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De uma hora para outra, se agita, se contorce, 
joga fora num arranco,

a sua face de tranquilidade e, como uma vestal 
endoidecida, veste sua louca

fantasia de mil cores, mil vozes, e tomada por 
estranhas convulsões, transforma-se

completamente, mostrando a sua outra face.
A face que usará durante todo o veraneio.
Seu sorrido manso vira uma gargalhada de ron-

cos e barulhos.
Seu ritmo leve, sua música suave, são abafados 

pelos acordes de uma
Sinfonia violente de sons desencontrados.
Torna-se igual a uma metrópole qualquer, po-

rém com o acréscimo da
Descontração da temporada praiana.
Numa orgia de cores, idiomas, abraços, amores, 

encontros e desencontros,
esperanças realizadas e esperanças falidas, este 

estentor dura todo um verão.
Até que há um tempo em que ela se aquieta. 

Torna-se calma, silenciosa...
Torres é uma cidade que tem duas faces.
É uma cidade que possui dupla personalidade.
Uma das personalidades é calma, azul e só seus 

amigos de todo ano
a conhecem.
É um tempo de tranquilidade. Tempo de calma, 

não de solidão.
Em Torres não existe solidão. Quem vive em Tor-

res nunca está só.
É um tempo de ternura!
Seu outro lado é um verão vermelho.
Quente. Agitado.
Possuído de uma estranha mistura de idiomas 

e sotaques.
É uma passarela sofisticada por onde desfilam 

os mais variados tipos brasileiros
de todos os estados. Vizinho sul-americanos e 

até amigos do além-mar.
É um tempo de agitação!

Torres é assim!
É justamente porque todos os anos sofre esta 

metamorfose que ela
se torna uma cidade sem rotina.
Uma cidade que desconhece a monotonia e o 

tédio!
Quando já estamos ficando cansados do movi-

mento de verão,
os visitantes vão embora e tudo volta à tranqui-

lidade.
E quando já estamos aborrecidos de tanta quie-

tude e...
com o dinheiro quase acabando, vem o verão 

e...
Torres é uma cidade singular!
Torres é uma cidade com dupla personalidade!
Torres é minha paixão.

Chegando o verão e nossa cidade se prepa-
rando para cumprir sua vocação: O veraneio: 
Sol, mar, areia da grossa, areia da fina, amores. 
Chegam os veranistas de casa própria, arejadas 
desde os primeiros dias de novembro, os turistas, 
especialmente na virada do ano, os ocasionais, 
que entram e saem em busca de emoções pas-
sageiras. A todos nossos cumprimentos e desejos 
de que tenham bons momentos na cidade. E para 
não dizer que cultuamos apenas o nosso umbigo 
fica a mensagem de que visitem todo o Sagrado 
Vale do Mampituba, pontilhado de atrações na-
turais ímpares, como o . Importante, também, 
que levem impressões culturais de Torres. 

Neste sentido, homenageando a pioneira dos 
poetas que louvaram a cidade, deixo o registro 
de Jovita Esquina, incentivadora, também, do pri-
meiro grupo de teatro local, o ESQUINA, forma-
do por um grupo de jovens nos anos 1990/2000. 
Seu livro germinal, publicado em 1979,  “Torres, 
Minha Paixão” é considerado, também, como o 
primeiro livro de um autor local sobre a cidade. 
Como diz  autora, Jovita:  Este livro não tem a 
pretensão de retratar uma cidade; ele é, apenas, 
uma declaração de amor. Nele Jovita consagra a 
expressão TORRES, A MAIS BELA PRAIA. 

TORRES MINHA PAIXÃO

Há um tempo em que ela se aquieta...
Torna-se recatada, calma, silenciosa...

No mês de abril ela aparece de azul cristalina, 
transparente, vaporosa,

Muito meiga, sempre embalada por música 
suava.

Depois, quando chega o mês de maio, ela se 
torna farta e distribui, com generosidade e ale-
gria, suas prendas, enriquecidas pelo gosto forte 
de maresia.

E...continua calma, moderada, mostrando 
aquela face reservada

Apenas aos aficionados mais íntimos.
Na primavera, é quando ela se veste de verde e 

se enfeita de flores. São
flores amarelas, roxas, vermelhas e até azuis.
Imaginem que nesta última primavera havia 

entre os seus adereços um
amor-perfeito negro.
É, sim, uma flor negra!
Uma flor de uma cor, segunda dizem, é raríssi-

ma. E para alguns até
nem existe.
Mas eu vi.
Era um amor-perfeito negro. Olhei bem de per-

tinho. E de lupa.
Entretanto, mesmo assim colorida, perfumada, 

ela continua
Sem qualquer sinal de agitação. Exatamente 

como convém à sua face tranquila.
E eis que chega o verão!
E como num passe de mágica ela se vê tomada 

de estranho frenesi.

OPINIÃO 

TORRES, A MAIS BELA PRAIA: MINHA PAIXÃO

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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Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres, um Projeto de 
Decreto Legislativo, de autoria dos 
vereadores Carla Daitx (PP), Carlos 
Jacques (PP), Cláudio Freitas (PSB), 
Dilson Boaventura (MDB); Gibraltar 
Vidal – Gimi (PP), Igor Beretta (MDB), 
Jacó Miguel Zeferino (PSD), João Ne-
grini (Rep), Rafael da Silveira (PSDB), 
Rogério Jacob – Rogerinho (PP), Sil-
vano Borja (PDT) e Vilmar dos Santos 
Rocha (PSL) - que concede Título de 
Cidadão Honorário do Município 
de Torres a Luís Carlos Heinze, atu-

al senador da República pelo RS em 
Brasília. somente o vereador Moisés 
Trisch (PT) não assinou o pedido.

Como todos os decretos para a 
honraria de cidadão Honorário tor-
rense, além do homenageado não 
ser natural da cidade, ele deve rece-
ber dos autores a outorga de ser au-
tor de “relevantes serviços prestados 
à comunidade”.

Na justificativa que expõe os fun-
damentos da atitude legislativa, o 
texto constante no PL que vai ser 
votado na Câmara em uma das pró-

ximas sessões, os autores citam que 
Heinze, enquanto deputado federal, 
destinou emendas parlamentares na 
monta de R$ 250 mil, que possibili-
tou a aquisição de UMA RETROESCA-
VADEIRA, auxiliando e contribuindo 
para o desenvolvimento da Zona 
Rural do município. E que enquan-
to Senador da República destinou 
emendas parlamentares na monta 
de R$ 3,4 Milhões para o Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes de 
Torres, com o objetivo de custear a 
operação de leitos de UTI -Covid-19.

