parque da Guarita, em Torres, será 
alterado e se tornará 100% automa-
tizado.

Em entrevista no programa Revis-
ta Maristela nesta terça-feira, 08 de 
dezembro, o secretário de turismo 
de Torres, Fernando Nery, explicou 
que serão instaladas cancelas auto-
matizadas que farão a leitura da pla-
ca dos veículos que desejam acessar 
o Parque, identificando e isentando 
os que são registrados em Torres, e 
cobrando dos que são registrados 
em outros municípios, mesma for-
ma de cobrança que é realizado por 
servidores atualmente.

“A gente dependia muito da 
manipulação humana na hora da 
cobrança, ela se tornando 100% 

automatizada a gente tira um pou-
co de pessoal que fica efetivamente 
só cuidando da parte da cobrança, 
para eles se preocupem com o dia 
a dia do Parque, em ver a limpeza e 
poder dar uma assessoria ao turis-
ta” apontou o secretário.

O sistema estará habilitado para 
identificar todo o tipo de placa, in-
clusive as do modelo Mercosul, que 
não possuem descrição escrita do 
município que o veículo foi registra-
do, visto que o sistema fará a con-
sulta pela numeração.

As cancelas serão instaladas na 
parte lateral do pórtico de acesso, 
área que atualmente possui chão 
batido e serve como uma espécie 
de estacionamento. O local está 

sendo pavimentado para receber a 
estrutura.

De acordo com a secretaria, a 
previsão é de que o sistema entre 
em vigor antes do Natal, visto que 
entre dezembro e janeiro é regis-
trado maior movimento de turistas 
e moradores no Parque e no muni-
cípio.

Ainda para a temporada de ve-
rão, a Prefeitura de Torres preten-
de realizar a concretagem de áreas 
mais críticas da ciclovia que permeia 
o local. O Parque receberá no dia 15 
de janeiro de 2022 o evento Guarita 
Eco Fest, festival direcionado à pre-
servação da área, que contará com 
uma atração nacional, ainda não 
confirmada.

Em Santa Maria, prefeito Carlos Souza divulga Torres e o Geoparque Cânions do Sul
Divulgar o Geoparque Cânions do 

Sul e todo o processo em busca do re-
conhecimento como um Geoparque 
Mundial da UNESCO foi o tema abor-

dado pelo prefeito Carlos Souza, em 
Santa Maria, na tarde de última terça-
-feira (7 de dezembro), durante even-
to promovido pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha (IFFar). Como presidente 
do Geoparque, o prefeito Carlos du-
rante palestra, expôs o passo a passo 
desta caminhada aos gestores parti-
cipantes do Fórum Regional dos Pre-
feitos da AMCENTRO (Associação dos 
Municípios da Região Central do RS).

Com o propósito de desenvolver 
ações de extensão estruturantes jun-
to à comunidade externa, o Instituto 
realiza o Projeto Geoparque, entre 
outras iniciativas fomentando a inte-
ração com a comunidade. O Fórum 
Regional dos Prefeitos da AMCENTRO 
faz parte da programação do Semi-
nário de Educação, Sustentabilidade 
e Desenvolvimento com início virtual 
nessa última segunda-feira, dia 6.

Em sua participação, o prefeito 
destacou aos integrantes da Associa-
ção dos Municípios da Região Central 

do Estado, que o reconhecimento 
como Geoparque Mundial da Unesco 
ocorrerá o fortalecimento do turismo 
de Torres e da região, incentivo à pes-
quisa científica, valorização sociocul-
tural, engrandecimento do turismo 
sustentável e consequente melhoria 
das condições de vida das comunida-
des envolvidas. O Geoparque Cânions 

do Sul é formado por sete municípios, 
três do Rio Grande do Sul (Cambará 
do Sul, Mampituba e Torres) e qua-
tro de Santa Catarina (Praia Grande, 
Jacinto Machado, Morro Grande e 
Timbé do Sul).

*Com informações de 
Prefeitura de Torres

Prédio que abrigada a antiga Churrascaria Mirim será nova rodoviária de Torres.

Entrada do Parque da Guarita  (Foto: Site da Prefeitura de Torres)
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Uns vereadores de Torres recla-
mam de falta de protocolos comple-
tos para atender pessoas que per-
dem suas casas por incêndio; outros 
reclamam da falta de atendimento 
famílias que necessitam de moradia; 
outros reclamam da falta de política 
pública para abrigar moradores de 
rua (ou pelo menos dar um lugar para 
que estes durmam) e outros, ainda, 
reclamam da estada de moradores de 
rua em locais que depreciam o con-
ceito de turismo da cidade, pedindo 
que haja abordagens amistosas nos 
mesmos para que algum encaminha-
mento seja dado. 

Concordo com todos os casos. O 

poder público nas cidades deve ter 
protocolos estruturados para atender 
todos os tipos de casos da assistência 
social.  Mesmo que nestes protocolos 
os gestores locais encaminhem os 
vulneráveis socialmente a uma polí-
tica pública gestionada pelos Estados 
Federativos no (nosso caso o RS) ou 
políticas públicas nacionais, como o 
antigo a Bolsa Família, agora Auxílio 
Brasil. 

Mas é importante salientar que a 
parte mais responsável do setor pú-
blico nas ações aos vulneráveis so-
ciais é o de atacar mais na causa do 
que na consequência. 

Uma pessoa da cidade está na rua, 
morando na rua. Há de ter uma ação 
social para atender o vulnerável, des-
de que ele queira (porque alguns não 
querem e têm que ser respeitados). 
Mas ao mesmo tempo há de se ter 
uma análise OBJETIVA dos motivos 
que levaram este Ser humano a mo-

rar na rua. Objetiva porque não serve 
atacar uma causa quando se coloca 
um motivo institucional - como ex-
plicação do tipo “o consumismo”, o 
“capitalismo”, a “Diferença Social”... 
Digo objetivo como falta de emprego, 
falta de educação e treinamento, bai-
xa autoestima, vício em drogas, briga 
familiar e falta de apoio familiar e 
etc.... são motivos objetivos e diretos, 
e esses prolemas é que devem ser 
combatidos pelo setor público. 

É muito mais importante uma na-
ção, um Estado e um município bri-
garem juntos para implementarem 
ações sociais para gerar mais em-
pregos - que quando faltam causam 
abandono social; para gerar estágios 
e frentes de trabalho para pessoas 
que não se sentem preparadas para 
serem profissionais e cuidarem da 
própria vida; de atenderem familiares 
com programas que expliquem como 
gerir um orçamento de uma casa e se 

sentirem importante por fazer par-
te do “time que trabalha para o seu 
sustento”, o que aumenta a autoesti-
ma do ser; ter programas eficazes de 
quebra de vícios de drogas envolven-
do as famílias, ter programas estrutu-
rados de esportes para motivar uma 
vida sem vícios, e principalmente 
ter programas de conscientização da 
responsabilidade de mães e pais de 
cuidarem de seus filhos - pois não são 
os filhos que escolhem nascer, são os 
pais que resolvem colocar um filho no 
mundo e deveriam ser mais respon-
sabilizados por isso. 

Se as causas forem atacadas eficaz-
mente, o poder público não necessi-
tará ser eficiente em proteger muita 
gente em vulnerabilidade social, por-
que muito menos vulneráveis apare-
cerão. Isto se trata de uma política 
pública SUSTENTÁVEL, de ação social: 
atacar na consequência, mas atacar 
forte na causa.  

 TRABALHAR NA CAUSA OU NA CONSEQUÊNCIA NAS AÇÕES SOCIAIS? 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

EX - PREFEITO LUCIANO PINTO PARA A ASSEMBLEIA GAÚCHA?
Na última semana o ex-prefei-

to de Arroio do Sal, Luciano Pinto, 
anunciou sua pré-pré-candidatura a 
Deputado Estadual pelo Partido Re-
publicanos. Luciano também foi es-
colhido como o nome dentro do seu 
partido para disputar como vice em 
uma chapa para a cadeira de Gover-
nador do RS na eleição de 2022, mas 
não aceitou.  

Em entrevista dada na Rádio Jo-
vem Pan de Osório, ele confirmou 
que está focado na eleição para uma 
cadeira na Assembléia Legislativa e 
explicou porque deixando clara as 
seguintes constatações deste colu-
nista. Por exemplo: 

1 – Ele teve dois mandatos como 
prefeito de Arroio do Sal quase que 
inquestionáveis, sendo reeleito em 
2012 praticamente de forma auto-
mática pela população.

2 – Ele trabalha como assessor 
parlamentar do Deputado Carlos 
Gomes no trabalho aqui no Estado 
e viaja pelo RS há anos, além de já 
ter sido também assessor do então 
deputado José Ivo Sartori, quando 
deputado estadual na AL do RS, por-
tanto conhece muito bem a ativida-
de parlamentar.

3- Foi presidente da Federação 
dos Municípios do RS – Famurs - e 
teve notável e reconhecida gestão 
por ser um municipalista por ideolo-
gia, o que ajuda ações voltadas para 
municípios, uma necessidade do Li-
toral Norte.

4 – Pinto lembrou que o Litoral 
Norte tem voto para eleger até qua-
tro deputados, o que prova que os 
mais de 13 mil votos que teve em 
2018 podem se multiplicar facilmen-
te - mesmo que a região queira ele-

ger outro deputado ligado ao Litoral 
junto dele. 

Particularmente eu (Fausto), acho 
que seria muito bom para os mora-
dores do Litoral Norte (e em especial 
da região de Torres) a eleição de Lu-
ciano Pinto para uma cadeira na AL. 
Sou um fã do voto distrital e mesmo 
se este não é ainda fomentado por 
lei, sempre motivo que os moradores 
da região elejam um candidato daqui 
para estar na Assembléia Legislativa.

Se tivermos cada vez mais repre-
sentantes da região na Capital ( em 
ou até em Brasília), teremos mais 
chance de sermos atendidos por 
emendas parlamentares, temos mais 
força de barganha para decisões de 
investimentos regionais nas áreas 
que necessitamos, como no Turis-
mo, nas estradas dos arredores, na 

agricultura familiar das culturas da 
região, e etc. 

Podem ajudar para que as cidades 
do litoral não sejam mais vistas como 
“pátios de veraneio” de moradores 
da capital, e sim como um local que 
possui potencial para investimentos 
municipalistas como no fomento ao 
turismo nacional e internacional, às 

atividades que estão ligadas ao mar 
como a pesca, os portos, além de 
sermos um ponto estratégico para 
a logística de indústrias não poluen-
tes, por estarmos na beira da BR 101 
(uma estrada totalmente duplicada) 
e também a aproximadamente 200 
km de Florianópolis, de Porto Alegre 
e de Caxias ao mesmo tempo. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

O Empresário torrense Nilton 
Roberto Silva, carinhosamente 
chamado de Bujão, participou de 
um almoço do Rotary (em que eu 
também estava) realizado no res-
taurante Guarita Gastronomia, na 
Praia da Guarita. Lá ele me confi-
denciou que acha um desperdício 

dos gestores do parque que estes 
não retomem o projeto original, 
idealizado pelo paisagista Bur-
le Marx. Para Bujão, retomar o 
nome do criador do conceito Par-
que da Guarita, além de utilizar a 
criação de um gênio, daria chance 
para multiplicar a obra pelo mun-

do, como uma forma de reforçar 
mais ainda o que o empresário 
torrense chama “o lugar de na-
tureza mais bonito de todo o Rio 
Grande do Sul”, o que concordo. 

Além da assinatura da criação 
da paisagem do Parque da Guari-
ta ser uma forma de elevar o valor 

plástico do lugar paradisíaco por 
natureza, pelo mundo afora tem 
pessoas que escolhem destinos 
de viagem baseados justamente 
em obras de nomes mundialmen-
te famosos, como o nosso Rober-
to Burle Marx. 

Retomar os jardins com dese-

nhos originais, utilizar os equipa-
mentos desenhados como o tea-
tro a céu aberto magnífico, dentre 
outros seria a nossa parte. Divul-
gar isto pelo mundo a parte do 
Estado do RS e do Brasil, na busca 
de propagandear nossas terras 
pelo mundo e pelo país. 

PARQUE DA GUARITA POR BURLE MARX?
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres entre os dias 03/12 
e 09/12, uma notícia alentado-
ra: pela décima quinta 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 117 dias.

Após semanas com aumento 
no número de casos de casos ati-
vos de Covid-19 em Torres, houve 
diminuição deste índice nos últi-
mos 21 dias. O número de casos 
ativos para a doença na cidade 
era de 65  no dia 18/11.  Já nesta 
quinta (09) estavam registrados 
19 casos ativos do coronavírus 
em Torres (redução em relação a 
quinta-feira passada, 02, quando 
havia 30 casos ativos).

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 (09 de de-
zembro), o Boletim Epidemiológi-
co de Torres registrava, contando 
desde o início da pandemia, 6.321 
casos confirmados, com 6.189 re-
cuperados, 19 pacientes em iso-
lamento domiciliar e 113 óbitos. 
"Nesta quinta (09), de Torres, não 
há qualquer paciente internado 
com Covid-19 no Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes. No Hos-
pital encontra-se um paciente de 
outro município internado com 
Covid-19, na UTI", indica a comu-
nicação da Prefeitura de Torres, 
ressaltando ainda que havia, até 
quinta (09), 24 casos suspeitos 
aguardando resultados de exa-
mes (Todos estes pacientes em 
isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últimos 
dias não terem o registro de ne-
nhum óbito, temos computados 
um total de 12 novos casos por 
Covid-19 entre os dias 03 e 06 
de dezembro em Torres  - o que 
representa estagnação em com-
paração com a semana anterior 

(entre 26/11 e 02/12), quando 
também 12 novos casos do coro-
navírus haviam sido computados. 

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

coronavírus em Três Cachoeiras, 
até terça-feira (07/11) o municí-
pio estava com 1484 casos con-
firmados para Covid-19 (sem ne-
nhum paciente internado), sendo 
1452 recuperados e nenhum sus-
peito (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras esta-
va com 27 óbitos relacionados ao 
coronavírus desde o princípio da 
pandemia (nenhum novo óbito 
em relação as últimas semanas).

Já Arroio do Sal  não divulgou 
nenhum novo balanço referente 
a situação do Covid-19 no mu-
nicípio nesta última semana. No 
dia 30 de novembro, cidade esta-
va com 1378 casos confirmados 
para Covid-19 (com 3 pacientes 
internados), sendo 1324 recupe-
rados e nenhum suspeito (aguar-
dando resultados) - além de 40 
pessoas falecidas em decorrência 
do novo coronavírus desde o iní-
cio da pandemia. 

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

No período de 7 dias, 12  novos casos foram registrados em Torres - que chegou a 117 dias sem mortes por Covid-19. Três Cachoeiras também não 
registrou óbito pela doença por mais uma semana

Torres mantém oferta de vacinação contra a Gripe
A Prefeitura de Torres ain-

da mantém neste mês de de-
zembro, a oferta da vacinação 
contra Gripe nos ESF’s, Posto 

Volante e Sala de Vacinas do 
Posto Central. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde oferece a va-
cina contra Gripe de segunda a 

sexta-feira, no horário de aten-
dimento de cada local.

A vacinação terá prossegui-
mento enquanto durarem os 

estoques. Não há mais neces-
sidade de intervalo mínimo de 
14 dias entre doses da vacina 
contra Gripe e a da Covid-19. 

A imunização está disponível 
para o público em geral. Crian-
ças podem receber a partir dos 
seis meses.

O Comando Regional de Po-
liciamento Ostensivo do Litoral 
(CRPO Litoral) recebeu nesta 
terça-feira (07/12) 21 novos 
soldados que passam a tra-
balhar na região. Os policiais 
militares foram recebidos pela 
chefe das 1° e 4° Seções do 

CRPO Litoral, major Rúbia Bru-
ck Carini. 

Eles vão atuar em Osório, 
Maquiné, Cidreira, Balneário 
Pinhal, Palmares do Sul, Tava-
res e Rolante, na área do 8° 
BPM, e em Capão da Canoa, 
Tramandaí, Arroio do Sal, Itati, 

Mampituba e Morrinhos do 
Sul, na abrangência do 2°BPAT.

Os soldados concluíram o 
Curso Básico de Formação Po-
licial-Militar no último mês de 
novembro. (TEXTO: Jornalista 
Jussara Pelissoli - servidora civil 
FOTO: Divulgação BM)

Na segunda-feira (06/12), no 
bairro centro de Torres, a Brigada 
Militar (BM) prendeu um homem 
por tráfico de drogas e posse ir-
regular de arma de fogo.Durante 
patrulhamento, uma guarnição 
da BM visualizou um indivíduo 
em atitude suspeita e efetuou a 

abordagem.
"Foi identificado um homem 

de 44 anos, com passagem poli-
cial, e em revista pessoal foram 
localizadas 18 porções de cocaí-
na, R$ 626, um celular e dois ca-
dernos (com anotações possivel-
mente relacionadas ao tráfico). 

Além disso,em averiguação na 
residência do suspeito, foi locali-
zada uma pistola Taurus 635 com 
sete munições e fardamento da 
Brigada Militar", concluiu a comu-
nicação da BM.

O homem foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia de Torres

Preso homem por tráfico de drogas e posse 
irregular de arma em Torres

Litoral Norte tem acréscimo de 21 
novos Policiais Militares
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Torres já implantou o “Selo de Identificação de Veículo de Turismo” 
para disciplinar circulação na cidade

Com informações de 
Prefeitura de Torres
___________________________

Torres já implantou o Selo de 
Identificação de Veículo de Turismo, 
conforme Lei Municipal nº 5.193, 
de 19 de agosto de 2021. A legisla-
ção busca disciplinar a circulação e 
o estacionamento de ônibus de ex-
cursão, micro-ônibus, motorhomes, 
trailers e outros veículos de grande 
porte destinados ao turismo, e dá 
outras providências. A Prefeitura de 
Torres já começou a credenciar pon-
tos para estacionamento de ônibus 
de turismo e similares. 

A Prefeitura disponibiliza um for-
mulário no seu site (https://torres.

rs.gov.br/vivatorres/transporte/) 
para os interessados em oferecer o 
serviço de locação de estacionamen-
to para veículos de turismo.Na pri-
meira fase será exigido o cadastro, 
sem pagamento de taxas. A ficha de 
cadastro deverá ser impressa e estar 
visível para fiscalização durante o 
tempo em que o veículo estiver na 
cidade.

Ficam regulamentados por esta 
Lei, a circulação e o estacionamento 
de veículos de grande porte destina-
dos ao turismo, provindos de outros 
municípios, ficam condicionados, 
nos limites territoriais do Município 
de Torres, a cadastramento e pré-
via autorização a ser expedida pela 
Secretaria Municipal de Turismo, 

através do fornecimento de Selo de 
Identificação de Veículo de Turismo.

Conforme esta Lei, fica proibido o 
estacionamento dos veículos men-
cionados, nas vias públicas, praças 
ou outros locais públicos que não 
autorizados pelo Órgão de Trânsito 
Responsável – OTR, exceto o estacio-
namento por no máximo 30 minutos 
para o embarque e desembarque 
dos seus passageiros, em frente a 
restaurantes e similares, entre ou-
tros locais, e ainda para o embarque 
e desembarque dos seus passagei-
ros nos pontos onde estes estão hos-
pedados. Mais informações, junto 
à Secretaria Municipal de Turismo, 
através do fone (51) 3626 9150 ra-
mal 743.

A Prefeitura de Torres ini-
ciou em fins de novembro, uma 
grande operação de limpeza nas 
Praias do Sul para a abertura da 
temporada de verão. A Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos já 
reforçou os trabalhos nas Praias 

Itapeva e da Gaúcha. Pelo crono-
grama, além da ação permanen-
te, todas as praias receberão um 
reforço.

Conforme o secretário Mauro 
Dias, nesta atenção especial da 
equipe da Secretaria, que irá da 

praia Itapeva em direção à praia 
Paraíso, todas as ruas recebe-
rão serviço de roçada, capina, 
recolhimento de lixo e pintura 
de meios-fios. "A Secretaria já 
está colocando material na Inter-
praias. Também está revisando 

a iluminação pública das praias. 
Nesta sexta-feira, 3 de dezembro, 
inseriu LED em algumas luminá-
rias na Estrela do Mar", indica o 
secretário

A Prefeitura de Torres salienta 
que a operação nas praias não 

deverá prejudicar a atuação da 
Secretaria nos outros bairros da 
cidade. De acordo com o secretá-
rio, é recomendação do prefeito 
Carlos Souza oferecer uma cida-
de limpa e agradável para mora-
dores e visitantes.

Prefeitura reforçando operação de limpeza nas Praias do Sul de Torres

Em visita à Prefeitura, UCS reafirma compromisso 
de implantação de Campus em Torres

FONTE: Prefeitura de Torres
______________________

Na sexta-feira (3 de dezembro), 
o prefeito de Torres, Carlos Souza, 

recebeu a visita da comitiva da Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS) para 
reafirmar o compromisso de implan-
tação de Campus da UCS em Torres. 
Durante a visita, o prefeito Carlos 

Souza disse que a cidade recebe com 
muita satisfação a iniciativa, sinôni-
mo de progresso social e econômico, 
e que a Prefeitura dará apoio ao pro-
pósito. Atualmente, o local de fun-
cionamento da Unidade da UCS em 
Torres fica na Avenida José Bonifácio 
n.º 793.

Na oportunidade foram recebidos 
pelo prefeito, o presidente da Funda-
ção Universidade de Caxias do Sul, 
José Quadros dos Santos e integran-
tes da diretoria Procurador-Geral, Rui 
Sanderson Bresolin; do diretor admi-
nistrativo e financeiro, João Pereira 
Lima Filho; gestora da UCS Torres, 
Prof. Ms. Débora Borges Thomas, e 
dos diretores de Comunicação San-
dro Padilha e Daniel Alves. O secre-
tário de Turismo de Torres, Fernando 
Nery, recebeu a comitiva juntamente 

com o prefeito municipal.
Conforme o presidente da Funda-

ção Universidade de Caxias do Sul, 
José Quadros dos Santos, a Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS) é uma 
Instituição Comunitária de Ensino 
Superior (ICES), cujo Campus-sede é 
localizado em Caxias do Sul. Desde 
sua criação em 1967, a UCS tem pro-
movido, continuamente, uma educa-
ção científica, técnica e humanista, 
com o objetivo constante de promo-
ver o desenvolvimento econômico e 
social do estado do Rio Grande do 
Sul. Atualmente, conta com unidades 
nas cidades de Caxias do Sul, Bento 
Gonçalves, Vacaria, Canela, Farrou-
pilha, Guaporé, Nova Prata e São Se-
bastião do Caí,

Ainda, o presidente Quadros cita 
que para a Universidade é motivo de 

profunda alegria poder instalar um 
Campus da UCS em Torres. Hoje a 
Universidade já conta com uma uni-
dade na cidade. Nesta perspectiva, 
e compreendendo a educação como 
um dos principais fatores que propi-
ciam o desenvolvimento, oportuni-
dades e transformação social e cultu-
ral de um município e sua região de 
abrangência, a UCS encontrou, na ci-
dade de Torres o local oportuno para 
a implantação de uma nova unidade 
da Instituição. São ofertados, hoje, 
18 cursos na modalidade EAD, 3 cur-
sos na modalidade semipresencial e 
diversos cursos de pós-graduação e 
de Extensão. E serão ofertados, com 
o campus da UCS Torres, cursos pre-
senciais da Graduação, Pós-gradua-
ção, Mestrado e Doutorado, além de 
cursos de Extensão.
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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

APROVADA INCLUSÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 
ENTRE ENTIDADES COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Câmara dos Deputados concluiu dia (24) a votação do Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 134/19, que reformula regras para a certificação de entidades 
beneficentes. Os deputados analisaram alterações feitas no Senado e aprovaram 
emenda dos senadores que inclui as comunidades terapêuticas entre as entidades 
que contarão com imunidade tributária de contribuições à seguridade social. O 
projeto será enviado à sanção presidencial.

Comunidades terapêuticas- Segundo o texto aprovado, serão cumulativas 
duas condições para a dispensa de comprovação de requisitos exigidos para as 
comunidades terapêuticas atuarem em áreas não preponderantes: despesas com 
áreas não preponderantes limitadas a 30% do total e limitação ao teto anual 
fixado em regulamento.

Usuários de drogas- As comunidades terapêuticas são definidas como aquelas 
que atuam em regime residencial e transitório com adesão e permanência volun-
tárias de pessoas com problemas associados à dependência do álcool e de outras 
drogas para a prática da abstinência e reinserção social.

Mais de uma área - As entidades beneficentes podem receber a certificação 
que garante a imunidade se prestarem serviços gratuitos nas áreas de educação, 
saúde ou assistência social. Quando a entidade atuar em mais de uma dessas 
áreas, ela será dispensada de comprovar os requisitos exigidos para cada área 
de atuação não preponderante quando o total de custos e despesas com essa 
atividade não preponderante for limitado a 30% do total. Além disso, deverá 
observar um limite total anual a ser fixado em regulamento.

Área da Saúde - Os meios para a entidade oferecer contrapartidas para ter di-
reito à imunidade tributária continuam iguais: prestar serviços ao Sistema Único 
de Saúde (SUS); prestar serviços gratuitos; atuar na promoção à saúde; ser de 
reconhecida excelência e realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institu-
cional do SUS; ou prestar serviços não remunerados pelo SUS a trabalhadores.

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

A VÓZ DOS BAIRROS Educação - No setor educacional, as entidades beneficentes sem fins lucra-
tivos deverão ofertar bolsas integrais ou parciais para pessoas que atendam ao 
perfil socioeconômico sem qualquer forma de discriminação, segregação ou di-
ferenciação, vedada a utilização de critérios étnicos, religiosos, corporativos ou 
políticos, ressalvada a Lei de Cotas.

Educação profissional - O texto aprovado exige das entidades que oferecem 
educação profissional as mesmas proporções de bolsas em relação a alunos pa-
gantes, permitindo ao estudante acumular bolsas de estudo na educação profis-
sional técnica de nível médio.

Assistência social - Para fins de certificação de entidades atuantes na área 
de assistência social, o texto aprovado exige daquelas que atuam em mais de 
um município ou estado a apresentação de comprovante de inscrição de suas 
atividades nos conselhos de assistência social de no mínimo 90% dos muni-
cípios, comprovando inclusive a preponderância dos custos e despesas nessas 
localidades.

Pessoas com deficiência  - Quanto às entidades que prestam serviços a pes-
soas com deficiência simultaneamente de assistência social e educação ou saú-
de, o texto que seguirá para sanção atribui a competência de certificação exclu-
sivamente ao ministério responsável pela área de assistência.

Exigência de tributos - Se a Receita Federal verificar o descumprimento de 
qualquer requisito que resulte na perda da imunidade tributária, deverá emitir 
um auto de infração e encaminhá-lo à autoridade executiva certificadora, mas a 
exigência do crédito tributário ficará suspensa até a decisão definitiva no pro-
cesso administrativo. Fonte: Agência Câmara de Notícias

CURTUME - Moradores pedem patrolamento e ensaibramento da Rua José 
Quartieiro; recuperação, manutenção e conservação da Rua Elizeu Küwer, que 
dá acesso a comunidade do Curtume e equipamentos sociais como Creche, Pos-
to de Saúde, Salão Paroquial, Igreja e Escola ; confecção de rede pluvial na 
Av. Independência; revitalização geral das ruas do Bairro, limpeza das redes e 
bocas de lobo e das tubulações, que estão impedindo o escoamento por estarem 
entupidas. 

GUARITA - Usuários do Parque da Guarita solicitam providencias para conter 
à erosão nos caminhos de acessos à praia e pinturas para demarcação das vagas de 
estacionamentos e mais sinalização dentro do parque; pedem ainda o fechamento 
do perímetro  junto aos bairros para dar maior segurança aos visitantes.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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O NATAL MÁGICO DE CLARA
 Torres terá espetáculo gratuito de Natal
A Bublitz Academia de Musicais 

(BAM) apresenta o espetáculo “O 
Natal Mágico de Clara” em Torres. 
Com música e dança, a atração que 
vai encantar o público de todas 
as idades estará em palco na Pra-
ça Central da cidade (Praça XV de 
Novembro), no sábado, 11 de de-
zembro, às 20 horas - com entrada 
franca. Está é mais uma atração da 
Programação de Natal 2021 realiza-
da pela Prefeitura de Torres

É a primeira vez que a escola par-
ticipa de um evento no litoral gaú-
cho. A Bublitz Academia de Musicais 
foi fundada no final de 2019 por Pa-
trick Bublitz Taranger, neto de Vera 
Bublitz e filho de Carlla Bublitz, um 
sobrenome que é sinônimo de dan-
ça e arte no Estado. Em dezembro de 
2019, a BAM estreou no Theatro São 

Pedro com um espetáculo inspirado 
no musical Os Miseráveis. Neste ano, 
além da apresentação de Natal em 
Torres, o grupo está lançando o filme 
musical “A Última Noite em Madame 
Bublitz”, no dia 13 de dezembro, no 
Cinema Capitólio, em Porto Alegre.

“O Natal Mágico de Clara” é dirigi-
do por Patrick Bublitz Taranger e Dé-
bora Neto. Conta a história de uma 
menina que já não acredita mais no 
Natal. Seus presentes são bons, mas 
nunca são exatamente o que ela pe-
diu para o Papai Noel. A pequena so-
nha em ter um Natal “de verdade”, 
com neve, renas, sininhos, chocolate 
quente e sua peça favorita, “O Que-
bra-Nozes”, mas em sua cidade é 
verão no mês de dezembro, fazendo 
muito calor e nenhuma neve. Clara 
não foi sempre assim. Antes de ter 

sua viagem interrompida pela pan-
demia, Clara era esperançosa e gen-
til e adorava passar os Natais com 
sua família, mesmo que fosse no 
calor do fim de ano. Neste ano, ela 
irá receber visitantes pra lá de espe-
ciais. Não será o Papai Noel e nem a 
Cuca, mas sim alguém que a ajude a 
lembrar do verdadeiro significado do 
Natal: amor, empatia e humildade.

No elenco estão Rodrigo Teixei-
ra, como narrador; Manuela Thedy, 
no papel de Clara; Julia Quinto re-
presentando a menina Laura; Igor 
Dreher, como Tio Disney; Sidharta 
Gobbi, como Tio Arthur. O pai de 
Clara, Rogério, é interpretado por 
Guilherme Oliveira e a mãe, Cristi-
na, por Júlia Leiria. Os Fantasmas do 
Passado, do Presente e do Futuro 
são Daniel Merello, Gregory Martiny 

e Débora Neto. O espetáculo 
conta ainda com a apresentação 
de bailarinas do Ballet Vera Bu-
blitz.

Agenda:
“O Natal Mágico de Clara”
Data: sábado, 11 de dezem-

bro, às 20h (Entrada Franca)
Local: Palco na Praça XV de 

Novembro (Centro de Torres)

Ficha Técnica: Roteiro e Adap-
tação: Igor Dreher e Gregory 
Martiny; Direção: Patrick Bublitz 
Taranger e Débora Neto; Produ-
ção: Bublitz Academia de Musi-
cais; Produção Executiva: Acult; 
Caracterização: Gregory Mar-
tiny; Participação especial: Ballet 
Vera Bublitz

Torres foi Cenário para Ensaio Fotográfico e Ações 
de Marketing Digital da Ex BBB17 Ieda Wobeto

Autoestima e Beleza na Maturi-
dade foi o mote que trouxe no úl-
timo fim de semana a empresária 
e ex BBB17, Ieda Wobeto a circular 
pela cidade. A celebridade que já 
foi assunto nos principais veículos 
de comunicação do país,  esteve 
em Torres para um ensaio fotográ-
fico em parceria com o produtor 
San Lopez.

Aos 75 anos, Ieda esbanja bele-
za e vitalidade, sendo símbolo da 
"nova terceira idade", deixando 
para trás aquele estereótipo do 
velhinho representado em ima-
gens com  bengala ou na cadeira 
de balanço. "Os tempos mudaram, 
assim como o prazo de validade da 
população brasileira. Precisamos 
de visibilidade, respeito e princi-

palmente de políticas públicas de 
acessibilidade e inclusão para a 
maturidade. Essa é minha luta!" 
Diz Ieda. 