Câmara vota concessão de título de cidadão 
torrense ao senador Luiz Carlos Heinze

Adaptação à lei de esfera superior
Conforme exposição de motivos 

descritos no PL, a modificação está 
sendo proposta para alterar a carga 
horária reservada para hora atividade 
dos professores da educação infantil 

e ensino fundamental dos anos ini-
ciais e finais. E explica que a mesma 
alteração da carga está prevista na Lei 
Federal.

A prefeitura de Torres encerra a 

justificativa afirmando ainda que, de 
acordo com o Boletim Técnico emiti-
do no 10/2021 da DPM - Delegações 
de Prefeituras Municipais, a partir do 
julgamento do Tema 958 do STF, é 

obrigatório que os Municípios reali-
zem os ajustes necessários, alterando 
o Plano de Carreira do Magistério, a 
fim de assegurar que o período de 
estudos, planejamento, organização 

e aperfeiçoamento do trabalho didá-
tico dos membros do magistério se-
jam na proporção de, no mínimo, 1/3 
da carga horária fixada em lei para o 
cargo.

Por Redação A FOLHA
______________

Está em trâmite (1ª Sessão) nos 
ritos da Câmara Municipal de Tor-
res, o Projeto de Lei Complementar 
013/2021, de autoria do Poder Exe-
cutivo (Prefeitura). O projeto altera 
dispositivos de Lei de junho de 1996, 
do Poder Legislativo, que estabelece o 
Plano de Carreira do Magistério Públi-
co do Município e Institui o Respectivo 
Quadro de Cargos.

As modificações são para professo-

res da Educação Infantil que trabalham 
para o sistema público de Educação 
municipal. E incluem na lei trecho que 
diz que serão reservadas 1/3 (06horas 
e 40 minutos) da carga horária para 
horas de atividades (conforme Lei Fe-
deral no 11.738/2020). "A 1º A hora de 
atividade será reservada para prepara-
ção de aulas, planejamento, avaliação 
da produção dos alunos, reuniões es-
colares, contatos com a comunidade, 
formação continuada e colaboração 
com a administração da escola e ou-
tras atividades, a serem realizadas na 

forma definida pelo respectivo Projeto 
Político Pedagógico”. 

 A lei (que deve ser debatida e vo-
tada ainda pela Câmara de Tprres) 
define que a carga horária dos profes-
sores deverá ser cumprida em Unida-
des Escolares e/ou órgãos ligados ao 
Sistema Municipal de Ensino.  E que 
as horas complementares deverão ser 
cumpridas para fins de planejamentos 
pedagógicos, na própria Escola ou de 
forma remota, conforme necessidade 
e determinação da Unidade Escolar e 
da Secretaria Municipal de Educação.

Lei em trâmite muda utilização de carga horária 
dos professores de Educação Infantil Municipal

Vereador também formaliza pedido de utilização de sobras do FUNDEB para abono de profissionais da categoria da educação

Dos 13 vereadores torrenses, de vários partidos, somente o vereador Moisés Trisch não assinou a autoria da homenagem

Senador do PP se destacou por encaminhar emenda de custeio de quase 
R$ 3,5 milhões  para o hospital de Torres tratar casos  Covid-19 na UTI

 Indicação de vereador pede pagamento de abono com sobras do Fundeb
Na mesma sessão da Câmara em 

que entrou o PL acima, foi apresenta-
da, votada e aprovada uma Indicação 
de autoria do vereador Moisés Trisch 
(PT), que sugere que a prefeitura pas-
se a destinar os recursos não usados 
do Fundo de Manutenção à Educação 
Básica (Fundeb) para dar a abono sa-

larial para os professores e profissio-
nais da educação pública municipal de 
Torres.

O vereador sugere, ainda, que essa 
medida seja feita com celeridade, para 
evitar a perda dos recursos e garantir 
que os valores possam ser alcançados 
pelos trabalhadores - como forma de 

compensar seus esforços durante a 
pandemia e também para manter os 
recursos na economia local da cidade 
(dinamizando o comércio local, por 
exemplo).Por fim, Moisés indica que 
a medida seja utilizada também nos 
próximos anos como forma sistêmica 
de rateio e equalização de eventuais 

sobras orçamentárias do Fundeb.
 O vereador Moisés cita, em sua 

justificativa, os efeitos da pandemia, 
quando as escolas ficaram quase cin-
co meses sem aulas presenciais e su-
jeitas a vedação de reajustes devido a 
lei também do período da pandemia.  
Por isso o vereador lembra que o novo 

Fundeb estabelece que 70% dos re-
cursos enviados pelo governo federal 
para os municípios sejam obrigatoria-
mente investidos em profissionais da 
educação, para ele também definido 
como possível que o eventual paga-
mento de abono pode ser definido no 
nível local através de lei.

Em visita à Câmara Munici-
pal nessa última segunda-feira, 
13 de dezembro, o prefeito de 
Torres, Carlos Souza, e o secre-
tário do Planejamento e Partici-
pação Cidadã, Matheus Junges, 
entregaram à mesa diretora da 
Câmara uma lista de dez obras, 
com projetos já concluídos, para 
apreciação dos vereadores. Junto 
a entrega deste documento, foi 
solicitado a urgência na autoriza-
ção do projeto de lei.

A lista das obras foi entregue 
ao presidente do Legislativo, Gi-
braltar Vidal. A nova orla da Bei-
ra-Rio Mampituba  e o novo aces-
so na Estrada Faxinal (Estrada do 
Normélio) estão entre as princi-
pais. Na oportunidade, prefeito e 
secretário responderam detalhes 
sobre as iniciativas. Conforme 
Carlos Souza, é importante a par-
ceria entre Executivo e Legisla-
tivo para o desenvolvimento de 
Torres

Na Câmara Municipal, prefeito Carlos Souza 
entrega lista de futuras obras em Torres
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Na sessão ordinária da Câmara de Ve-
readores de Torres - realizada na segunda-
-feira, dia 13 de dezembro - foi aprovada 
uma INDICAÇÃO, de autoria do vereador 
Silvano Borja , para que o  Diretor da CCR 
Via Sul,  concessionária da operação da 
BR 101 no trecho do município de Torres, 
promova  um  estudo de viabilidade para 
alteração do fluxo da via de direção (de 

mão única para mão dupla) na Rua Valên-
cio Manoel Floriano,  no trecho entre os 
números 850 à 1060,  na Vila São João

Dificuldade de acesso aos comércios
Na exposição de motivo da Indicação 

do parlamentar torrense, foi defendido 
que a demanda partiu da solicitação dos 
moradores do bairro ( e da rua) para que 

seja modificado de mão única para mão 
dupla o trecho descrito. 

Silvano Borja lembra, ainda, que no 
referido trecho concentram-se também  
retíficas e mecânicas de veículos, além de  
outros comércios, que ficam parcialmen-
te prejudicados com a mão única para 
que clientes acessem os comércios e ser-
viços oferecidos na via. 

Vereador formaliza pedido  para 'mão dupla' em 
parte de vias paralelas a BR 101 na Vila São João

Silvano Borja diz que demanda é oriunda de pedidos de moradores do bairro e da via

O vereador Alexandre Negrini 
justifica sua proposta do PL ao afir-
mar que a medida visa minimizar as 
dificuldades de acessibilidade às pes-
soas com deficiência e mobilidade 
reduzida, com relação ao transporte 
coletivo, principalmente no embar-
que e desembarque de passageiros, 
proporcionando maior autonomia, 
conforto e, especialmente, seguran-
ça. 

O vereador lembra, ainda, que a 
proposição encontra respaldo no Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
n.º 13.146/2015), que dispõe em seu 
art. 46, que “o direito ao transporte 
e à mobilidade da pessoa com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida 
será assegurado em igualdade de 
oportunidades com as demais pes-
soas, por meio de identificação e de 
eliminação de todos os obstáculos e 

barreiras ao seu acesso”. 
O Projeto de Lei deve ainda passar 

por três sessões ordinárias da Câma-
ra de Torres para ir à votação. Por 
isso, a matéria deve ser encaminha-
da para o próximo no mês de feve-
reiro, por conta do recesso das ses-
sões ordinárias do poder legislativo 
(que se inicia no dia 28 de dezembro 
e encerra dia 7 de fevereiro, data da 
primeira sessão". 

Por Redação A FOLHA
___________________

Na última sessão da Câmara de 
Torres, realizada na segunda-feira, 
dia 13 de dezembro, foi aprovado 
por unanimidade, um Pedido de 
Informação formal e por escrito, de 
autoria do vereador Moises Trisch 
(PT), que solicita resposta do Poder 
Executivo sobre operações de fis-

calização nos semáforos da cidade, 
que resultaram (conforme Moisés) 
no afastamento de comerciantes 
destes locais. Na prática, o vereador 
quer saber qual teria sido o critério 
da municipalidade para as ações, o 
que verbalizou em espaço concedi-
do para que explanasse a questão. 

Ele pergunta objetivamente 
sobre: 1 - a lista de comerciantes 
abordados, com os nomes e medi-

das adotadas; 2 - a Base legal que 
orientou as ações, bem como a 
base legal que permitiu eventual 
regularização e manutenção destas 
atividades por alguns comerciantes; 
3 - a atividade, quando regulamen-
tada mediante alvará, implica em 
quais custos para os comerciantes; 
4 – se os alvarás, caso possam ser 
expedidos, não se confundem com 
aqueles liberados em quantidade 

certa e limitada, mediante edital es-
pecífico, para ambulantes que atu-
am em outras áreas do município; 
5 – se, considerando que essas ativi-
dades frequentemente resultam de 
dificuldades sociais e de inserção no 
mercado de trabalho, a Secretaria 
de Ação Social participou das ações 
para as medidas (para ele “obvias”) 
referentes a estes comerciantes de 
sinaleiras. 

POLÍTICA

Por Redação A FOLHA Torres
_______________________

Vai entrar em tramitação na 
Câmara de Vereadores de Torres 
- a partir da sessão que acon-
tece na segunda-feira (20 de 
dezembro), um Projeto de Lei 
091/2021, de autoria do verea-
dor Alexandre Negrini (Republi-
canos), que propõe regulamen-

tar e permitir que embarques e 
desembarques de passageiros 
com deficiência ou mobilida-
de reduzida possam ocorrer 
fora dos pontos e das paradas 
oficiais do transporte coletivo 
público em Torres. Na prática, 
os portadores de deficiência 
poderão desembarcar onde qui-
serem ao sinalizar ao motorista 
dos ônibus das concessionarias 

do serviço dentro do município 
torrense. 

Se a lei for aprovada e sancio-
nada, dentre outras normas, as 
empresas de transporte coletivo 
deverão divulgar, no espaço in-
terno dos veículos, em local de 
boa visibilidade, as informações 
sobre o número e o conteúdo 
desta Lei para informar a possi-
bilidade aos usuários. 

Projeto de Lei pode obrigar ônibus a desembarcar pessoas 
portadoras de deficiência fora das paradas oficiais

Proposta do vereador Alexandre Negrini visa facilitar a vida das pessoas com deficiência de mobilidade no seu dia-a-dia no município, seguindo norte de lei federal.

FOTO Meramente ilustrativa (FONTE: Câmara de Belo Horizonte)

Menos obstáculos aos deficientes

Vereador de Torres quer saber a base para a retirada de comerciantes de sinaleiras da cidade
Moisés Trisch reclamou de retirada de uma mãe e uma filha que comercializavam balas em uma esquina de uma sinaleira local sem abordagem da Assistência Social

Artista de sinaleira em Torres 
(imagem meramente ilustrativa)

Moisés diz na face do pedido 
formal, que seu mandato teria re-
cebido diversas reclamações acer-
ca do cerceamento a atividades de 
vendas de águas, doces e outros 
gêneros alimentícios nos semáfo-
ros de Torres, alertando que para 

ele estas atividades frequentemen-
te resultam de dificuldades sociais 
e de inserção no mercado de tra-
balho.

Na tribuna, o vereador se referiu 
também a um suposto tratamento 
diferenciado que teria sido dado a 

um vendedor de água – que teve 
sua licença recuperada, peran-
te outro caso de uma mãe e uma 
filha que vendiam bala mas que 
perderam a licença na fiscalização 
- e sequer foram chamadas para 
atendimento pela Secretaria de 

Ação Social (conforme informou o 
vereador).  Moisés Trisch inclusive 
foi contundente na crítica à atitude 
da municipalidade, que para ele 
praticou "uma postura pouco hu-
manitária perante as demandas de 
vulnerabilidade social". 

Justificativa sugere pouco critério social

Por Redação A FOLHA
_________________

A Comissão de Orçamento e Con-
trole da Câmara Municipal de Torres 
está convidando interessados e au-
toridades da cidade para que parti-

cipem da Audiência Pública para de-
bate da proposta da prefeitura para 
a Lei do Orçamento Anual – LOA.  A 
audiência ocorre no dia 22 de de-
zembro, quarta feira, às 14 horas,  na 
sala das sessões da Câmara torrense.