A cada foto postada nos seus 
stories ou feed do instagram, cen-
tenas de curtidas e comentários 
exaltavam seu life style. As parce-
rias realizadas com o hotel A Furni-
nha e os restaurantes Cantinho do 

Pescador, Cantinho da Cal, Restau-
rante Souza e Tannat Steak Hou-
se,  proporcionaram uma grande 
visibilidade aos estabelecimentos, 
além de encontros memoráveis da 
musa inspiradora com seus fãs.  

O produtor San Lopez (@san.
lopez1) comemora o sucesso da 
parceria com Ieda ( @iedawobeto-
real) e os estabelecimentos locais. 

 Espetáculo será apresentado pela Bublitz Academia de Musicais no sábado, 11 de dezembro

Prefeitos de Torres e Três Cachoeiras realizam palestras em Minas Gerais
O prefeito de Três Cacho-

eiras, Flávio Raupp Lipert, re-
alizou nos últimos dias uma 
palestra no 12º Encontro de 
Consórcios Intermunicipais, 
em Minas Gerais. O prefeito foi 
convidado a apresentar o case 
do Consórcio de Infraestrutura 
Rural e Urbana (CIDIRUR), no 
qual é presidente.

“A modalidade de consórcios 

de municípios está dando bons 
resultados para as comunida-
des, pois unidos os municípios 
têm força política e conseguem 
buscar recursos e melhorias 
para a região”, disse Flávio.

O consórcio CIDIRUR está dis-
ponibilizando recursos para in-
vestimentos em estradas rurais 
nos municípios de Três Cacho-
eiras, Itati, Mampituba, Morri-

nhos do Sul e Torres. O subsídio 
foi conquistado junto ao Minis-
tério da Agricultura e não terá 
nenhum custo aos municípios.

Além do prefeito Flávio, par-
ticiparam do encontro o pre-
feito de Torres, Carlos Souza, 
que também é presidente do 
Consórcio Geoparque Cânions 
do Sul, e o diretor do CIDIRUR, 
Schamberlaen José Silvestre.

2o Open de Balonismo 
ganha os céus de Torres
Começou no dia 07 de dezem-

bro em Torres o 2o Open de Ba-
lonismo. São 18 participantes da 
competição vindos de São Paulo, 
Três Cachoeiras, Torres (é claro) 
e também da Alemanha. Junto 
ao Open estão ocorrendo outras 

três competições: última etapa do 
campeonato gaúcho, campeonato 
municipal e campeonato de aspi-
rantes.

Até a quarta-feira (08), Markus 
Kalousdian era o líder. Na segunda 
posição estava Rubens Kalousdian, 

atual vice-campeão da competição, 
com o trrense João Vitor Justo logo 
em seguida na terceira posição.

A competição encerra-se nesta 
sexta-feira (10).

FONTE: Blog do Balonismo
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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 Silvei-
ra Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre 
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de 
Vereadores realizou sua 41a Sessão Plenária Ordinária, do 
1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 06 
de dezembro 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 nº 364, de 30 de novembro de 2021, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nú-
mero 204/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas.
Ofício nº 365, de 1º de dezembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
206/2021, do Ver. Igor Bereta.
Ofício nº 366, de 1º de dezembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
207/2021, do Ver. Igor Bereta.
Ofício nº 367, de 1º de dezembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
205/2021, do Ver. Igor Bereta.
Ofício nº 368, de 1º de dezembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
214/2021, do Ver. Igor Bereta.
Ofício da Comissão de Feirantes da Feira Ecológica Lagoa 
do Violão, encaminhando convite para o 18º Aniversário da 
Feira, a realizar-se às 17 horas do dia 11 de dezembro de 
2021.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, do Ver. Rogério 
Evaldt Jacob, que concede ao senhor Gibraltar Pedro Cipria-
no Vidal o “Título de Cidadão Honorário”.
Projeto de Lei nº 76/2021, do Poder Executivo, que estima 
a Receita e fixa a Despesa do Município de Torres para o 
Exercício de 2022.
Projeto de Lei nº 77/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Rua Manoel Edilio.
Projeto de Lei nº 78/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Rua Augusto Mayer.
Projeto de Lei nº 79/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Rua Olavo de Souza. 
Projeto de Lei nº 80/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Rua José Bernardino dos Santos.
Projeto de Lei nº 81/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Rua Rui Barbosa.
Projeto de Lei nº 82/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Rua Jânio Quadros.
Projeto de Lei nº 83/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Municí-
pio: Avenida Luís Carlos Prestes.

PROJETOS - 2ª 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 
acrescentam o art. 116-A na Lei Orgânica do Município para 
adotar no processo legislativo orçamentário municipal as 
Emendas 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.
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.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 259/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Apoio à Assembleia Legislativa do 
Estado RS, pela aprovação do PL nº 115/2021, que autoriza o 
Poder Executivo a criar o Programa de Crédito Emergencial 
para a Agricultura Familiar.
Nº 260/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações a toda equipe de va-
cinação do COVID-19, que não mediu esforços na linha de 
frente do combate à pandemia em nosso município.
Nº 261/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações ao Clube Atlântico 
de Caça e Pesca - CAPESCA, que no mês de novembro co-
memorou seu quinquagésimo aniversário.
Nº 262/2021, dos vereadores Cláudio da Silva de Freitas e 
Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requerem o encami-
nhamento de Moção de Pesar aos familiares da senhora Lui-
za Gonçalves Jardim, por seu falecimento, ocorrido no dia 
03 dezembro de 2021.
Nº 263/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações 
ao Time da THB da Escola São Domingos, pela conquista do 
campeonato escolar do RS - SERGS.

INDICAÇÕES
Nº 300/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo estudo de viabilidade da repavimen-
tação com PVS da Rua Capitão Balduino, do trecho entre a 
Av. José Amâncio da Rosa até a Rua São Cristóvão, Vila São 
João, nesta Cidade.
Nº 301/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
indica ao Poder Executivo estudo de viabilidade de fazer pa-
vimentação asfáltica na Rua Universitária que dá acesso ao 
Cemitério Municipal. 
Nº 302/2021, dos vereadores Moisés Trisch e Igor Beret-
ta, que indicam ao Poder Executivo estudo para criação de 
dispositivos legais que visem a regulamentação que permita 
destinação de áreas em vias públicas para instalação de Food 
Trucks no município.
Nº 303/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo estudo para implantação de restaurante popular, 
que tem como princípios fundamentais a produção e a dis-
tribuição de refeições saudáveis, a preços acessíveis, aten-
dendo assim, a população que se encontra hipossuficiente 
economicamente.
Nº 304/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo estudo para implementação de uma rótula no 
encontro da Rua Caxias do Sul com a Av. Alfieiro Zanardi, 
Bairro Praia da Cal, nesta Cidade.

Nº 305/2021, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Exe-
cutivo a instalação de lixeiras ao longo do molhes, nesta Ci-
dade.
Nº 306/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica à ouvidoria 
da CCR ViaSul a implantação de lombo-faixas nas laterais 
da BR 101, na Vila São João, neste Município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 229/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita a Poder Executivo informações e cópia dos contratos/
convênio do Município com o Estado em relação aos servi-
ços da CEEE e a CORSAN em nosso Município.
Nº 230/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à fiscalização dos serviços 
prestados pela Tecnisan Sistemas Operacional de Saneamen-
to LTDA.
Nº 231/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao andamento da reforma do 
antigo prédio onde funcionava a Prefeitura de Torres/RS.
Nº 232/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao número de imóveis da ad-
ministração municipal em desuso atualmente (total e tam-
bém parcialmente) bem como suas respectivas localizações.
Nº 233/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a relação nominal das obras 
previstas a serem executadas com recursos próprios para ano 
de 2022 com seus respectivos valores, bem como relação no-
minal dos valores provisionados para contrapartida de obras 
conveniadas com Estado e a União.
Nº 234/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto aos tratores de corte de grama da 
administração pública.
Nº 235/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita informações 
a respeito da execução do contrato 144/2021 e respectivo 
Termo Aditivo referente a empresa MedEnf Ivoti Serviços 
Médicos e de Enfermagem LTDA. 
Nº 236/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações com a cópia do Termo de Parceria entre 
a Prefeitura de Torres e o Governo do Estado para o emprego 
de Guarda de Patrimônio junto ao Aeroporto de Torres/RS 
(Regional).
Nº 237/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto a Comissão de Regularização 
Fundiária no município de Torres.
Nº 238/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao edital de chamamento pú-
blico 02/2021, que abriu as inscrições para comércio ambu-
lante na cidade e bairros do município de Torres.
Nº 239/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao relatório dos contatos da 
administração municipal com a Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN, notadamente aqueles que demons-
trem a fiscalização e cobrança, por parte da municipalidade, 
do cumprimento de dispositivos constantes no contrato de 
concessão.
Nº 240/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à festa de réveillon em Tor-
res, mais especificamente acerca dos ruídos causados pela 
queima de fogos patrocinados pelo poder público e também 
de iniciativas privadas.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 666/2021, do ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colo-
cação de PAVS na rua de acesso a Escola Municipal Mampi-
tuba, nesta Cidade.
Nº 667/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à manutenção das 
passarelas Beira Mar.
Nº 668/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de uma lombofaixa ou redutor de velocidade na Av. do Ria-
cho em frente a APAE, nesta Cidade.
Nº 669/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao alinha-
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mento das rampas de acessibilidade para os dois lados das 
calçadas e em relação as faixas de segurança, nesta Cidade.
Nº 670/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à pa-
vimentação da Rua Capitão Jovino, neste Município.
Nº 671/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao 
trânsito no longo da Tv. Recife, neste Município.
Nº 672/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à poda dos galhos 
de árvores ao final da Rua Luiz Gonzaga Capaverde, nesta 
Cidade.
Nº 673/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao prédio da antiga Escola 
Técnica Cenecista Professor Durban Ferraz Ferreira, situ-
ada no Morro do Farol, que além de completamente aban-
donada, está sendo utilizada como moradia por sem-tetos.
Nº 674/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza do Morro do Fa-
rol, particularmente após os dias em que ocorrem as festas 
indevidas no local.
Nº 675/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à recuperação do calçamen-
to da Rua Vinte e Um de Maio, Bairro STAN, neste Muni-
cípio.
Nº 676/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza das calçadas na 
Rua Manuel de Oliveira Manduca, às margens da BR 101, 
Bairro Campo Bonito, neste Município. 
Nº 677/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à recuperação do calçamen-
to da Rua Vinte e Um de Maio, Bairro Jardim Eldorado, 
neste Município.
Nº 678/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto aos banheiros químicos ins-
talados juntos ao Morro do Farol, particularmente quanto a 
frequência do recolhimento dos dejetos.
Nº 679/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao esgoto a céu aberto nas 
areias da Praia da Cal, em frente a Rua Cruzeiro do Sul, 
nesta Cidade.
Nº 680/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de um poste e rede de iluminação pública na Rua Central, 
na altura do nº 1445, nesta Cidade.
Nº 681/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à capina da Rua Leopoldino 
João da Rosa, Bairro Curtume, nesta Cidade.
Nº 682/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção e segurança 
do Farol que está em péssimas condições colocando em ris-
co à vida dos turistas.
Nº 683/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao uso de máscaras nas es-
colas do município nos termos do Decreto nº 55.882, de 15 
de maio de 2021.
Nº 684/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à fiscalização das empresas 
que possuem antenas de comunicação no Morro do Farol.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Rafael da Silveira Elias: Agradeceu aos seus vere-
adores pela confiança em tê-lo eleito como presidente da 
Mesa Diretora para o ano de 2022, bem como ao Executivo 
e Presidente do Partido Progressistas que fizeram parte des-
se processo. Comprometeu-se em atuar de maneira impar-
cial e sempre com a intenção de acertar. Citou a Vereadora 
Carla Daitx e Vereador Rogério Jacob como membros da 
próxima Mesa Diretora. Pediu que a população ajude a cui-
dar da iluminação de Natal que está sendo depredada por 
vandalismo. Convidou todos a participar da cerimônia de 
entrega dos Molhes, no dia 17 de dezembro, com sua estru-
tura revitalizada. Enalteceu o empenho do Executivo com 
a colocação da iluminação de Natal. Falou sobre o título 
de Geoparque para a região, que está para ser chancelado 
pela UNESCO, afirmando que o município está pronto para 
recebê-lo.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou ao Vereador Ra-
fael Silveira, eleito como Presidente da Casa para o ano de 
2022, juntamente à Vereadora Carla Daitx e Vereador Ro-

gério Jacob. Elogiou a atuação do Secretário Maurinho, por 
seu empenho frente a pasta, e ao Prefeito, que o escolheu 
para o cargo. Parabenizou ao Presidente Gibraltar Vidal, 
por sua gestão neste ano, e ao reconhecimento decorrente 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, que lhe con-
cede o título de Cidadão Honorário de Torres. Disse que 
o Presidente Gibraltar Vidal é carioca de nascimento, mas 
torrense de coração. Salientou que o reconhecimento parte 
de toda Casa Legislativa. Pediu que a população ajude a 
cuidar da iluminação de Natal, que tem sido depredada por 
vândalos. Falou que as estradas do interior têm sido repara-
das sempre que possível e que, quando não arrumadas, “é 
por falta de recursos, não por falta de vontade”.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Parabenizou a nova 
Mesa Diretora para a gestão de 2020. Falou sobre o dia da 
Bíblia para os evangélicos, no domingo próximo. Disse que 
o dia da Bíblia deveria ser comemorado todo o dia, e que 
sua leitura seria de grande valia para todos. Falou sobre sua 
indicação meses atrás para a construção de um monumento 
à Bíblia. Questionou os contratos entre município e CEEE/
Equatorial, afirmando que a atual situação é um verdadeiro 
descaso em virtude do mau serviço prestado pela empresa 
na finalização das obras, e que o correto cumprimento dos 
contratos deve ser cobrado pelo Executivo. Relatou o caso 
em que moradores deveriam arcar com custos de extensão 
de rede elétrica, enfatizando que a população não deve ser 
prejudicada em casos como este. Solicitou à Secretaria de 
Obras que oriente e fiscalize as rampas de acessibilidade 
em calçadas que, em alguns casos, fogem ao padrão. Falou 
sobre um munícipe que pediu informações a um setor da 
prefeitura e recebeu xingamentos de um servidor. Lamen-
tou a atitude e espera uma ação do Executivo. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Convidou a população a 
participar da Consulta Popular que foi prorrogada para 15 
de dezembro, sugerindo que escolham a opção 2, para a 
aquisição de uma máquina para a Secretaria de Obras. Cri-
ticou o Secretário da Ação Social, Fábio da Rosa, afirman-
do que a Secretaria não tem ações sociais. Relatou o caso 
de um munícipe que o procurou por não ter uma moradia. 
Cobrou da Secretaria de Ação Social alguma ação neste 
sentido. Falou sobre seu projeto “Mais Comida”, dizendo 
que o Executivo não o levou à frente porque “sentou em 
cima” do projeto. Marcou reunião com o Secretário Mateus 
para analisar as obras paralisadas de uma rua da Praia Ita-
peva. Segundo o Secretário, as obras estão paradas por ser 
financiamento da Caixa. Parabenizou o Vereador Gibraltar 
Vidal por sua atuação como Presidente da Casa e que vota-
ria nele em outra ocasião.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou a nova Mesa Di-
retora, eleita para 2022. Relatou que há alguns meses pediu 
pela colocação de uma melhor sinalização na rua Alfiero 
Zanardi, elogiando o empenho do Secretário Maurinho, pe-
dindo que olhe pelo caso. Pediu também ao secretário pela 
colocação de um quebra-molas entre as avenidas Osório 
Cabral e General Firmino Paim. Repudiou o Governador 
Eduardo Leite e deputados estaduais que aprovaram o Pro-
jeto de Lei 378/2021 que veta qualquer reajuste a servido-
res nos próximos dez anos.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Parabenizou 
a nova Mesa Diretora, composta pelos vereadores Rafael 
Silveira, Carla Daitx e Rogério Jacob, assim como ao atual 
presidente Gibraltar Vidal pela brilhante condução da Casa. 
Pediu pelo fechamento de um buraco, aberto há muito tem-
po pela Corsan, em frente à escola Tietboehl. Comentou 
sobre os loteamentos, não clandestinos, que precisam de 
uma atuação do Executivo. Sugeriu que a prefeitura, mais 
à frente, busque uma licença ambiental para intervir naque-
les locais. Solicitou ao Executivo a colocação de uma faixa 
de segurança no cruzamento frente ao supermercado Asun. 
Pediu que a população denuncie os vândalos que estão 
depredando a iluminação de Natal. Propôs que a popula-
ção ajude se voluntariando na doação de sangue, dizendo 
que cada doador beneficia quatro pessoas. Informou que 
nesta temporada os ônibus de turismo e similares devem 
se cadastrar antecipadamente já que, mediante a uma lei 
aprovada recentemente, não podem estacionar no centro da 
cidade. Pediu ajuda para o seu “Keko”, que perdeu a casa 

em incêndio. Disponibilizou uma ação conhecida como 
“vaquinha” em suas redes sociais apara ajudar ao senhor 
que precisa de ajuda.