Emendas podem ser solicitadas 

aos vereadores e bancadas
 A LOA estima as receitas e fixa as 

despesas a serem efetuadas no ano 
de 2022, o orçamento municipal. 
Ela foi construída baseada na LDO 
(Lei das Diretrizes Orçamentárias) e 
no Plano Plurianual (PPA) também 

construído e aprovado em 2021 e 
que vale para os anos de 2022 a 
2025. 

A matéria deve ser votada ainda 
em 2022, provavelmente na sessão 
da Câmara,  que se realiza no dia 27 

de dezembro, antes do recesso par-
lamentar. E no dia da votação, emen-
das podem ser adicionadas ao orça-
mento. Para tanto os vereadores ou 
bancadas de Torres devem formali-
zar as matérias adicionais ao PL.  

Audiência Pública em Torres vai apresentar proposta do orçamento de 2022 aos torrenses
Vereadores podem adicionar emendas e matéria deve ir à votação na última sessão da Câmara, dia 27 de dezembro
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Geoparque Cânions do Sul recebe aguardada chancela 
e agora é um Geoparque Mundial da Unesco

Torres e região estão de pa-
rabéns - agora é oficial! O Geo-
parque Cânions do Sul recebeu 
a chancela da Unesco - sendo 
agora um Geoparque Mundial 
da Unesco. Em sua sexta reunião 
estatutária, realizada online entre 
os dias 8 e 11 de dezembro de 
2021, o Conselho Global de Ge-
oparques da UNESCO avaliou 18 
novas solicitações de Geoparques 
Globais da UNESCO (apresenta-

das em 2019 e 2020). Como re-
sultado desse exame minucioso 
e na presença de mais de 50 ob-
servadores e representantes de 
mais de 30 Estados Membros, o 
Conselho Global de Geoparques 
da UNESCO propôs encaminhar a 
indicação de oito novos Geopar-
ques Globais da UNESCO ao Con-
selho Executivo da UNESCO, para 
seu endosso durante a sessão de 
primavera de 2021. Dos 18 pro-

jetos encaminhados, oito foram 
aprovados. Destes, seis são da Eu-
ropa e dois do Brasil: Geoparque 
Cânions do Sul e o Geoparque Se-
ridó, do Rio Grande do Norte.

O Geoparque Cânions do Sul 
é formado por sete municípios, 
três do Rio Grande do Sul (Cam-
bará do Sul, Mampituba e Torres) 
e quatro de Santa Catarina (Praia 
Grande, Jacinto Machado, Morro 
Grande e Timbé do Sul).

Em sua sexta reunião estatutária, realizada online entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2021, o Conselho Global de Geoparques da UNESCO avaliou 
18 novas solicitações de Geoparques Globais da UNESCO - e o Cânions do Sul foi um dos 8 aprovados

8 novos geoparques UNESCO no mundo (incluindo o Cânions do Sul)
De acordo com as Seções 2.10 e 

5.5 das Diretrizes Operacionais para 
Geoparques Globais da UNESCO, o 
Conselho apresentará um relatório 
sobre seu trabalho e suas decisões 
ao Escritório de Geoparques Globais 
da UNESCO e o distribuirá aos Esta-
dos Membros e Estados Membros 
Associados da UNESCO. Se o Conse-
lho Executivo da UNESCO endossar 
o resultado do Conselho durante 
sua sessão da primavera de 2022, 
a designação desses novos locais 
elevaria o número total de locais 
da Rede Global de Geoparques da 
UNESCO de 168 para 177, em 46 pa-
íses recebendo dois novos Estados 

Membros: Luxemburgo e Suécia. 
Os seguintes sites foram propos-
tos para endosso: Rise (Alemanha), 
Platåbergen (Suécia), Mëllerdall (Lu-
xemburgo), Buzău Land (Romênia), 
Salpausselkä (Finlândia), Kefalonia-
-Ithaca (Grécia), Caminhos dos Câ-
nions do Sul UGGp (Brasil) e Sérido 
aUGGp (Brasil).

O Conselho também conside-
rou extensões de área e novos do-
cumentos que deveriam fornecer 
maior clareza e consistência no pro-
cesso de aplicação e monitoramento 
e na governança geral do Programa 
Internacional de Geociências e Ge-
oparques. Os Geoparques Globais 

da UNESCO são áreas geográficas 
únicas e unificadas, onde locais e 
paisagens de importância geológica 
internacional são gerenciados com 
um conceito holístico de proteção, 
educação e desenvolvimento sus-
tentável. Eles aplicam uma aborda-
gem, combinando conservação com 
desenvolvimento sustentável e en-
volvendo as comunidades locais. O 
Conselho de Geoparques Globais da 
UNESCO é responsável por avaliar as 
nomeações revalidadas e as novas 
nomeações do Geoparque Global 
da UNESCO, que são então subme-
tidas ao Conselho Executivo para 
aprovação.Cachoeira no Cânion do Itaimbézinho – parte do Geoparque 

Cânions do Sul 
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FONTE: Governo do RS
___________________

O Departamento de Qualidade 
Ambiental da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam) inicia, 
na sexta-feira (17/12), a divulgação 
da balneabilidade das águas dos 
balneários e praias do Rio Grande 
do Sul. Serão monitorados 82 bal-
neários e praias em 42 municípios 
gaúchos. Os dados serão divulga-
dos sempre às sextas-feiras, no site 
e nas redes sociais da Fepam, até 4 
de março de 2022.

O Balneabilidade integra o pro-
grama RS Verão Total, que abrange 

todas as ações do governo gaúcho 
nessa temporada 2021/2022, e tem 
como principal objetivo informar 
sobre as condições de banho.

Os banhistas devem ficar atentos 
aos avisos de local próprio ou im-
próprio que estarão em destaque 
em placas fixadas em cada um dos 
pontos de coleta e análise da água. 
O aviso de impróprio significa que 
as águas estão contaminadas e as 
pessoas devem evitar o banho na-
quele ponto. Quando a placa esti-
ver com o selo de próprio, o banho 
está liberado.

As placas foram produzidas e 
distribuídas pela equipe da Fepam 

e cada prefeitura fica responsável 
pela instalação, conservação e ma-
nutenção. Além disso, os veranistas 
poderão consultar os resultados das 
análises no aplicativo do Sistema de 
Balneabilidade, que entrará no ar 
na sexta (17). Para que os veranis-
tas possam aproveitar a beira da 
praia sem riscos, o sistema também 
traz informações sobre previsão do 
tempo e condições do mar.

A Fepam realiza o Projeto Balne-
abilidade anualmente, desde 1979, 
sempre na temporada de veraneio. 
Além das coletas e análises realiza-
das pelo laboratório da Fundação 
em parceria com a equipe da Regio-

nal nos balneários do Litoral Norte, 
o Serviço Autônomo de Saneamen-
to de Pelotas (Sanep) realiza as 
análises e coletas nos balneários 

da praia do Laranjal e a Compa-
nhia Riograndense de Saneamento 
(Corsan), nos demais balneários do 
Estado.

Divulgação da balneabilidade de praias e balneários 
do RS começa dia 17 de dezembro

Após adiamento, concessionário da rodoviária de Torres prevê 
abertura para a quinta-feira (16)

Após o adiamento da previsão inicial 
dada pela empresa concessionária que 
operará a rodoviária, que pretendia ini-
ciar as operações em novo endereço na 
última segunda-feira, a nova previsão 
da Kurz & Leal LTDA é de abertura da 

rodoviária amanhã, quinta-feira, 16 de 
dezembro.

De acordo com o proprietário da 
empresa concessionária, Arthur Leal, o 
adiamento se deu por conta de melho-
res ajustes na operação, principalmen-

te na questão de acesso e sinalização. A 
empresa estaria organizando a parte de 
entrada e saída dos veículos e a sinali-
zações da via.

A previsão da empresa é que a rodo-
viária inicie as operações na quinta-fei-
ra, a partir da 6h da manhã, na Estrada 
do Mar, local que abrigava anterior-
mente a antiga Churrascaria Mirim. 
Segundo o empresário, as empresas 
de transporte que atuam na rodoviária, 
como a Unesul e São Marcos, já estão 
informadas do início das operações, 
bem como os funcionários que irão 
atender no local.

No início de dezembro, a prefeitura 
de Torres, através da Secretaria de Tra-
balho, Indústria e Comércio concedeu à 
Kurz & Leal LTDA o alvará que autoriza 
a instalação da rodoviária no local. Se-
gundo a Assessoria de Comunicação do 
município, a liberação seguiu o trâmite 

normal, como de qualquer emissão de 
alvará de Torres.

Adequações no local

Em novembro deste ano, o Daer 
autorizou que o novo terminal rodovi-
ário de Torres fosse instalado na antiga 
Churrascaria Mirim, mas a autorização 
é provisória e terá validade de um ano, 
podendo ser renovada por mais um 
ano. Durante este período, a empresa 
vencedora do processo licitatório, pre-
cisará buscar um local definitivo para a 
rodoviária. 

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 ins-
talar um telhado externo, na área onde 
os ônibus irão estacionar. Duas sinalei-
ras também deveriam ser instaladas no 

local para permitir o acesso dos ônibus, 
visto que o local fica na Estrada do Mar, 
rodovia de intenso movimento.

Por que a necessidade de um novo 
endereço?

A empresa licitada que operava a 
antiga rodoviária optou por não reno-
var a licitação, que findou no dia 30 
de setembro de 2021. O prédio, loca-
lizado na Avenida José Bonifácio, 524, 
onde funcionava a antiga rodoviária 
pertence a esta empresa, sendo assim, 
não havia a possibilidade do aproveita-
mento da edificação por parte da nova 
empresa concessionária, a Kurz e Leal 
Ltda, e assim se iniciou a busca por um 
novo local para receber a rodoviária.

*Com informações de Maria Stol-
ting (Rádio Maristela)

Operação Verão RS aumenta efetivos no Litoral 
Norte gaúcho durante a alta temporada

Tradicionalmente, reforços oriun-
dos de todas as regiões do Rio Grande 
do Sul integram as forças de segurança 
que atuam no litoral durante a época 
de veraneio. Em 2021/ 2022, a Opera-
ção Verão RS, anteriormente chamada 
de Golfinho, já tem o quantitativo de 
dezenas de policiais que serão realoca-
dos - tanto para o litoral como outros 
balneários turísticos.

Nas praias, já iniciou a pré-tempora-
da de verão, com a operação de Guar-
da-Vidas Civis no sábado (dia 11 de 
dezembro). A operação verão definiti-
va, com Guarda-vidas Civis e também 
Militares, inicia no dia 18 de dezembro.

Empresa está realizando alterações no local. Foto: Maria Stolting / Rádio 
Maristela

Para analisar as condições bac-
teriológicas nas praias e balneá-
rios, a Fepam utiliza o parâmetro 
Escherichia coli. Analista geóloga 
da fundação, Cátia Luisa Gayer Va-

ghetti explica que a bactéria habita 
o trato intestinal de humanos e ou-
tros animais endotérmicos (sangue 
quente).

“A sua presença em abundância 

na água é um bom indicador para 
contaminação por fezes (esgotos), 
existindo, portanto, a possibilida-
de de haver, naquele local, micro-
-organismos intestinais capazes de 

provocar doenças”, afirma Cátia.
O local é classificado da seguinte 

forma: • Próprio: quando em 4 de 
5 coletas os valores de E. coli forem 
iguais ou inferiores a 800 por 100 

ml de amostra. • Impróprio: quan-
do 2 de 5 amostras tiverem valores 
superiores a 800 células por 100 ml 
ou na última das 5 amostras o valor 
for superior a 2.000.

Avaliação da Balneabilidade
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Está tramitando na Câmara um 
projeto de Lei da prefeitura, que 
pede autorização parlamentar 
para que seja feita a contratação 
de um empréstimo financeiro jun-
to ao BADESUL de R$ 10 milhões. 
Na própria lei a prefeitura diz que 
o recurso da operação de crédito 
será utilizado para a obra de re-
vitalização da Orla Gastronômica 
Mampituba, com implementação 
de colocações nos espaços de um 
novo produto turístico, ao colo-
car na intervenção urbana novo 
passeio (Calçadão), deck's con-
templativos, ciclovia, drenagem 

pluvial, praça, playground, paisa-
gismo e contenção das margens 
do rio Mampituba.

Concordo plenamente com o 
projeto. Ele é coerente porque, 
além da necessária atenção dos 
gestores quanto à capacidade fi-
nanceira de pagamento das par-
celas adiante, o que houve porque 
os cofres públicos de Torres ainda 
possuem folga por conta do pou-
co endividamento em relação ao 
seu orçamento anual, os gestores 
devem sempre colocar dinheiro 
emprestado ou de venda de ati-
vos em INVESTIMENTOS, nunca 
em pagamento de custeio.  Paga-
mento de custos ordinários de-
vem saudavelmente ser oriundo 
de receitas ordinárias... Explico:  

Quando se coloca dinheiro para 
realizar uma obra, para se criar 

um produto, seja ele turístico 
ou social, mas que seja um valor 
adicionado aos equipamentos ur-
banos das cidades, se supõe que 
este produto turístico ou social 
irá gerar desenvolvimento econô-
mico para a cidade, consequen-
temente gerar sustentabilidade 
financeira adicional para o paga-
mento do próprio empréstimo.