Ver. Moisés Trisch: Repudiou o ato do Governador Eduar-
do Leite ao congelar os reajustes de salários de servidores 
durante dez anos. Parabenizou o CAPESCA pelo aniversá-
rio de 50 anos, citando a agenda de eventos comemorativos 
do clube, e também a nova diretoria. Fez menção à Feira 
Ecológica pelos 18 anos de existência, que terá atrações 
culturais para a comunidade. Parabenizou o Presidente Gi-
braltar Vidal pelo excelente trabalho como presidente da 
Casa, em especial pelo Orçamento Impositivo, por acredi-
tar que a medida mantém o equilíbrio entre Legislativo e 
Executivo. Disse que o senhor Luiz Correa recebeu xinga-
mentos de um servidor do Executivo por ter questionado 
uma ação da Prefeitura. Afirmou que o caso é grave e que o 
Executivo precisa tomar uma atitude. Em relação à Secreta-
ria de Ação Social, entende que a Pasta tem limitações, mas 
que a população precisa ser atendida em suas necessidades. 
Sugeriu que a Secretaria precisa criar projetos de ação so-
cial como os de moradia a famílias carentes. Elogiou o Se-
cretário Maurinho pela atuação frente a Pasta. Solicitou in-
formações ao Executivo sobre as vezes em que a Corsan foi 
cobrada pelas obras concluídas de maneira insatisfatória.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Parabenizou ao Presi-
dente Gibraltar pela condução da Casa durante o ano. Pediu 
que o Executivo realize uma operação tapa-buraco na en-
trada da cidade. Em relação à privatização da CEEE/Equa-
torial, acredita que a privatização não mudou muita coisa. 
Convidou a população para participar da “3ª Corrida do 
Fogo”, promovida pelo Corpo de Bombeiros. Fez a leitura 
da carta do senhor Marcelo França tratando sobre a Corri-
da do Fogo que, neste ano, teve por missão angariar trinta 
castrações para animais de rua, mil brinquedos e duzentas 
cestas básicas. 

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Agradeceu aos vereadores 
Rafael Silveira e Rogério Jacob que  farão parte da nova 
mesa diretora em 2022, assim como ao Presidente da Casa, 
Vereador Gibraltar Vidal, por sua atuação neste ano. Agra-
deceu também ao Prefeito Carlos Souza e ao presidente do 
partido, senhor Nasser Samhan, pelo apoio. Relatou que na 
semana anterior participou do encontro “Nós por Elas”, que 
discutiu a violência contra a mulher. Disse que o encontro 
reforçou a importância de se denunciar os casos de vio-
lência contra a mulher, e de se buscar iniciativas de pro-
teção a ela. Participou do programa “Avançar” na área da 
agropecuária, que trata de um investimento histórico para o 
maior PIB gaúcho, com investimento de aproximadamente 
R$ 35.000.000,00 na agricultura familiar. Parabenizou ao 
senhor Marcelo França por seu envolvimento na “Corrida 
do Fogo”, que tem por objetivo angariar cestas básicas, 
castração de animais de rua e brinquedos. Convidou a po-
pulação para o encontro ecumênico de ação de graças pelo 
ano que se encerra, no dia 21 de dezembro, na Igreja São 
Domingos. 

Ver. Igor Beretta: Parabenizou a nova Mesa Diretora para 
a gestão de 2022, se colocando à disposição para ajudar 
no que for necessário. Relatou que prestigiou a Recopa, no 
Bairro Morrinhos. Informou que a Secretaria de Educação 
adquiriu aproximadamente mil galões de tinta que, no pró-
ximo ano, perdem a validade. Falou que tal desperdício é 
um descaso com a coisa pública. Mostrou-se feliz ao saber 
que a Rua Capitão Jovino, em frente à escola Mampituba, 
será pavimentada. Relatou que uma servidora está sendo 
assediada pelo Diretor Jairo Morelle Raulino, e que a mes-
ma está pedindo demissão em virtude do ocorrido. Afirmou 
que, sempre que houver alguma denúncia, irá apurar o fato. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou a 
nova Mesa Diretora e seus integrantes, elogiando também 
ao atual Presidente, Gibraltar Vidal, pela gestão exemplar. 
Relatou que pessoas estão subindo no monumento com a 
escrita “Torres”, na Prainha, dificultando que visitantes 
possam tirar fotografias no local. Sugeriu que o Executivo 
coloque placas de orientação para um uso mais racional do 
local. Relatou que andarilhos têm ocupado a área próxima 
dos quiosques da Praia Grande causando algum transtorno. 
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Sugeriu que o Poder Público avalie a situação e tome algu-
ma providência para solucionar o problema. Entende que 
estas pessoas precisam de algum tipo de ajuda, mas que eles 
não podem fazer baderna nem prejudicar os visitantes. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Agradeceu aos ve-
readores da Casa pelo título de Cidadão Honorário da Ci-
dade de Torres. Confidenciou que é apaixonado pela cidade 
de Torres, e que está sempre pronto para defendê-la. Disse 
que muitas pessoas criticam os andarilhos na cidade, mas 
afirmou que é necessário compreender a dificuldade dessas 
pessoas. Falou que a solução para o caso é muito complexa, 
sugerindo a criação de uma casa que acolha esses necessi-
tados. Falou sobre a Lei da Vadiagem, aplicada há algumas 
décadas, mas reiterou que ela não existe mais, e que é ne-
cessário respeitar a realidade de cada um. Disse que é hipo-
crisia hostilizar um andarilho e depois ir à igreja no domin-
go. Sugeriu a integração da sociedade civil, Poder Público, 
Defensoria e Câmara na busca de soluções. Pediu que os 
vereadores “cuidem da Casa com carinho”. 

TRIBUNA:
Jairo Morelle Raulino, Diretoria de Gestão Integrada 
de Segurança Pública: Disse que se sente privilegiado em 
poder comparecer à Casa para esclarecer dúvidas quando 
à atuação da Guarda Municipal de Patrimônio. Descreveu 
as atividades e atribuições da Pasta no âmbito do municí-
pio. Falou que desde 1993 a Secretaria tem atuado de forma 
significativa. Esclareceu que em 2015 a Pasta mudou de no-

menclatura, passando de Vigilante para Guarda Municipal 
de Patrimônio, o que gerou muitos erros de interpretação. 
Explicou que ao assumir a Diretoria, teve como missão fa-
zer com que a guarda cumprisse seu papel de cuidar dos 
prédios públicos. Em resposta a um questionamento, disse 
que respeita a autonomia dos vereadores, mas não concor-
da que alguns ridicularizem os servidores da Guarda nas 
redes sociais. Reiterou que, por estar à frente da Pasta, tem 
por obrigação zelar pelo espaço público e, se necessário, 
atuar em parceria com a Brigada Militar. Esclareceu que 
a Secretaria tem oferecido aos servidores capacitações 
como formação para a ronda em escolas, apoio em Postos 
de Saúde e demais setores do município. Esclareceu que 
a Secretaria do Município é a única com equipe exclusiva 
para fazer ronda em Postos de Saúde em todo litoral. Rei-
terou que estão trabalhando com afinco e que têm muito 
ainda a fazer. Quanto à conversão da Guarda Patrimonial 
em Guarda Civil Municipal, defende que seria necessário 
realizar um novo concurso. Informou que foi feito proces-
so administrativo para apurar o caso dos servidores pegos 
dormindo em serviço, e quanto à ausência de guarda em 
um dos postos, disse que o fato foi apurado. Nos casos de 
“tumulto ou baderna”, assegurou que a Secretaria aciona 
a Brigada Militar para agir. Sobre a atuação da Guarda, 
esclareceu que a Secretaria atua em parceria com Brigada 
Militar, Secretaria de Trânsito e até mesmo a PRF. Mos-
trou-se surpreso pela denúncia de assédio por parte de uma 
servidora. Espera que tudo seja esclarecido. 

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 57/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, 
que institui o programa “Adote uma Lixeira” no Município 
de Torres e dá outras providências. APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, do Ver. Rafael 
da Silveira Elias, que concede ao senhor Mauro Marcelo 
Dias de Jesus o “Título de Cidadão Honorário”. APRO-
VADO.

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

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

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

 

 
 
 

Câmara Municipal de Vereadores 
Município de Arroio do Sal 

Estado do Rio Grande do Sul

Av. Assis Brasil, 1015 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1218 - diretoria.camara@arroiodosal.rs.gov.br

PAUTA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 – 9º PERÍODO 
LEGISLATIVO – 09ª LEGISLATURA. 

 - Em discussão e votação as Atas 43/2021 de 29/11/2021. 
 - Leitura das correspondências 

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 
  
CHAPA 01: ELEITA COM 9 VOTOS FAVORÁVEIS:  

Presidente: DIEGO FREITAS DE QUADROS 

Vice Presidente: MARCOS ANTONIO CARDOSO DA CUNHA 
1º Secretário: CARLOS HENRIQUE CARDOSO DIAS 

2º Secretário: GIOVANI DA SILVA DOS REIS 

ESPAÇO DE ORADORES:  
Participaram da tribuna como oradores na sessão, conforme previa programação os vereadores:  

MAZINHO – Progressistas; MATEUS – Republicanos; RONALDO – MDB; DIEGO – MDB; 
GIOVANI – MDB; EDEMILSO – PDT; CARLOS – MDB; MANECA - MDB e REJANE – 
Republicanos. 

ORDEM DO DIA 

Em discussão e votação a Moção nº 006/2021, do Poder Legislativo em apoio aos aprovados no 
concurso da Polícia Civil/RS 2018 – APROVADA. 

Em segunda 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 – RAMITANDO. 

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

Em apreciação o projeto de lei 106/2021, do Poder Executivo, que Abre Crédito Adicional Especial 
na vigente Lei Orçamentária – TRAMITANDO. 

Em apreciação o projeto de lei 107/2021, do Poder Legislativo, que Confere o Título de “Cidadão 
Honorário de Arroio do Sal” a Alceu Moreira da Silva – TRAMITANDO. 

ESPAÇO DE LIDERANÇA:  

Em nome dos partidos políticos participaram do espaço de lideranças da Câmara, também com 
prévio planejamento os partidos:  

Republicanos pelo vereador  MATEUS; Progressistas pelo vereador MAZINHO; MDB pelo 
vereador CARLOS e PDT pelo vereador EDEMILSO. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

Convite 

A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras convida a população para participar da Audiência 

Pública que se realizará às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2021, no auditório da Prefeitura 

para apresentação e consulta à população da intenção da Administração de tornar de mão 

única as Ruas João Cardoso Rolim por toda sua extensão, a Rua Francisco Hipólito Rolim em 

parte de sua extensão, a Rua Damasio José Schaeffer em parte de sua extensão. E ainda 

sobre a possibilidade de desapropriar diretamente uma área de terras do Senhor Elpídio Júlio 

Hahn para destiná-la como parte da Rua Nova Cachoeira que atualmente está descontinuada 

pela propriedade retro referida. Na solenidade os lugares em questão serão ilustrado por mapa 

para facilitar a compreensão da população. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 08/2021. Objeto: Aquisição de 
equipamentos e material permanente para as unidades de Saúde do Município, 
referente a proposta nº 11959.356000/1200-02, habilitado pela portaria 960 de 
30/04/2020 do Ministério da Saúde. Abertura das propostas: as 13h do dia 22 de 
dezembro de 2021. Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do 
tempo aleatório (randômico), determinado pelo sistema. 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site 
https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso 
em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico 
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal - Três Cachoeiras 
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ÁRIES - A semana pode ser agitada, can-
sativa e cheia de situações absurdas ou mi-
lagrosas. Há que se ter coragem para abrir 
mão do que não for extremamente necessá-
rio. Para isso, respire fundo e aja com sabe-
doria. Marte, seu regente, faz uma grande 

quadratura com Júpiter, portanto, se tiver autocontrole, pode 
ser uma semana de novidades e situações positivas, mesmo 
que sejam totalmente inesperadas e não programadas.

TOURO - Vênus segue retrógrada e em 
conexão com Plutão. A semana te levará 
a refletir profundamente sobre sua vida, 
principalmente sobre seus projetos e pla-
nos. Você pode aproveitar a energia para 
mergulhar em alguma ideia criativa e para 

melhorar sua estratégia. Boa semana para estudos e inte-
riorização.

GÊMEOS - A semana pode trazer tensão e 
ansiedade. Você pode querer ser mais livre e 
pode se sentir aprisionado pelas obrigações 
ou pela rotina. É importante se organizar e 
tentar ter mais tempo para si mesmo ou para 
estar com pessoas de quem gosta. Além dis-

so, você pode receber convites para festas e eventos, mas tome 
cuidado com exageros.

CÂNCER - O ponto alto da semana se-
rão os estudos e os passeios. Aposte em 
ter mais tempo para viver com liberdade, 
porque isso pode trazer alívios para as 
tensões, além de mais ideias e insights 

para resolver os problemas. Tome cuidado com atitudes 
grosseiras ou agressivas. Pode ser difícil ter autocontrole, 
mas será importante.

LEÃO - Pode ser que você tenha que 
mediar situações de conflito em casa ou no 
trabalho. Tome cuidado para não comprar a 
briga dos outros e acabar se inflamando. A 
semana favorece os passeios para refletir 

e se divertir, nem que seja sozinho. Saiba buscar novidades 
para aliviar as tensões.

VIRGEM - É uma semana de muitos 
pequenos problemas na sua rotina para 
serem resolvidos, e isso pode te tirar a 
paciência, pois nem todos serão resolvi-
dos com facilidade. É importante cuidar 

da saúde, principalmente da saúde mental. Pode ser pre-
ciso pedir ajuda para alguém. Saiba se abrir em momen-
tos de necessidade.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA -A semana pede muita atenção para não abrir 
mão dos seus valores em nome da sua liberdade, e 
vice-versa. Pode ser uma semana bem desafiadora 
para tomar decisões. Tome cuidado com o mau uso 
do seu dinheiro. A sua rotina pode ganhar mais leve-
za e menos tensão no final, se você conseguir deixar 

algumas coisas de lado e viver o que te faz mais feliz.

CAPRICÓRNIO - Vênus e Plutão es-
tão muito próximos nesta semana e 
Vênus está retrógrada, portanto as 
relações acabam sendo mais desa-
fiadoras. Você estará mais conectado 
aos seus desejos e às suas vontades 

pessoais: tome cuidado para não manipular as pesso-
as para realizar o que você quer. Fora isso, você pode 
receber mais atenção (popularidade) e ser favorecido 
com seu magnetismo, que está alto.

AQUÁRIO -Marte e Júpiter estão 
em guerra nesta semana, o que 
pode causar conflitos de interes-
ses ou dificuldade de enxergar as 
coisas com isenção. Tome cuidado 
com erros de julgamentos ou atitu-

des impulsivas demais. Não dê um passo maior do 
que a perna nem conte com planos antes de eles se 
materializarem. Mantenha seu pé no chão.

PEIXES - A semana traz uma Lua 
Crescente no seu signo, e isso te fa-
vorece, traz popularidade e força de 
ação. A questão é que Netuno pode 
trazer dificuldade de foco, além de 
que acontece uma briga entre Jú-

piter e Marte. Tome cuidado com tensões e brigas 
nesta semana, tenha flexibilidade e saiba fluir ou de-
sapegar das situações densas. Mantenha sua alegria 
e sua vontade de seguir em frente.

ESCORPIÃO -Nesta semana, Marte está no 
seu signo, em guerra com Júpiter, criando con-
flitos na sua semana, portanto é importante to-
mar cuidado com o excesso de autoconfiança, 
que pode te colocar em risco: tanto de poder se 
machucar ou de se colocar em uma saia justa 

em relações ou nas finanças, portanto manter o autocontrole e 
evitar as compulsões é indicado.

SAGITÁRIO - A semana pode trazer mais le-
veza se você souber soltar as preocupações 
e acreditar em milagres, portanto tenha fé 
nas suas escolhas e acredite no melhor. Sua 

criatividade pode estar grande ou você pode querer resga-
tar algum projeto do passado. Poderá valer a pena voltar a 
fazer algo que deixou de fazer.

VARIEDADES

(semana entre 07/12 e 13/12)
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Por Guile Rocha
_____________

No último dia 14 de fevereiro, 
em uma simples caminhada de 20 
minutos pelas areias da Praia Gran-
de, mais de 50 canudos plásticos 
foram recolhidos pelo idealizador 
do Projeto Praia Limpa Torres, Ale-

xis Sanson. Ele postou a imagem 
dos itens recolhidos em sua rede 
social, destacando os impactos ne-
gativos deste lixo (descartado ina-
dequadamente) para o ambiente 
marinho.... isso sem contar a sujei-
ra que fica na praia....

Na postagem, Alexis já lembrava 
que faltavam cerca de 6 meses para 

entrar em vigor uma lei proibindo 
o uso comercial de canudos plásti-
cos em Torres - a qual foi aprovada 
ainda em 2018 na Câmara Munici-
pal, mas que só passaria a valer no 
segundo semestre de 2021 (longos 
3 anos depois de aprovada). Pois 
bem, o tempo passou e, desde  se-
tembro, a lei já está em vigor.

Já está em vigor lei que proíbe canudos 
plásticos em Torres

Jornal A FOLHA conversou com representante de entidade ambiental, com o vereador autor da lei e com o secretário do 
Meio Ambiente de Torres para saber o que está sendo feito e os desafios para aplicação dessa lei - que visa ser mais um passo na 

caminhada para diminuir a poluição ambiental por plásticos

Dezenas de canudos recolhidos em uma rápida caminhada pela 
Praia Grande de Torres no dia 14 de fevereiro

Longos 3 anos se passaram....
Na sessão da Câmara dos Ve-

readores de Torres realizada no 
dia 27 de agosto de 2018, foi 
aprovada a lei - de autoria do 
vereador Gibraltar Vidal, o Gimi 
- que proibia a comercialização 
e uso comercial de Canudos de 
plástico na cidade, buscando em 
especial reduzir a poluição deste 
item plástico em Torres. Só que 
a aprovação do projeto apenas 
aconteceu após a aprovação de 
uma emenda, sugerida pelo en-

tão vereador Deomar Goulart 
- que argumentava que os pro-
prietários de estabelecimentos 
que utilizam-se destes canudos 
precisariam de mais tempo para 
se adequar as novas regras . A 
emenda - aprovada por todos os 
vereadores da legislatura passa-
da (com exceção de Gimi) alterou 
para três anos o prazo para que a 
lei começasse a valer na cidade.  

Já adentramos no mês de de-
zembro de 2021, e em tese o pro-

jeto que proíbe o uso comercial 
dos canudos plásticos já  vigora 
em Torres.... mas não de fato, 
pois você ainda consegue pedir 
um canudo de plástico para o 
seu refrigerante ou água de coco 
comprados em estabelecimentos 
na cidade. Os desafios para apli-
cação desta lei são muitos, mas 
será que a cidade está preparada 
para efetivamente por em prática 
a medida (e fiscalizar estabeleci-
mentos que as descumpram)?

Reunião do COMMAM debateu sobre nova lei
Na última reunião do Conse-

lho Municipal do Meio Ambiente 
(COMMAM) realizada no dia 24 
de novembro, diversos protago-
nistas da Gestão Municipal de 
Torres, Câmara dos Vereadores 
e  representantes da Sociedade 
Civil (Associações, ONGs & En-
tidades) discutiram encaminha-
mentos para que a Lei 5000/18  
- que dispõe sobre a PROIBIÇÃO 

de FORNECIMENTO de CANU-
DOS confeccionados em material 
PLÁSTICO na cidade de Torres 
- seja efetivamente aplicada em 
nosso Município. 

O Projeto Praia Limpa Torres 
também participou e avalizou 
os encaminhamentos para que 
campanhas educativas sejam im-
plementadas para comunidade, 
veranistas, turistas, comerciantes 

e fornecedores. O objetivo é a 
orientação sobre o conteúdo des-
ta Lei - com pedidos que haja si-
nalizações através de placas e/ou 
adesivos informativos junto aos 
estabelecimentos - e uso de ma-
teriais alternativos como canudos 
biodegradáveis, além da necessá-
ria fiscalização.  Uma reunião de 
esforços nesta “força tarefa” para 
que tenhamos nossas Praias & 

Oceanos livres desde pernicioso 
item descartável.

"Os canudos plásticos tem tem-
po médio de uso de apenas 04 mi-
nutos e levam mais de 200 anos 
para se decompor. A proibição da 
utilização do CANUDO PLÁSTICO 
com certeza não é solução para 
o problema do plástico nos ocea-
nos (+11 milhões toneladas ano) 
mas é MUITO IMPORTANTE & 

NECESSÁRIA pois além de vedar a 
utilização deste resíduo que polui 
nossas praias faz a reflexão pelo 
NÃO USO de itens de USO ÚNICO/
DESCARTAVEIS PLÁSTICOS - como 
copos, pratos, talheres & etc. Pre-
cisamos refletir sobre o impacto 
do plástico e mudar nossos HÁBI-
TOS DE CONSUMO", ressalta Ale-
xis Sanson, idealizador do projeto 
Praia Limpa Torres. 

Necessidade de fiscalização
O jornal A FOLHA conversou 

novamente com Gimi Vidal - vere-
ador autor da lei (e que foi reeleito 
para a Câmara na última eleição, 
sendo atualmente presidente do 
Legislativo torrense).  Gimi lem-
brou que a execução de lei é de 
responsabilidade do poder exe-

cutivo - que tem o dever de fis-
calizar e fazer cumprir a lei. Ele 
indicou que seguirá cobrando que 
a proibição dos canudos plásticos 
nos estabelecimentos comerciais 
seja efetivada pela Prefeitura de 
Torres. "É uma legislação muito 
importante, porque os canudos 

estão entre os itens que mais 
poluem o nosso meio ambien-
te (sendo utilizados em grande 
quantidade e frequentemente 
descartados de forma irregular) e 
quanto mais conseguirmos coibir 
o uso abusivo de plásticos melhor. 
Com a proximidade de chegada 

do verão, os estabelecimentos 
deveriam agora se adequar, co-
meçar a buscar canudos que são 
de papel ou algum outro material 
biodegradável", destaca Gimi.

Apesar disso, o vereador tam-
bém se mostrar desesperançoso,  
uma vez que há outra lei dele 

(de 2008) - que proíbe o uso de 
sacolinhas plásticas comuns em 
supermercados e outros estabe-
lecimentos, devendo as mesmas 
serem de material biodegradável. 
Entretanto, essa medida não vem 
sendo efetivamente seguida (ou 
fiscalizada) em Torres.

Secretaria do Meio Ambiente diz que fará campanha de orientação 
Contatamos também o Secre-

tário Municipal do Meio Ambien-
te, Julio Agápio, sobre a aplicação 
da lei que proíbe o uso comercial 
de canudos plásticos em Torres. 
Quanto a conscientização prévia 
dos estabelecimentos de alimen-
tação que utilizam-se comercial-
mente dos canudos plásticos, 

Agápio informou que está sendo 
organizada uma campanha de 
conscientização sobre a mudan-
ça  - que prevê também a con-
fecção e distribuição de adesivos 
aos estabelecimentos comerciais 
(referentes a proibição dos ca-
nudos plásticos). Pensando já na 
temporada de veraneio, haverá 

uma reunião da Prefeitura com 
quiosqueiros, que serão orien-
tados sobre a nova legislação e o 
uso de itens substitutivos (como 
os canudos de papel e biodegra-
dáveis). Em seguida, outros seg-
mentos que também se utilizam 
de canudos plásticos (como ho-
téis, bares e restaurantes) tam-

bém deverão ser orientados pela 
municipalidade.

 Em relação a necessidade de 
um plano de fiscalização junto 
aos estabelecimentos comer-
ciais - para que seja efetiva a 
proibição destes itens plásticos 
- o secretário Agápio informou 
que já está sendo pensado um 

plano de fiscalização,  em con-
junto com a Secretaria de Tra-
balho, Indústria e Comércio. 
Mas esta fiscalização 'de fato' 
passaria a ocorrer apenas após 
as reunião de orientação com os 
diferentes segmentos que utili-
zam comercialmente os canudos 
plásticos.

Poluição por plástico
O canudo não é o principal pro-

blema quando o assunto é polui-
ção por plásticos - representando 
cerca de 4% do lixo plástico (con-
forme a agência Verde Digitales). 

Mas os itens levam séculos para 
se decompor, e funcionam como 
uma "porta de entrada" para dis-
cussões mais profundas –  sendo 
que, por ser um item dispensável 

no consumo diário, pode ter um 
apelo mais significativo.

O Fórum Econômico Mundial 
relata a existência de mais de 
150 milhões de toneladas mé-

tricas de plásticos nos oceanos. 
Caso o consumo de plástico siga 
no mesmo ritmo de hoje, cien-
tistas preveem que haverá mais 
plástico do que peixes no oceano 

até 2050. Por isso é importante 
começarmos, o quanto antes, a 
repensar nossas atitudes em prol 
da preservação de nosso plane-
ta.
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No último dia 28 de novembro, 
voluntários do Projeto Vertical 
-  originário das cidades de Vera-
nópolis/Bento Gonçalves (na Serra 
Gaúcha), composto por pratican-
tes experientes de escalada em 
paredões - realizaram mais uma 
vez uma limpeza em pontos de 
difícil acesso no Morro das Furnas 
(Torre do Meio), em Torres. Essa 
é a quinta edição realizada peço 
grupo. Vale salientar que todos os 
voluntários tem conhecimento no 
acesso das furnas por cordas,  e 
praticam o esporte seja no traba-
lho ou como uma atividade - ativi-
dade realizada sob AUTORIZAÇÃO 
das Autoridades Competentes.

A limpeza junto aos paredões 
foi realizada sob coordenação de 
Adriano Bernardi, que comentou 
sobre a descida no Morro das Fur-
nas “É um serviço voluntário que 
realizamos todos os anos. Com o 

objetivo que recolher o lixo encon-
trado no local. Somos uma equipe 
qualificada, treinada e certificada 
para tais atividades" ressalta um 
dos participantes do Projeto Ver-
tical. Os itens mais encontrados 

nesta atual limpeza junto ao Morro 
das Furnas foram bóias de isopor, 
garrafas plásticas, borrachas, pe-
daços de ferro, alumínio e redes de 
pesca entre outros. 

” Já foram mais de 500kg aproxi-

madamente retirados em 05 ações 
de limpeza realizadas nas Furnas 
de Torres com o OBJETIVO de man-
ter aquele local de natureza ím-
par LIMPO! Parabéns a Equipe do 
Projeto Vertical Adriano, Bernardi 

Edegar, Rodrigues, Tiago Carvalho, 
Bruno Schmitz, Jean Carlo do Car-
valho Silva & Paulo Pasa. Torres, 
quem AMA, CUIDA!", destacou 
Alexis Sanson, do Projeto Praia 
Limpa Torres.

Voluntários praticantes de rapel realizam nova 
limpeza nas furnas da Torre do Meio, em Torres

Café, música, poesia, arte, do-
ação de mudas nativas e troca de 
sementes são algumas atividades da 
programação do aniversário da úni-
ca feira de alimentos orgânicos cer-
tificados da região de Torres. “Que-
remos convidar a todas e todos para 
vivenciar os 18 anos da Feira Ecoló-
gica da Lagoa do Violão. Será no pró-
ximo sábado, dia 11, a partir das 7 
horas”,  escreveu o feirante Joaquim 
Martins da Rosa pelo Whatsapp.

O agrônomo e agricultor, Joa-
quim tinha seis anos quando a feira 
começou. Hoje, além de assumir a 
banca junto com o pai, Jairo da Rosa, 
cultiva variedades diferentes de fei-
jão, produz micro- verdes de girassol 
e ainda acompanha atividades do 
Centro Ecológico, ONG que assesso-
ra as famílias feirantes.

“Pra nós é muito gratificante 
ver o  Joaquim agora graduado nos 
ajudando a tocar a propriedade”, 
orgulha-se a mãe, Nara Martins da 
Rosa. Ela lembra que foi um pouco 

difícil, em 2003, iniciar a feira em 
Torres junto com mais quatro fa-
mílias, porque a cidade não estava 
acostumada com as características 
de uma feira orgânica. “Mas devagar 
conquistamos uma clientela muito 
bacana”.

Assídua, esta clientela é formada 
por pessoas como Kareen Martina-
to, cliente há 17 anos. A advogada 
e membro da ONG Onda Verde diz 
que consome alimentos orgânicos  
porque preservam o solo, a água e 
ajudam a proteger a saúde da sua 
família.  Ela agrega ainda o fator so-
cial: “Ajuda o pequeno agricultor, o 
mantendo na terra, revitalizando as 
comunidades rurais”.

Assim como Kareen, o ex-surfista 
profissional e corretor de imóveis 
Daison Pereira é cliente há mais de 
10 anos, pela preocupação de ofe-
recer  alimentos de qualidade aos 
filhos. “A gente vem sempre queren-
do implantar essa alimentação mais 
saudável no nosso dia a dia”.

Feira Ecológica de Torres celebra 18 anos

Limpeza voluntária em pontos de difícil acesso junto aos paredões foi efetuada pelo Projeto Vertical -  originário das cidades de 
Veranópolis/Bento Gonçalves (na Serra Gaúcha)

Os novatos
“Para nós, a Feira Ecológica não 

apenas uma questão de ofertar 
alimentos sem veneno. Estar aqui 
é também uma função social, for-
talecendo cadeias curtas de pro-
dução e consumo consciente a 

partir de economias mais solidá-
rias que valorizam nossos saberes, 
mas também compartilham dores 
e esperanças entre as pessoas. É 
difícil explicar em poucas palavras, 
mas somos muito gratos em fazer 

parte dessa trajetória”, escreveu o 
professor e agricultor Rafael Friz-
zo. Ele e a esposa Iris Guedes, ad-
vogada de causas sociais,  come-
çaram na feira no dia 10 de abril 
de 2021.

Em Torres, Eduardo Bauer produz hortaliças sem agrotóxicos. Ele 
se integrou à feirinha em 2021

Aniversário da Feira Ecológica- Programação (dia 11/12)
7h  - Amanhecer em Yoga - com 

a instrutora Ana Cecy Bernardes
8h  - Percepções da Paisagem - 

com o artista Jorge Herrmann
Poesia Marisqueira & Arte Bi-

cuíra - com Paulo Preserve Torres 
& CosmoArte

9h - Música na Praça - com os 
músicos Buba e Cabeleira

10h - Café Coletivo de Aniver-
sário

Haverá entrega de mudas na-
tivas, trocas de semente e cam-

panha de alerta e conscientiza-
ção contra a União Internacional 
para a Proteção de Novas Varie-
dades de Plantas (Upov), organi-
zação responsável por privatizar 
sementes e criminalizar agricul-
toras e agricultores.
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Na terça e quarta-feira (7 e 
8/12), o 2º Batalhão de Policia-
mento de Áreas Turísticas (2º 
BPAT) realizou a formatura de 75 
alunos do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Vio-
lência (Proerd). 

Os eventos aconteceram em 
Mampituba e Dom Pedro de Al-
cântara quando o instrutor, solda-
do Diego, com apoio da soldado 
Márcia, entregou os certificados 
de conclusão aos participantes.

Os alunos vencedores dos con-

cursos de redação e os eleitos pe-
las turmas como sendo os mais 
responsáveis, receberam meda-
lhas e brindes e foram realizados 
sorteios de bicicletas, mochilas  e 
mascotes "Dare" às crianças pre-
sentes.

BM forma alunos do PROERD em 
Mampituba e Dom Pedro de Alcântara

Na noite da última ter-
ça-feira, 07 de dezembro, o 
prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), 

participou como um dos pai-
nelistas convidados em Reu-
nião Jantar promovida pela 
Mobilização por Caxias do Sul 

– MobiCaxias, formado por li-
deranças representativas do 
poder público, iniciativa pri-
vada, universidades e faculda-
des, dentre outras entidades.