Mas se faz a contratação de um 
empréstimo ou a venda de ativos 
para que os recursos ajudem a pa-
gar DESPESAS CORRENTES de um 
poder executivo, isto pode ser o 
prenúncio do fim. Se pegarmos di-
nheiro emprestado ou se vender-
mos patrimônio nosso para pagar 
as contas de nossa sobrevivência, 
certamente chegará um dia que 
o dinheiro irá acabar porque não 
resolvemos a causa: a geração de 

recurso ordinário (emprego, em-
preendimento) para pagamento 
de despesas ordinárias. E isso 
acontece também no setor públi-
co e nas empresas. 

Portanto, se a prefeitura tives-
se pegando empréstimo para su-
prir furos no fluxo de caixa, seria 
o prenúncio de dias cinzentos no 
futuro, mas não é o caso. A pre-
feitura de Torres está contratando 
empréstimo para gerar um novo 
produto turístico. Os R$ 10 mi-
lhões serão possíveis geradores 
de outros milhões pela frente ao 
termos mais turismo, mais mo-
vimento nos restaurantes, mais 
gente “turistando” em Torres e 
gerando oportunidades, emprego 
e impostos pela frente.

Deve passar por unanimidade o 
PL que está na Câmara, acho eu.  

EMPRÉSTIMO CERTO É EMPRESTIMO PARA INVESTIMENTO!

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

GIMI - CIDADÃO HONORÁRIO DE TORRES
Está tramitando na Câmara de Tor-

res o Projeto de Decreto Legislativo, 
de autoria do vereador Rogerinho 
(PP), que concede ao vereador Gi-
braltar Pedro Cipriano Vidal, o Gimi 
(PP), o Título de "Cidadão Honorá-
rio" de Torres.

Trata-se de uma decisão corajosa, 
mas justa do vereador Rogerinho em 
encaminhar o título ao seu colega de 
Câmara. Corajosa porque encaminha 
o processo em pleno período de exer-
cício do vereador Gimi de seu cargo 
de presidente da Câmara no ano de 
2021; e porque o encaminhamento 
pode ter votos contrários de alguns 
vereadores da Câmara, por conta do 

mesmo Gimi ainda estar exercendo 
o cargo de vereador após 25 anos, 
consequentemente podendo rece-
ber respostas políticas de membros 
da oposição ao seu PP (partido que 
está no Poder com o prefeito Carlos 
Souza e o vice Amoretti). 

Trata-se também, no entanto, de 
uma decisão extremamente justa o 
título de Cidadão Honorário porque 
o vereador, além de exercer seu car-
go por um quarto de século de for-
ma seguida em Torres, de ter sido 
diversas vezes presidente da Câmara 
eleito por seus colegas e de ter reali-
zado várias obras e modificações de-
senvolvimentistas na Casa Legislativa 

em cada uma de suas passagens pela 
presidência. Isso além de ter se mos-
trado em toda sua longa estada mo-
rando em Torres - desde sua fase de 
jovem adulto, lá no século passado 
-SER um morador da cidade lutador 
pelo seu desenvolvimento e sua pro-
teção, se colocando como um líder 
local em nome do município. 

Gimi também defendeu Torres em 
pautas de gestão estadual e federal, 
conseguindo em alguns casos trazer 
para a cidade as decisões positivas 
sobre estas causas e se mostrando 
lutador em outras que não conseguiu 
a vitória, um típico comportamento 
de líder municipal da cidadania. 

O vereador Gimi poderia se candi-
datar a prefeito de Torres se quises-
se e teria chance de vencer o pleito. 
Portanto o título entregue ao presi-
dente da Câmara de 2021 é também 
político, o que é legítimo; mas é me-
recido pelo conjunto da obra. O vere-
ador agraciado é um destaque obvio 
entre os 40 mil habitantes de Torres 
e seria injusto que isto não aconte-
cesse em vida. 

Um carioca que vive em Torres há 
30 anos virou mais torrense do que 
carioca. Mais de metade de sua vida 
foi aqui na cidade, e muito mais que 
metade de seu coração está aqui, 
acho eu. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

O Brasil tem em torno de 35 
partidos. Digo e torno porque de 
uma hora pra outra aparece uma 
nova agremiação. E o maior pro-
blema disto é a falta de coerência 
entre os políticos eleitos pelas 
siglas e a defesa de bandeiras da 
mesma sigla. Vemos claramente 
estas dissonâncias cognitivas em 
ambientes nacionais, estaduais e 
municipais. 

Um exemplo disto em Torres 
está sendo claramente demons-
trado pelo vereador Jacó Miguel 
Zeferino. Ele defende as suas ban-
deiras pessoais mesmo que estas 
sejam totalmente antagônicas 
com as posições políticas e das de-
fesas ideológicas de seu partido, o 
PSD. Na última sessão da Câma-
ra, de segunda-feira, dia 13/12, o 
vereador conclamou a todos que 

comparecesse a Porto Alegre para 
criticar de forma contundente o 
Governo Leite (governo do Esta-
do do RS) em manifestação que 
aconteceu por parte de sindica-
tos de servidores - isso apesar do 
seu partido estar coligado na base 
aliada do governo Leite (inclusive 
tendo o deputado Danrlei de Deus 
como secretário). E não foi a pri-
meira vez que Jacó foi ofensivo ao 

governador do PSDB. 
Uma demonstração inversa 

disto, que aconteceu na mesma 
sessão da Câmara foi a do vere-
ador Moisés Trisch (PT). Ele foi o 
único vereador que não assinou 
um documento da Casa Legislati-
va torrense no Projeto de Decreto 
Legislativo que vai (digo vai por 
achar que terá 12 votos contra 
um) nomear o senador Luiz Car-

los Heinze como Cidadão Hono-
rário torrense. Moisés acompa-
nha a postura de seu PT contra o 
posicionamento conservadora e 
de direita de Heinze, assim como 
mantêm o discurso de que o ex-
-presidente Lula não é culpado 
pelos processos que responde na 
justiça. É fiel aos caminhos ilumi-
nados pela agremiação que de-
fende. 

POLÍTICO DE PARTIDO OU PARTIDO DE POLÍTICO?
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Depois de quatro meses sem 
registro de óbito em Torres por Co-
vid-19, o Boletim Epidemiológico di-
vulgado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, registra mais uma morte na 
última segunda-feira (13 de dezem-
bro). Trata-se de uma senhora de 
83 anos, com comorbidades que se 
encontrava na UTI do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes. A paciente 
era vacinada. A última morte pelo 
coronavírus em Torres havia ocor-
rido no dia 13 de agosto - ou seja: 
completaram-se 120 dias até o regis-
tro deste mais recente óbito.