O evento tratou sobre “Ce-
nários e perspectivas para 
2022”, no qual o prefeito Bo-
lão foi convidado para apre-
sentar a agenda de crescimen-
to do município, por meio do 
Programa Desenvolve Arroio 
do Sal, que consiste em inicia-
tivas já em desenvolvimento 
na cidade, tais como: sanea-
mento básico, loteamentos, 
eletrificação, regularização 
fundiária, pavimentação, tria-
gem de resíduos, incentivo fis-

cal para atração de empresas, 
turismo, viabilização da im-
plantação do porto marítimo, 
dentre outros.

De acordo com Bolão, par-
ticipar do evento foi uma im-
portante oportunidade para 
apresentar, especialmente 
ao empresariado da serra, 
as enormes potencialidades 
de Arroio do Sal. Uma cidade 
acolhedora, com muito es-
paço para crescimento e de-
senvolvimento econômico e 
social e com boas expectativas 
em decorrência da implanta-
ção do porto marítimo.

Além da participação do 
prefeito Bolão, o evento con-

tou também com os seguin-
tes painelistas: a vice-prefeita 
de Caxias do Sul, Paula Loris, 
secretário Extraordinário de 
Parcerias, Leonardo Busatto, 
senador da República, Luis 
Carlos Henize, diretor da DTA 
Engenharia, Daniel Kohl, dire-
tor da EPL, Marcelo Caldas e 
a gerente de Relações Institu-
cionais da Embratur, Adriana 
Lucena. O vice-prefeito de Ar-
roio do Sal, José Diogo Martins 
Pereira (Zéca) esteve presente 
no evento e acompanhou 
o painel sobre o município. 
(Com informações de Melissa 
Maciel - Ascom PMAS - FOTO 
Daniel Matos)

Prefeito Bolão apresenta o Programa Desenvolve Arroio 
do Sal em reunião da MobiCaxias

Carrinho por controle remoto 
não é só coisa de criança. Cada vez 
mais o automodelismo tem virado 
hobby também entre os adultos. 
Em Arroio do Sal, a história de 
Eduardo Souza dos Santos, o Dudu 
RC, pode ter começado como uma 

brincadeira há 15 anos, mas aos 
poucos foi ficando séria e, atual-
mente, ele é um dos principais en-
tusiastas do esporte no município.

O esporte - na modalidade con-
dução por controle remoto de 
carrinhos automodelos - encan-

ta pela sua alta velocidade, 
suas manobras com saltos 
no ar, tornando-o facilmente 
um hobby que ganha espaço 
em Arroio do Sal. No início 
de janeiro de 2020, o prefei-
to de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão) apoiou 

a iniciativa da construção de uma 
pista de uso público para o espor-
te de automodelismo, situada no 
Balneário São Jorge, entre as ruas 
Gilberto da Silva dos Santos e Rua 
Princesa Isabel. O Dudu RC conta 
que para usar o espaço basta pos-
suir o carrinho por controle remo-
to, a pista é livre para todos que já 
amam o esporte ou que desejam 
conhecer.

Dudu RC tem planos para o fu-
turo do esporte, em vista da par-
ticipação e de sediar competições 
de carrinhos por controle remoto, 

como mais um atrativo para o tu-
rismo de Arroio do Sal. “Eu pen-
so futuramente reunir um grupo 
para criamos uma associação e 
poder organizar melhor a ativida-
de no município com o apoio da 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte, Juventude e da Cultura. E 
logo mais estaremos fazendo par-
te do roteiro de eventos nesse es-
porte, atraindo competidores de 
outras regiões”, explica o piloto.

Existem dois tipos de veículos 
utilizados nas competições do 
automodelismo, aqueles que são 

movidos à combustão e os elé-
tricos. Pilotar os carrinhos não é 
nada simples, é justamente isso 
que torna o esporte incrível, já 
que eles têm reações como as dos 
carros reais em alta velocidade. 
Escapam de frente, escapam na 
traseira, capotam, batem, pifam e 
precisam de manutenção. Entre-
tanto, o prazer que o piloto Dudu 
RC sente ao dirigir essas máquinas 
em alta velocidade parece com-
pensar tudo isso. (Com informa-
ções de Melissa Maciel - ASCOM 
PMAS - foto Daniel Matos)

Automodelismo por controle remoto tem virado hobby em Arroio do Sal

 A Assembleia Legislativa do RS, 
por meio do deputado estadual 
Marcus Vinicius, realizou na últi-
ma semana, em Três Cachoeiras, 
audiência pública para tratar dos 
problemas de abastecimento de 
energia elétrica no município e 

região.
A audiência, realizada no auditó-

rio da Prefeitura Municipal, contou 
com a presença do prefeito de Três 
Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, 
e do diretor do Grupo Equatorial 
Energia, Giovani Francisco da Silva, 

empresa que substituiu a CEEE.
Durante o encontro, Flávio fa-

lou da angústia que o município 
vive com as constantes falta de 
energia elétrica, o que causa sé-
rios prejuízos para a população 
local.

Abastecimento de energia elétrica foi tema 
de audiência pública em Três Cachoeiras

Formatura em Dom Pedro de Alcântara

Neste sábado, dia 11 de 
dezembro, a Secretaria de 
Saúde de Três Cachoeiras 
promoverá uma ação espe-

cial da campanha nacional 
do Dezembro Vermelho. A 
iniciativa, que será realizada 
das 9h às 12h, no calçadão do 

município (em frente a lotéri-
ca), busca chamar a atenção 
para a prevenção, a assistên-
cia e a proteção dos direitos 

das pessoas infectadas com o 
HIV, a AIDS e outras IST (infec-
ções sexualmente transmissí-
veis).

A ação contará com testes 
rápidos de HIV, Sífilis, Hepati-
tes B e C, aferição de pressão 
e teste de glicose.

Secretaria de Saúde de Três Cachoeiras promove ação do 
Dezembro Vermelho neste sábado (11)
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O Prefeito Municipal de Dom 
Pedro de Alcântara, Alexandre 
Model Evaldt, assinou na última 
sexta-feira (03) o Contrato para 
repasse (do Ministério da Agricul-
tura) de valores destinados pelo 
Deputado Federal Covatti Filho, 
encaminhados para pavimentação 
com blocos de concreto de um 
trecho (ainda a ser definido) na 
comunidade de Morro dos Leffa. 
A Emenda parlamentar, na ordem 
de R$ 250.000,00, veio através de 
um pedido do Vereador Alexandre 
Webber (Xandão), que possui rela-
ção próxima com o parlamentar e 

foi prontamente atendida.
O projeto foi desenvolvido pela 

Assessoria de Projetos do municí-
pio - pelos servidores Jaime Ber-
nsts e Cristina Mello - sendo que 
agora ficará a encargo do Arqui-
teto Jonas Leffa a projetação do 
local e a metragem da obra, que 
será analisada pela Engenharia da 
Caixa para liberação da licitação no 
próximo ano. O vice-prefeito mu-
nicipal Rodrigo Daitx, acompanha-
do pelo Vereador Zezinho, esteve 
em Brasília agradecendo pesso-
almente o deputado Covatti Filho 
pela destinação do recurso, o qual 

revelou ser muito importante a 
parceira de todas as forças política 
do município em prol da comuni-
dade, deixando as portas abertas 
para outras demandas dom-pe-
drenses.

O prefeito Alexandre destacou 
a importância da parceria: "Quan-
do pessoas de diferentes siglas 
partidárias se unem para trazer 
melhorias para o Município, todo 
mundo ganha. Isto é o que sempre 
buscamos, principalmente porque 
o Prefeito e os Vereadores são re-
presentantes do povo e para ele 
que temos que trabalhar".

Emenda parlamentar destina R$ 250 mil para 
pavimentação de vias em Dom Pedro de Alcântara

Recursos os são oriundos do gabinete do deputado Federal Covatti Filho à pedido do vereador da cidade Alexandre Webber, o Xandão

Iniciou na última semana 
uma série de obras para subs-
tituição das tubulações utiliza-
das para o escoamento da água 
em Três Cachoeiras. O prefeito 
municipal, Flávio Raupp Lipert, 

acompanhou o andamento dos 
trabalhos e afirmou que “es-
sas obras farão que com que, 
na época de fortes chuvas, as 
águas tenham um escoamento 
rápido, evitando alagar as pro-

priedades e evitar transtornos 
para as famílias”.

A obra será realizada em 
vários bairros do município. 
“Hoje existe uma canalização 
antiga e de canos com pou-

ca vazão”, disse o prefeito.   A 
Secretaria de Obras também 
realizou serviço de limpeza de 
valos públicos na comunidade 
de Lajeadinho, que somaram 
mais de 2,2 mil metros.

Obras de canalização são realizadas em Três Cachoeiras

Neste sábado, dia 11 de dezembro, 
terá mais uma edição do Santo Feirão, 
em Três Cachoeiras. A feira, que tem reu-
nido diversos expositores, estará aberta 
entre 8h e 16h, embaixo do viaduto cen-

tral, com uma variedade de produtos 
coloniais, orgânicos e artesanais como 
pães, doces, hortaliças e artesanatos.

A ação ocorre todo o segundo sábado 
de cada mês e é promovida pela Prefei-

tura Municipal de Três Cachoeiras, por 
meio da Secretaria de Assistência Social 
e Departamento de Turismo, pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, Emater e 
Casa do Artesão Raízes da Arte.

Sábado (11) tem mais um Santo Feirão em Três Cachoeiras 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2021 
 
 

EDITAL Nº 019 
 

                                                        FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito de Três Cachoeiras, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados que 
encontra-se aberto o Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária de servidor 
pelo prazo de 02 anos. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 17 de dezembro de 
2021, das 08h ás 11:30h e das 13:30h ás 17h, na sede da Prefeitura no setor da SMEC, para o 
cargo, conforme tabela abaixo: 
 
Cargo: Quantia: Padrão 

Valor: 
Carga horária: 
 

Psicólogo 
 

01 P.11  
R$ 3.143,49  

20 horas 

   
 
O Edital será publicado na integra no Mural da Prefeitura e no site do município: 
www.trescachoeiras.rs.gov.br 
 

 
 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito 

A Prefeitura Municipal de Arroio do Sal 
já disponibiliza na capa do seu site https://
arroiodosal.rs.gov.br/, no menu superior 
(IPTU 2ª VIA), ou apontando a câmera do 
seu celular para o QRCode, o boleto para 
pagamento do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), referente ao exercício 
2022.

O imposto que vence no dia 10 de ja-
neiro, para pagamento na cota única, terá 
o desconto de 20%. Em breve os boletos 
também chegarão nos endereços dos con-
tribuintes, via serviço dos Correios.

De acordo com o secretário da Fazenda, 
Felipe Dutra Fogaça Valim, os contribuintes 
que quitaram o IPTU 2021 até o dia 10 de 
novembro e pagarem o IPTU 2022 até 10 
de janeiro contarão com 20% de desconto 
na cota única. “Além disso, já é possível re-

alizar o pagamento enquanto o boleto im-
presso não chega, basta acessar a segunda 
via informando a matrícula do imóvel e o 
CPF”, explica o secretário.

Para o prefeito Affonso Flávio Angst 
(Bolão), a contribuição do IPTU é de vital 
importância para a realização de obras e 
serviços para a população de Arroio do Sal.

“O IPTU é de suma importância para o 
desenvolvimento do município, pois é com 
ele que a cidade conta com vários benefí-
cios como o que já temos feito, como re-
alização de obras, manutenção da saúde, 
auxílio para as escolas, melhoria de sinali-
zações e outros investimentos que bene-
ficiam diretamente a população de Arroio 
do Sal, destaca o prefeito.

No caso de dúvidas ou solicitação do 
número da Matrícula Municipal de Imó-

veis, busque informações pelo e-mail ar-
recadacao@arroiodosal.rs.gov.br ou pelo 
telefone e WhatsApp 51- 3687-3502.

Passo a Passo para acessar o boleto 
pelo site ou QRCode:

1º acessar site https://arroiodosal.rs.
gov.br/

2º clicar na aba localizada na capa do 
site, no menu superior – IPTU 2ª VIA (Ou 
aponte a câmera do seu celular para o QR-
Code)

3º digitar apenas o número da Matrí-
cula Municipal do Imóvel e um dos dados 
solicitados CNPJ ou/ CPF

4º escolher a forma de pagamento e 
realizar a impressão -  Vencimento da pri-
meira parcela em cota única: 10.01.2022 

Arroio do Sal disponibiliza boleto online para pagamento do IPTU com desconto 

Dos 417 municípios inscritos 
no Programa PAVIMENTA RS 
do Governo do Rio Grande do 
Sul, 175 foram contemplados. E 
Arroio do Sal está entre os mu-
nicípios que receberão recurso 
no valor de R$ 843.008,92, dos 
quais R$ 716.557,58 são do Es-
tado, mais a contrapartida do 
município de R$ 126.451,34.

O anúncio ocorreu em even-
to realizado na manhã desta 
quarta-feira, 8/12, no Palácio 

Piratini, no qual o prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio 
Angst (Bolão) esteve presente. 
O Pavimenta RS consiste em 
investimento na infraestrutura 
dos municípios e é coordenado 
pelo secretário Desenvolvimen-
to Urbano e Metropolitano, 
Luiz Carlos Busato.

Na próxima quarta-feira, 
15/12, se dará a assinatura do 
contrato e até o final do mês 
o recurso será depositado na 

conta das prefeituras. Em Ar-
roio do Sal, o recurso será des-
tinado para a pavimentação 
da Avenida Interpraias Norte, 
trecho que compreende toda 
a extensão do Balneário Serra 
Azul, perímetro em chão batido 
e trata-se de um antigo pedido 
da comunidade do lado norte 
de Arroio do Sal.

O prefeito Bolão tem acom-
panhado a solicitação realizada 
em diversas reuniões na capital 

gaúcha, desde julho deste ano 
e, agora, comemora o fato de 
o município ser contemplado. 
Acompanhando o prefeito no 
registro fotográfico está a chefe 
de gabinete da presidência da 
Assembleia Legislativa do RS, 
Bruna Belmonte, e o secretário 
estadual de Logística e Trans-
portes, Juvir Costella. (Com in-
formações de Melissa Maciel 
- ASCOM PMAS - FOTO por Da-
niel Matos)

Arroio do Sal é contemplado em R$ 843 mil 
pelo programa PAVIMENTA RS do Governo do Estado
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Conforme PL, os adotantes farão a conservação de espaços em troca de direito de exploração de espaços publicitários

ARROIO DO SAL

Por Redação A FOLHA
_________________

Na sessão da Câmara Municipal 
de Arroio do Sal, realizada no dia 29 
de novembro, dentre outras matérias 
que tramitaram na Casa Legislativa foi 
aprovado o Projeto de Lei 98/2021, de 
autoria do Poder Executivo (Prefeitu-
ra) que Institui o Programa “Adote Um 
Espaço Público”, na cidade.

Pela lei, aprovada sem emendas, o 
projeto visa incentivar a comunidade 
a viabilizar ações de implementação 

de conservação e de manutenção de 
espaços públicos como forma de pro-
mover melhorias urbanas, ambientais 
e paisagísticas em Arroio do Sal.

Estão formalmente listados na lei 
os espaços que a partir de agora estão 
disponibilizados para receber a ado-
ção por entidades ou cidadãos. São 
eles: parques naturais; logradouros 
públicos; mobiliário público; acade-
mias populares; rotatórias; canteiros; 
jardins; praças; áreas de ginástica e 
lazer; áreas verdes; praças infantis das 
Escolas, dos Bairros e demais áreas 

públicas de uso comunitário; abrigos 
de ônibus; monumentos, dentre ou-
tros similares.

A prefeitura de Arroio do Sal ago-
ra deverá publicar, no site oficial do 
município, o edital de chamamento 
público com o regramento para a ado-
ção dos espaços públicos. E aqueles 
que se interessarem em firmar com-
promisso com o Executivo Municipal 
(Prefeitura) para adoção dos espaços 
públicos deverão cadastrar sua inten-
ção através de registro e preenchi-
mento de formulário. 