Apesar disso,  as últimas semanas 
vem marcando a redução no número 
de casos de casos ativos de Covid-19 
em Torres. O número de casos ati-
vos para a doença na cidade era de 
65  no dia 18/11.  Já nesta quarta 
(15/12) estavam registrados 11 ca-
sos ativos do coronavírus em Torres 
(redução em relação a quinta-feira 
passada, 09, quando havia 19 casos 
ativos).

A média baixa no número de ca-
sos (juntamente com a quase estag-
nação dos óbitos) é um avanço sa-
nitário em comparação com outros 
períodos - levando em conta que já 

houve 424 casos ativos no dia 11/03, 
por exemplo (ápice da pandemia). O 
que mostra os resultados efetivos (e 
positivos) da vacinação.

Em 6 dias, 6 novos casos em Torres

Nesta quarta-feira (15 de dezem-
bro), o Boletim Epidemiológico de 
Torres registrava, contando desde o 
início da pandemia, 6.327 casos con-
firmados, com 6.202 recuperados, 
11 pacientes em isolamento domici-
liar e 114 óbitos. "Nesta quarta, não 
tem paciente de Torres internado 
com Covid-19 no Hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes. No Hospital 
encontra-se um paciente internado 
com Covid, de outro município, na 
UTI". indica a comunicação da Pre-
feitura de Torres, ressaltando ainda 
que havia, até quarta (15),  37 casos 
suspeitos aguardando resultados de 
exames (Todos em isolamento domi-
ciliar).

Desta forma, apesar dos últimos 
dias terem o registro de um novo 
óbito, temos computados um total 
de 6 novos casos por Covid-19 en-
tre os dias 10 e 15 de dezembro em 
Torres  - o que representa diminuição 

em comparação com a semana ante-
rior (entre 03/12 e 09/12), quando 
12 novos casos do coronavírus ha-
viam sido computados. 

Arroio do Sal e Três Cachoeiras

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, até 
segunda-feira (13/11) o município 
estava com 1484 casos confirmados 
para Covid-19 (sem nenhum pacien-
te internado), sendo 1453 recupe-
rados e um suspeito (aguardando 
resultados). Além, disso, Três Cacho-
eiras estava com 27 óbitos relaciona-
dos 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 município 
nos últimos 15 dias. No dia 30 de no-
vembro, a cidade estava com 1378 
casos confirmados para Covid-19 
(com 3 pacientes internados), sendo 
1324 recuperados e nenhum suspei-
to (aguardando resultados) - além de 
40 pessoas falecidas em decorrência 
do novo coronavírus desde o início 
da pandemia. 

Depois de quatro meses, é registrado 
novo óbito por Covid-19 em Torres

No período de 6 dias, 6  novos casos foram registrados em Torres - que chegou a 120 dias sem mortes por Covid-19 (Até o registro do óbito de 
uma idosa na segunda, 13). Três Cachoeiras não registrou óbito pela doença por mais uma semana
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PAUTA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 13 DE DEZEMBRO – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª 
LEGISLATURA 

 - Leitura das correspondências 

ESPAÇO DE ORADORES 

Participaram  do espaço pré determinado pelo protocolo os vereadores:  

MATEUS – REP.; RONALDO – MDB; DIEGO – MDB; GIOVANI – MDB; EDEMILSO – PDT; CARLOS – MDB; 
MANECA – MDB; REJANE – REP.;  MAZINHO – PROG.  

PROJETOS NA ORDEM DO DIA 

Em discussão e votação 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 – TRAMITANDO. 

Em segunda 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 – APROVADO. 

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

Em primeira discussão 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. 

Em apreciação o projeto de lei 108/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber 
imóvel em doação, e dá outras providências – TRAMITANDO. 

Em apreciação o projeto de lei 109/2021, do Poder Executivo, que Institui o calendário de Eventos para o segundo 
semestre de 2022   -  TRAMITANDO. 

Em apreciação o projeto de lei 110/2021, do Poder Executivo, que Abre crédito Adicional Especial na vigente Lei 
Orçamentária – APROVADO. 

Em apreciação o projeto de lei 111/2021, de Emenda a Lei Orgânica,  do Poder Legislativo, que Altera o Art. 18 da Lei 
Orgânica Municipal que dispõe sobre a competência exclusiva da Câmara de Vereadores ¬– TRAMITANDO.  

ESPAÇO DE LIDERANÇA 

No espaço de liderança de partido participaram na sessão ta,bém conforme protocolo anterior:  

PROGRESSISTAS – Mazinho;  MDB – Carlos; PDT – Edmilso e REPUBLICANOS -Mateus 

Com Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)
___________________

A Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal inaugura no pró-
ximo sábado, 18 de dezembro, 
às 10h, um novo posto de saú-
de no Balneário Atlântico, si-
tuado na Avenida Bruno José 
Gabriel, nº 8577. A unidade 
atenderá a população, além 
do Balneário Atlântico, tam-
bém de Arroio Seco, Torres Sul, 
Praia Azul e Pinus Park, poden-
do alcançar a população de 
2.500 pessoas.

De acordo com o prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso Flávio 
Angst (Bolão), as obras do pos-
to foram realizadas em 2020, 
contando com recurso do pró-
prio município e recurso en-
viado pela Câmara Municipal 
de Vereadores, em forma de 
emendas impositivas.

“Esta unidade é de extrema 
importância para a população 
da zona norte do município, 
devido à distância que a po-
pulação tinha que percorrer 
até o ESF Rondinha, e também 
devido à grande demanda que 

existe para um único ESF na 
região, se fazendo necessário 
a descentralização dos atendi-
mentos para facilitar o acesso à 
saúde de todos”, explica Bolão.

O secretário municipal da 
Saúde, Diego Feldmann, ex-
plica que a unidade iniciou os 
atendimentos no dia 05 de no-
vembro deste ano, com equipe 
completa, 01 médico atuando 
duas vezes na semana, uma 
enfermeira, uma técnica de en-
fermagem, uma recepcionista 
e duas agentes comunitárias 
de Saúde.

“A unidade oferece consul-
tas médicas, consulta de enfer-
magem, coleta de CP, testes rá-
pidos e acompanhamento das 
agentes comunitárias”, afirma 
Diego.

Estruturação como 
ESF em 2022

No momento, o Posto não 
é considerado um ESF, pois a 
unidade ainda não conta com 
atendimento médico 40h se-
manais. Mas o plano, segundo 
o secretário, é que já em 2022 
seja estruturado totalmente 
como ESF, ampliando o atendi-
mento.