Lei aprovada na Câmara de Arroio do Sal permite que pessoas 
ou empresas adotem espaços públicos diversos

Praça em Arroio do Sal (Imagem meramente ilustrativa)

No dia 1º de dezembro, Ar-
roio do Sal passou a oferecer 
consultas por meio da telemedi-
cina, com médicos especialistas 
atendendo na rede pública de 
saúde do município.

Segundo o prefeito de Arroio 
do Sal, Affonso Flávio Angst (Bo-
lão), a administração pública, 
por meio da Secretaria Munici-
pal da Saúde, buscou alternati-
vas para a agilidade das consul-
tas, então implanta o projeto 
piloto de telemedicina, com o 
objetivo de reduzir o tempo e a 
fila de espera por atendimentos, 
sem prejuízos para a qualidade 
da consulta médica.

A empresa Medical Prime está 
desenvolvendo o Projeto sem 
custos para o município, visando, 
ao mesmo tempo, humanizar o 
atendimento médico da teleme-
dicina e reduzir a espera dos pa-
cientes.

 Como funciona a 
telemedicina?

Através de protocolos de aten-
dimento, uma enfermeira respon-
sável pela triagem acompanha o 
paciente, auxilia na conexão com 
o médico remoto e na impressão 
de receitas e requisições de exa-
mes, além de registrar previa-

mente os dados de acolhimento.
A primeira consulta via tele-

medicina realizada em Arroio do 
Sal, dando início ao Projeto foi 
no dia 1º de dezembro, com o 
especialista em traumatologia, 
Dr. Daniel Souto, que atendeu a 
paciente Susana de Souza Santos, 
em uma consulta que durou cerca 
de 25 minutos. Segundo Suzana, 
foi uma experiência nova que lhe 
trouxe tranquilidade e confiança.

A empresa disponibilizou, de 
forma gratuita, todo o sistema 
informatizado de atendimento de 
acordo com a LGPD e padrão ICP, 
seus protocolos internos, os com-
putadores, além de dois médi-

cos e equipe de implantação. Ao 
Município de Arroio do Sal coube 
apenas a indicação de uma enfer-
meira, acesso à rede de internet 
e do local para o atendimento. A 
proposta da telemedicina é pro-
porcionar à rede pública de saú-
de o acesso a medicina, geral e 
especializada, reduzindo o tempo 
de espera para o atendimento e 
classificando, conforme o risco, 
aqueles pacientes que deman-
dam atendimento urgente, com-
partilhando informações com o 
atendimento presencial.

TEXTO – Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)

Arroio do Sal implanta projeto piloto em telemedicina para reduzir 
tempo e fila de espera por atendimento médico

Ônus e bônus
Na lei fica descrito que os adotantes 

assumirão formalmente a responsabi-
lidade pela revitalização, implemen-
tação, conservação, manutenção dos 
objetos descritos na parceria, isentan-
do o município dessa responsabilidade 

pelo período de vigência do contrato. 
E o prazo de validade do contrato ad-
ministrativo terá duração mínima de 
12 meses e no máximo de cinco anos.

Em contrapartida, as pessoas físicas 
ou jurídicas que adotarem um espaço 

público ficam autorizadas a utilizar tal 
espaço como instrumento de promo-
ção, publicidade e propaganda, de 
acordo com a orientação da Comissão 
referida nesta lei. Mas a promoção, pu-
blicidade e propaganda não poderão 

ferir os objetivos ambientais - paisagís-
ticos do objeto de adoção, sob pena de 
rescisão do contrato administrativo. 

 A adoção do espaço não gera, tam-
bém, qualquer direito de exploração 
comercial do adotante ou de interfe-

rência na administração da praça (ou 
outro espaço público). Sua participa-
ção será somente com a possibilidade 
de promoção de marcas ou conceitos 
propagados nos espaços predetermi-
nados.

Manter e cuidar em nome da comunidade
 No texto de exposição de Motivos 

assinado pelo vice-prefeito de Arroio do 
Sal, José Diogo Martins Pereira, o Zeca 
(PP), a prefeitura (autora da lei) defende 
que a atitude visa aumentar o desenvol-

vimento da cidade através de parcerias 
entre o poder público e pessoas jurídi-
cas e/ou físicas. É que para a municipa-
lidade existem áreas atuais que exercem 
importante papel na identidade de um 

bairro ou rua, mas que muitas vezes fi-
cam abandonadas, esquecidas e/ou são 
deterioradas pela própria população, 
necessitando inúmeros esforços e inves-
timentos do poder público para a manu-

tenção e melhoria das mesmas.
Entra aí na justificativa a projeção dos 

resultados da parceria publico privada. 
Para a prefeitura, "através da desburo-
cratização e troca de vantagens entre o 

município e o adotante, o Projeto gera 
estímulo para promover parcerias para 
melhorias, mas sem eximir a responsabi-
lidade do Poder Executivo sobre as áreas 
adotadas".

A população de Arroio do Sal será 
presenteada com a inauguração do 
Relógio Digital Sicredi Caminho das 
Águas, no dia 15 de dezembro, às 9h, 

junto ao calçadão Professora Suésia 
Terezinha Valim Silveira, situado na 
Avenida Assis Brasil, nº 645, no Centro. 
O relógio digital também contará com 

a leitura de temperatura e exibição 
de frases personalizadas, um projeto 
sem ônus ou custo de manutenção 
pela Prefeitura Municipal, que autori-
zou o serviço por meio do Contrato Nº 
16/2021, após fase de chamamento 
público.

O convite para a inauguração foi 
realizado ao prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bolão), na última 
sexta-feira, 03/12, em visita da gerente 
Administrativo Financeiro, Taína Trisch 
Selau, acompanhada do assistente de 
atendimento, Ramon Kosarevitz, ao 
gabinete do prefeito.

Na ocasião o prefeito Bolão tam-
bém foi convidado a participar do 
Jantar com Investidores, no dia 09/12, 
às 19h, no restaurante Beira Rio, em 
Torres, no qual será abordado o tema, 
“Cenário Econômico e Oportunidades 
em Investimentos”. (Com informações 
de Melissa Maciel - ASCOM PMAS)

Arroio do Sal será presenteada com um Relógio Digital Sicredi Caminho das Águas
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Amantes e praticantes de esportes, 
familiares, frequentadores, público em 
geral. A rotina de mais uma centena de 
pessoas foi impactada por uma inicia-
tiva da SAPT nos últimos dias 04 e 05 
de dezembro. O evento “Abertura de 
Verão” reuniu a comunidade para ati-
vidades envolvendo sete modalidades. 
Direção, coordenadores e professores 
celebram o sucesso da ação, que lite-
ralmente abriu as portas do clube para 
a nova temporada.

A agitação se iniciou ainda na sexta, 
quando a “febre” do beach tennis to-
mou conta das quadras. Divididos em 
12 categorias e com as parcerias de 
Torres Calçados, Supermercado Rede 
Polo, Optica Real e Salto Triplo Fitness, 
122 atletas travaram disputas intensas 
que duraram até a madrugada. Os ven-
cedores de cada competição recebe-
ram troféus em um pódio customizado 
com raquetes de beach tennis. Outra 
novidade foi a transmissão dos jogos 
pelo Youtube da SAPT, que ocorreu nos 
dois dias do evento. “O nosso esporte é 
o que mais cresce no país e tem gran-
de representatividade no dia a dia por 
aqui. Estamos muito felizes por atrair 
quatro marcas que foram parceiras e 
cerca de 500 visitantes. Quem quiser 
conferir de novos as partidas, é só en-
trar no Youtube”, celebra Lucas Marce-
lino, diretor de beach tennis da SAPT.

Ali ao lado, a turma do tênis curtiu 
a “Abertura de Verão” com jogos en-
tre amigos. No futebol, amistosos e 
competições marcaram o sábado no 
gramado sintético. Foram realizados 
jogos infanto-juvenis da escolinha do 
Juventude. À tarde, houve ainda con-
fraternização do grupo de Society em 
homenagem ao ex-presidente Carlos 
Cechin. Das refeições no Restaurante 
Paleomar ao show de encerramento no 
beach lounge The Sun, os frequentado-
res puderam também aproveitar um 
dia inteiro nas dependências. Um aulão 
de hidroginástica movimentou dezenas 

de alunos na piscina coberta. 
“Tivemos a honra de participar, 

com a presença de 10 karatecas. Foi 
um sucesso”, destaca Gabriel Notti, 
professor que coordenou os trabalhos 
de karate. O esporte teve exame de 
faixa e entrega de troféu do ranking. Já 
no taekwondo, o salão ficou pequeno 
para o grande número de praticantes 
do curso de Sebon Kiorugui defesa pes-
soal, ministrado pelos mestres Bianca 
Maicá e José Fernandes. “Contamos 
com 22 atletas, todos com a intenção 
de se preparar para a faixa preta do 
taekwondo”. Foi mais um dia que ficará 
marcado em nossa história”, completa 
a mestra Bianca.

A patinação teve duas apresentações 
de quartetos, um aulão para alunos e 
aula experimental aberta para convida-
dos. “Os grupos de meninas mostraram 
dedicação e empenho, contagiando os 
presentes, que logo depois às danças se 
juntaram para andar de patins, muitos 
pela primeira vez”, reforça Marco Antô-
nio Perez, da escola Arena R.D.R.

Como sugere o nome do evento 
organizado no fim de semana, o verão 
recém foi aberto na SAPT. A segunda 
edição do Point da Praia, a partir do 
réveillon, será uma das marcas da es-
tação no clube. Quem estiver interes-
sado em saber mais informações ou se 
associar, pode entrar em contato com 
a secretaria por mensagem pelo (51) 
3664-1221 e ainda pelo e-mail sapt@
sapt.com.br.

ESPORTES 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Torres. 
CNPJ 95.040.150/0001-35 – Reg. Sind. 46000.004513/95 – Cód. Sind. 004.181.894.06-5 

Sede: Rua Cel. Pacheco, 873 - Torres/RS - Fone: 3626-1228 - E-mail: sindicil@terra.com.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

  
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO 
DE TORRES - RS , em conformidade com seu Estatuto, convoca todos os Trabalhadores e Associados da base 
territorial para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Sede do Sindicil, situada na Rua Coronel Pacheco, 
873,  Bairro Predial, Torres/RS, no dia 17 de dezembro de 2021 às 18:30 horas, em primeira convocação, e às 
19h00  em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
  

1-  Previsão Orçamentária para o ano de 2022. 
2-  Prestação de conta 2020 

Torres, 07 de Dezembro de 2021    

Adenildo Santos Gonçalves 
Presidente do SINDICIL 

Os atletas do Projeto Brincar 
de Correr - vinculados a Asso-
ciação dos Corredores de Torres 
(Ascort) participaram no dia 05 
de Dezembro do Estadual Sub 20 
de Atletismo, competição esta 
realizada em pista e organizada 
pela Federação Gaúcha de Atle-
tismo (FAERGS). As competições 
se deram em varias modalida-
des, de provas de velocidade a 
resistência, e constaram equipes 
de todo o Rio Grande do Sul no 
evento.

"Ao todo foram 20 atletas e 

mais equipe técnica do Projeto 
que representaram nosso Muni-
cípio e  que lutaram com bravura 
e  respeito. Entre os destaques 
ressaltamos Pedro Henrique de 
Freitas,  que conquistou a meda-
lha de Ouro nos 1500m rasos e 
estabeleceu um tempo que o co-
loca entre os 5 melhores do Bra-
sil,  tudo só comprovando que 
com mais apoio e ajuda, pode-
mos crescer ainda mais. Tivemos 
ainda Eduardo Bandeira, que 
levou duas medalhas de Ouro 
(5000m e 3000m),  e Alan Lasch 

Vieira que se consagrou Cam-
peão Gaúcho nos 3000m cm obs-
táculos", destacou o Presidente 
Marcos André, que concluí: "A 
Ascort em nome de sua equipe 
agradece a todos que contribuí-
ram direta e indiretamente para 
mais esta competição"

No próximo dia 19 atletas do 
projeto Brincar de Correr voltam 
as competições - com alguns in-
tegrantes da equipe participan-
do da Copa Brasil de Cross Cou-
ntry (que será realizada em São 
Paulo).

Equipe torrense de atletismo volta com 3 
Campeões Gaúchos do Estadual Sub-20

Jornal A FOLHA conversou com representante de entidade ambiental, com o vereador autor da lei e com o secretário do 
Meio Ambiente de Torres para saber o que está sendo feito e os desafios para aplicação dessa lei - que visa ser mais um passo na 

caminhada para diminuir a poluição ambiental por plásticos

Gaúcho sub-20 - Medalhistas da Equipe ASCORT /Projeto Brincar de Correr:
1500m rasos - Masculino - Fi-

nal p/tempo - Sub20 - Campeão 
Gaúcho Pedro Henrique de Freitas 

5000m rasos - Feminino - 
Final p/tempo – Sub20 - Vice 
Campeã Gaúcha Brenda Brum  

5000m rasos – Masculino  - 
Final p/tempo – Sub20 - Cam-
peão Gaúcho Eduardo Bandeira; 
Vice Campeão Gaúcho Patrick 

Hermes 
3000m rasos - Feminino - 

Final p/tempo – Sub20 - Vice 
Campeã Gaúcha Brenda Brum  

3000m rasos – Masculino  - 
Final p/tempo – Sub20 -Cam-
peão Gaúcho Eduardo Bandeira; 
Vice Campeão Gaúcho Patrick 
Hermes

3000m c/ obstáculos  – Mas-

culino  - Final p/tempo – Sub20 
- Campeão Gaúcho Alan Lasch 
Vieira; Vice Campeão Gaúcho 
Carlos Eduardo Borba da Rocha

Revezamento 4x100m - Mas-
culino – Final - Medalha de 
Bronze Filiphe Cardoso Pereira, 
Henry de Sousa dos Santos, João 
Pedro Tesch da Rosa e Thalles 
Bosser de Campos da Cruz

Patrocínio - Torres Calçados / 
CFC Torres RS / Construtora Mon-
te Bello / Nossa Casa Imobiliária / 
RMS Telecom / Laboratório Da Ro-
cha / Novo Lar Imobiliária / Klein 
Bicicletas / SOSSEG / VCA MAGGI 
- Construtora e Incorporadora Ltda

Equipe Técnica: JB Clínica Qui-
ropraxia / Welle Fisioterapia / Aca-
demia Kirra Capesca / Clinica Praia 
Grande / Massoterapeuta Dirlene 

Girelli/ Proforma Fisioterapia / Psi-
cólogo Vitor Luiz Job dos Santos / 
JP Soluções Tecnológicas / Nutri-
cionista Diandra Valentini / Fisio-
terapeuta Gustavo Pozzi / Welle 
Fisioterapia 

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

Abertura de Verão reúne a comunidade na SAPT
Disputas e exibições esportivas de diversas modalidades - do tênis e beach tennis ao futebol e karatê -  marcaram fim-de-semana no clube
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Com informações de Aline 
Fiabane (Relações Públicas)
___________________

Terminou neste domingo (5/12) 
a etapa que definiu os campeões da 
temporada 2021 do The Legends. 
O evento reuniu grandes nomes do 
surfe brasileiro no evento realizado 
nos Molhes de Torres.  Os campeões 
das cinco categorias do campeonato 
de masters foram coroados neste úl-
timo final de semana em Torres(RS), 
cidade com tradição no cenário do 
surf nacional. Apesar do forte vento 
do quadrante norte, as ondas apre-
sentaram boa formação e tamanho 
nos Molhes durante os dois dias de 
competição.

Duas categorias definiram seus 
campeões no sábado: o local Ro-
bson Gobatto venceu a Master (a 

partir de 35 anos) e Álvaro Bacana a 
Kahuna (a partir de 45). “Muito bom 
vencer em casa, com a presença dos 
amigos nesse campeonato diferen-
ciado que é o The Legends. Parabéns 
aos organizadores do evento e a to-
dos os envolvidos” declarou Gobatto 
segurando o cheque de R$1.000,00 
reais que recebeu pelo título.

Na final Kahuna, Álvaro Bacana 
derrotou o local e ex-top mundial 
do WCT, Rodrigo 'Pedra' Dornelles, 
que já havia vencido uma etapa vá-
lida pelo circuito The Legends 2020 
(realizada em Torres no início deste 
ano). “É sempre bom receber um 
evento desse porte, com surfistas 
de alto nível e reencontrar grandes 
amigos que o surf me deu” comen-
tou Dornelles, que ficou com o vice-
-campeonato da prova.

No domingo foi a vez das cate-

gorias Gran Kahuna (a partir de 50), 
Legends (a partir de 55) e Gran Mas-
ter (a partir de 40) conhecerem seus 
campeões. A primeira final do dia foi 
a Gran Kahuna, vencida por Fábio 
Gouveia, ex-top da elite mundial nos 
anos 90 e 2000 e um dos maiores 
ícones do surf brasileiro. “Pra mim 
é sempre um prazer disputar as eta-
pas do The Legends com os amigos, 
e me manter na ativa fazendo o que 
eu gosto” declarou o carismático 
Gouveia, sempre muito assediado 
pelos fãs em Torres.

Os paranaenses dominaram a 
categoria Gran Master, fazendo do-
bradinha no pódio: Alex Lima foi o 
campeão, seguido de seu conterrâ-
neo Alessandro Puga, tendo o cata-
rinense Jorge Correia em terceiro, e 
o gaúcho Luciano Fornari em quarto 
lugar.]

A categoria Legends fechou o cro-
nograma da competição, com a vitó-
ria do surfista de Atlândida(RS) Ân-
gelo Gulea, que fez a festa nas areias 
de Torres. Na final ele derrotou os 
catarinenses Carlos Knoll(2º), Davi 
Severo(3º) e Saulo Lyra(4º).

A etapa única do The Legends 
2021 distribuiu um total de R$ 
12.500 em premiação em dinheiro 
(R$2.500,00 por categoria) ofereci-
dos pela Surfland Brasil, que esteve 
representada pelo surfista Duda 
Tedesco. Os campeões embolsa-
ram R$1.000,00 reais, os segundos 

R$700,00, terceiros R$500,00 e 
os quartos colocados ficaram com 
R$300,00.

Além da premiação em dinheiro, 
os vencedores das categorias Le-
gends, Kahuna e Master receberam 
pranchas da Surfland Brasil. Os cam-
peões, assim como vices de cada 
categoria, também ganharam um 
título do Clube de Férias Candeias, 
válido para o ano de 2022 em todo 
território nacional.

“O sentimento é de missão cum-
prida com mais esse grande evento. 
Gostaria de agradecer a todos os 
patrocinadores e apoiadores, a Pre-
feitura de Torres, FGS e a Associação 
de Surf de Torres pela parceria e 
recepção. Para 2022 teremos algu-
mas novidades no circuito. Até lá!” 
declarou Fred Leite, “manager” da 
Swell Eventos, organizadora do The 
Legends.

O The Legends foi uma realização 
da Federação Gaúcha de Surf com fi-
nanciamento do Pró-Esporte LIE/RS 
- Novas Façanhas no Esporte e Lazer. 
Promoção da Swell Eventos.

The Legends 2021 - 
Resultados em Torres

Master1º Robson Gobbato; 2º Pedro 
Gross; 3º Alex Lima; 4º Jeferson Du-
arte
 Kahuna 1º Alvaro Bacana; 2º Rodri-
go Dornelles; 3º Silvério Jorge; 4º 
Rodrigo Christini
 Gran Master 1º Alex Lima; 2º Ales-
sandro Pulga; 3º Jorge Correa; 4º Lu-
ciano Fornari
 Gran Kahuna 1º Fabio Gouveia; 2º 
Roni Ronaldo; 3º Marne Sieben; 4º 
Steward Dean
 Legends 1º Angelo Gulea; 2º Carlos 
Knoll; 3º Davi Severo; 4º Saulo Lyra  

THE LEGENDS 2021: Veteranos e lendas do 
surf  brasileiro são coroados em Torres

No último final de semana, dias 4 e 
5 de dezembro, o Chalé Memorial do 
Surf recebeu a doação de três fotos 
dedicadas ao Memorial - com autó-
grafo do surfista profissional parana-
ense Jihad Khodr, campeão do maior 
campeonato de surf já realizado no 
Rio Grande do Sul. As fotos de 2004 
mostram as estruturas do campeo-
nato que rolou na Praia dos Molhes, 
bem como a premiação do título do 
Reef Classic, etapa do World Quali-
fiyng Series (WQS). 

O surfista local, Robson Gobbato, 
campeão Master 2021 do evento The 
Legends, também esteve no Memo-
rial neste final de semana para fazer 
um registro, além de outros nomes da 

história do surf que aprovaram a ini-
ciativa da Secretaria da Cultura e de 
Esporte da Prefeitura de Torres, em 
preservar e valorizar a história deste 
esporte praticado em Torres. O livro 
de visitantes teve mais de 150 assi-
naturas desde a sua reabertura - con-
tando com outros diversos autógrafos 
das lendas do surf. O Chalé Memorial 
do Surf está aberto para visitação aos 
finais de semana das 10h às 17h.

Sobre o Chalé Memorial do Surf

O espaço do Chalé Memorial do 
Surf é um local de integração entre 
o esporte e a cultura do surf, em um 
ponto privilegiado, na Praça Zeca 

Scheffer, Praia dos Molhes. Em des-
taque, a réplica da primeira prancha 
usada em Torres no ano de 1955 por 
Oscar Martins de Lima (considera-
da uma das primeiras pranchas de 
surf do Brasil). Também com grande 
visibilidade, a história de nomes len-
dários do esporte em Torres, como 
Zeca Scheffer desbravador de ondas 
grandes, falecido há alguns anos, e da 
família Dornelles, em especial Rodrigo 
‘Pedra’ Dorneles, que em 2007 foi o 
melhor surfista brasileiro no ranking 
mundial. Fotos, troféus e muitos ou-
tros itens podem ser visitados no Me-
morial do Surf.

FONTE: Prefeitura de Torres

Nesse último fim de semana, vários surfistas profissionais 
prestigiaram o Chalé Memorial do Surf

Evento ocorreu nos dias 04 e 05 de dezembro na Praia dos Molhes. O local Robson Gobatto (foto) venceu na categoria Master, e o ídolo 
nacional Fábio Gouveia venceu na categoria Gran Kahuna

Campeões do The Legends 2021 em Torres

Promovido pela Liga Rio-Gran-
dense de Surf, por meio do Pro 
Esporte RS - Lei de Incentivo ao 
Esporte (LIE), ocorre entre os dias 

16 e 19 de dezembro em Torres 
etapa do Surf RS Pro/AM 2021. 
O evento procura resgatar o es-
pírito das competições da mo-

dalidade no Estado - focando as 
novas gerações que poderão re-
presentar o país em futuras com-
petições olímpicas e de circuitos 

internacionais. 
Nesse evento em Torres, será 

definido o campeão brasileiro de 
surf profissional - Abrasp 2021. 

O campeonato - que ocorrerá na 
Praia dos Molhes - terá premia-
ção de R$ 20.000,00 (Vinte Mil 
Reais)

Etapa que definirá campeão brasileiro de surf ocorre em Torres
Praia dos Molhes  recebe Surf RS Pro/AM, de 16 a 19 de dezembro
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Na terça-feira, dia 7 de novembro, 
o Rotary Clube de Torres realizou mais  
uma vez evento em prol de uma escola 
municipal da cidade - como forma de 
se aproximar da comunidade jovem, 
auxiliar na educação e propiciar que os 
alunos conheçam o trabalho do clube 
social. Desta vez foi junto aos forman-
dos da Escola Municipal Fundamental 
Santa Rita.

O Rotary propiciou, para todos os 
alunos que encerram a 9ª série da 
escola, um almoço como forma de ho-
menagear os jovens que se formaram 
no Fundamental. O evento aconteceu 

no Restaurante Guarita Gastronomia 
e Eventos, no Parque da Guarita, ofe-
recido em parceria com a proprietária 
do local, Nina Lopes, que doou as re-
feições. 

Antes da confraternização e do al-
moço dos formandos, organizado pelo 
departamento das Damas Rotárias 
do clube de serviço, o presidente do 
Rotary de Torres, Jorge Rene Palom-
bo Rodrigues, sua esposa Solange e 
outros companheiros do clube social 
conversaram com os alunos da Escola 
Santa Rita, explicando as atividades de 
Rotary Club ( no mundo e em Torres), 

desejando que os jovens se atentem 
a importância das atividades sociais, 
exerçam a solidariedade e demandem 
serviços do clube (se necessário). As 
atividades foram planejadas pelo psi-
cólogo Guilherme Freitas.  

Uma fotografia tendo como fundo 
no Cartão Postal de Torres - o Parque 
da Guarita - também fez parte do 
evento institucional em homenagem a 
alunos da escola municipal de Torres, 
isto  como forma de lembrança para 
que os formandos  levem para suas 
vidas o registro que marcou sua for-
matura. 

Rotary Club de Torres oferece almoço de formatura a 
alunos da Escola Santa Rita

Foi realizada na terça-feira, 7 de de-
zembro, a entrega do DAT – Diagnostico 
do Ambiente Turístico de Torres, resultado 

de importante etapa do Programa Cidade 
Empreendedora, efeito da parceria do 
Sebrae e Prefeitura. O evento ocorreu no 

auditório do Museu Histórico de 
Torres (Rua Júlio de Castilhos, 707). 
Na ocasião, a consultora Vânia Reis 
apresentou o resultado das análises 
realizadas tanto no ambiente inter-
no das empresas como no ambiente 
externo. Os resultados foram positi-
vos e mostrou o amadurecimento 
de Torres como Destino Turístico 
Consolidado. A pontuação elevada 
em atendimento demonstra que 

Torres é uma cidade acolhedora e que as 
pessoas buscam exercer a hospitalidade.

Um dos pontos altos foi a entrega do 
voucher de Premiação a Elise Jacques 
Arebalo representante da Pousada Ca-
minho do Mar e do Grande Hotel Torres 
que se destacaram por sua participação 
e comprometimento com esta etapa do 
Programa. Elise recebeu vaga garantida no 
Seminário Empretec que o Sebrae realiza-
rá ao longo de 2022 em Torres. O prêmio 
foi entregue por Lissandra Monza, Analista 
de Articulação de Projetos de Turismo da 
Regional Metropolitana de Porto Alegre, 

junto com o secretário do Trabalho, Indús-
tria e Comércio, Alexandre Porcatt. O Em-
pretec é o principal programa de formação 
de empreendedores no mundo, um semi-
nário intensivo criado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), promovido em 
40 países e que no Brasil é exclusivo do 
Sebrae.

O Sebrae-Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas e Prefeitura 
realizaram uma série de ações no eixo de 
Turismo durante 2021. Foram executadas 
consultorias com as empresas ligadas dire-
tamente ao Turismo, com foco em Meios 

de Hospedagem. Em setembro foram rea-
lizadas visitas e consultorias junto aos em-
preendimentos e em outubro e novembro 
houve a compilação das informações pela 
consultora Niceia Wünsche realização dos 
workshops, sendo: Workshop 1 – Direcio-
namento Estratégico aconteceu nos dias 
8 e 9 de novembro e Workshop 2 – Dire-
cionamento Comercial nos dias 22 e 23 de 
novembro. Na terceira etapa foi realizada 
a Consultoria para Criação de Produtos Tu-
rísticos com o consultor Wilson Augusto.

*informações de Prefeitura de Torres

Diagnóstico do Ambiente Turístico de Torres é positivo, 
certifica o Programa Cidade Empreendedora

Evento anual, organizado pelas Damas Rotárias locais, visa aproximar e compartilhar com os jovens da cidade as atividades do clube de serviço 

TORRES - No final da tarde da última 
terça-feira (7 de dezembro), estiveram 
reunidos na E.M.F. Mampituba os profes-
sores, os membros do Conselho Escolar, 
CPM e Equipe Diretiva, para conhecer o 

projeto de construção do Ginásio da Es-
cola. A previsão de início da obra é para 
o próximo ano letivo. Um espaço amplo 
que além das quadras de esportes, con-
tará também com arquibancadas, um pal-

co, cozinha, copa, vestiários, enfim, uma 
construção que vai qualificar a estrutura 
da Escola e será mais um estímulo a prá-
tica esportiva entre os alunos.

A apresentação do projeto foi condu-
zida pela secretária de Educação, Sílvia 
Teixeira, acompanhada pelo secretário de 
Planejamento e Participação Cidadã, Ma-
theus Junges. Auxiliando com as dúvidas 
técnicas, estavam presentes o engenhei-
ro civil da Prefeitura, Rubem Machado 
Silveira e a arquiteta Jéssica de Azeve-
do. Também estava presente no evento, 
acompanhando os trabalhos, o vereador 
Igor Bereta.

O diretor da Escola, Prof. Alceu de Ma-
tos Scheffer e a presidente do CPM, Queli 
Cristina Model Ritter, em nome da comu-

nidade Escolar Mampituba, receberam a 
notícia do projeto com muita alegria, agra-
decendo ao empenho da Secretaria de 

Educação de Torres. “Em nome dos nossos 
queridos alunos, esperamos ansiosos pela 
inauguração dessa obra”, concluiu.

Projeto do Ginásio da EMF Mampituba é apresentado à comunidade escolar

Maquete eletrônica projeta como ficará novo ginásio da escola
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HISTORINHAS DE NATAL 

Numa bela manhã ensolarada entra 
em uma loja de pinturas um guri fardado 
dos pés à cabeça de escoteiro. Muito 
educado, ele entrou olhando quadro por 
quadro expostos nas paredes do estabe-
lecimento. Eram muitos, quase não se via 
as paredes. Espremidos, os quadros, dis-
putavam lado a lado cada espaço vazio. 
Ele passou a primeira sala e se dirigiu ao 
balcão da loja e perguntou ao atendente 
se por acaso poderiam ajudá-lo com uma 
simples pintura na bandeira de sua tropa 
do grupo de escoteiros. 

Ele queria apenas umas dicas, pois 
não sabia que tinta usava naquele tecido 
preto que trazia em uma sacola. O aten-
dente disse que seria necessário uma tin-
ta para tecido ou acrílica, as duas teriam 
um bom resultado.  

E, percebendo sua dificuldade, per-
guntou se o guri sabia o que queria pintar 
naquela pequena tela preta. Empolgado, 
o pequeno escoteiro, disse que seria uma 
caveira com dois ossos atravessados, 
parecido com aquelas bandeiras dos fa-
mosos piratas. 

O atendente perguntou se ele mes-

mo faria a pintura e ele respondeu que 
não, porque não sabia pintar. Tinha muita 
vontade de aprender, mas não tinha di-
nheiro para fazer o curso.  

Tocado com a situação e vendo a 
empolgação do guri, o atendente decidiu 
ajudá-lo na empreitada.  

-Tu queres pintar a tua bandeira 
aqui comigo? – perguntou o atendente. 

O pequeno escoteiro não cabia em 
si de tanta felicidade. 

-Claro que quero, quando começa-
mos? 

O atendente levou o guri até a sala 
de pintura e escolheram qual seria o mo-
delo do desenho a ser pintado na bandei-
ra.  

A decisão ficou mesmo naquele 
clássico: a cabeça de uma caveira huma-
na e dois ossos atravessados abaixo. O 
trabalho de desenhar ficou a cargo do 
atendente, ficando a pintura em si, tarefa 
do escoteiro. 

Depois de umas duas demãos a pe-
quena bandeira já estava pronta para ser 

colocada no mastro da tropa.  
Orgulhosamente erguida pelo guri, a 

flâmula preta com a caveira branca, fez 
por um bom tempo a alegria do pequeno 
escoteiro e de sua tropa. 

Anos depois o pequeno escoteiro, já 
transformado em um rapagão, encontrou 
o atendente em uma das “esquinas da 
cidade”. Se identificou apenas como o 
escoteiro que recebeu a sua ajuda na ta-
refa de pintar a bandeira da tropa de es-
coteiros. O atendente o olhou e encon-
trou, em seus olhos, aquele guri escoteiro 
que entrou em sua loja lá em 1994. Foi 
um reencontro rápido, como tudo hoje em 
dia, porém tanto a história como o reen-
contro ficarão guardados em algum lugar 
da memória dos dois. 

————————————— 
Não sei se hoje ainda o reconhece-

ria, mas se ele ler esta Historinha de Na-
tal vai lembrar, e dirá: Mas não foi no Na-
tal! 

Eu sei, não importa, uma “boa ação” 
pode ser feita o ano inteiro, não é preciso 
esperar o Natal! 
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