Arroio do Sal conta atu-
almente com três ESFs, dois 
Postos de Saúde e um Pronto 
Atendimento 24h na cobertu-
ra em saúde no município.A 
cerimônia de inauguração será 
transmitida ao vivo pelo Face-
book da Prefeitura Municipal.

 Horário de funcionamento: 
De segunda a sexta-feira, das 
08h às 12h e das 13h às 17h.

Prefeitura de Arroio do Sal inaugura 
posto de saúde no Balneário Atlântico

Novo Posto de Saúde no Balneário Atlântico
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No sábado, será realizada última edição do mutirão 
de consultas no Posto Central de saúde

TORRES - Neste próximo sába-
do, 18 de dezembro, tem muti-
rão de consultas já agendadas e 
aplicação de vacinas em geral, no 
ESF Posto Central. Esta é a última 
edição dos mutirões de consul-
tas que ocorrem em Torres, to-
dos os sábados, a partir do dia 20 
de novembro, com a organização 
da Secretaria Municipal de Saú-
de. Nesse recente sábado, 11, a 
atividade aconteceu no ESF São 
Francisco e contou com o acom-
panhamento do prefeito Carlos 
Souza e do secretário municipal 
de Saúde, Cláudio Paranhos.

A ação no Posto Central con-
tará com a participação de três 
médicos. Além de atender a de-
manda reprimida já agendada 

nas Unidades de Saúde, a Secre-
taria Municipal de Saúde acolhe 
a demanda espontânea com re-
lação a vacinas em geral, inclusi-
ve contra a Covid-19. O horário 
de atendimento é das 8h às 17h.

5 mutirões realizados

Conforme Cláudio Paranhos, a 
Secretaria estava com uma alta 
demanda de consultas em vá-
rios ESFs, Destaca que algumas 
destas agendas já estavam em 
janeiro de 2022, representando 
uma alta espera por parte da co-
munidade.

Devido esta situação, o prefei-
to Carlos Souza anunciou a reali-
zação dos mutirões como forma 

de agilizar o atendimento da po-
pulação, diminuindo o tempo de 
espera da comunidade. O traba-
lho aconteceu em cinco Unida-

des de Saúde, atendendo uma 
média de 80 pessoas por evento. 
A iniciativa ocorreu nos ESFs Cur-
tume (três médicos), ESF Benini 

(quatro médicos), ESF São Jorge 
(três médicos), ESF São Francisco 
(três médicos) e agora, no próxi-
mo sábado, no Posto Central.

A Prefeitura de Torres 
emitiu comunicado rei-
terando que seja respei-
tado um prazo hábil de 
abertura de protocolo 
no Balcão de Atendimen-
to, com 60 dias de ante-
cedência, para que seja 
feito os encaminhamen-
tos da solicitação para 
eventos na cidade. "As 
entidades, federações ou 
associações promotoras 

de atividades esportivas, 
recreativas ou de eventos 
oficiais, deverão efetuar 
o seu cadastramento in-
dicando os responsáveis 
pelo controle e organiza-
ção das referidas ativida-
des, mediante requeri-
mento formalizado com a 
firmatura e os dados indi-
viduais completos. Desta-
ques do decreto 192, assi-
nado no dia 17 de agosto 

de 2021", afirma a muni-
cipalidade.

Os pedidos de libera-
ção podem ser feitos no 
Balcão de Atendimento 
na sede da Prefeitura de 
Torres, nos  horários de 
atendimento presencial 
(segundas, quartas e sex-
tas: das 8h às 11h30 e de 
segunda a sexta: das 13h 
às 17h30) na Rua José An-
tônio Picoral, 79, Centro.

Prefeitura de Torres esclarece que todo evento 
necessita de protocolo de autorização prévia

Prefeitura recebe visita das diretorias das Associações 
dos Bairros São Francisco e Praia da Cal

TORRES - Na tarde de 9 de 
dezembro, o chefe de gabinete 
da Prefeitura de Torres, Douglas 
Martins Rocha, recebeu os presi-
dentes das Associações dos Bair-
ros São Francisco e Praia da Cal. 
Os líderes comunitários visitaram 
a Prefeitura para apresentar a 
nova diretoria das entidades. Por 
se tratar de bairros vizinhos, a 
antiga entidade do São Francis-
co acolhia os dois bairros. Agora, 
para melhor atender as comuni-

dades, a entidade foi desmem-
brada.

No bate-papo, o presidente 
do bairro São Francisco, Ernani 
Carmona, apresentou demandas 
de instalação de equipamentos 
de lazer em área pública e lim-
pezas de drenagens pluviais. Pelo 
presidente da Praia da Cal, Pedro 
Ramón, foi solicitada melhorias 
dos espaços de lazer, em especial  
a Praça Nossa Senhora dos Nave-
gantes.

Na oportunidade, o chefe de 
gabinete comprometeu-se a 
encaminhar as demandas aos 
devidos setores, colocando-se à 
disposição para futuras solicita-
ções. Conforme expôs aos líde-
res comunitários, o propósito da 
Prefeitura é o de interagir com a 
comunidade, facilitando o enten-
dimento, o que possibilitará deli-
berações mais acertadas. A visita 
foi acompanhada pelo vereador 
Carlos Jacques.

Mutirão no ESF São Francisco contou com o acompanhamento do prefeito Carlos e do 
secretário Paranhos

Mulher é socorrida 
após se afogar na Prainha

Na tarde de 09 de dezembro, 
por volta das 16h30min, o Corpo 
de Bombeiros e o SAMU foram 
acionados para atender um aci-
dente de afogamento, na Prainha, 
em Torres. Conforme testemunhas 
que estavam no local, a vítima se 

trata de uma mulher, que com a 
ajuda dos socorristas retomou a 
consciência, mas estava em deses-
pero com o ocorrido.

Na ocasião, ainda não havia 
Guarda-Vidas instalados na praia. 
Iniciou a pré-temporada de verão, 

com a operação de Guarda-Vidas 
Civis no sábado (dia 11 de dezem-
bro). Mas a operação verão, com 
Guarda-vidas Civis e também Mili-
tares, inicia no dia 18 de dezembro.

FONTE: Camila Brozowski 
(Rádio Maristela)
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R. Pedro Cincinato Borges, nº 130, Torres/RS.
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A FOLHA 15Sexta-Feira, 12 de JUlHo de 2019

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

DISPENSA DE TRABALHADORES ATRAVÉS DE 
ALGORITMOS

A intercessão do Direito do Trabalho com a matéria tratada na LGPD -  Lei 
Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 exige cautela e adaptações. Já não 
é mais novidade, tanto para empregados como para empregadores, a utilização 
da tecnologia para possibilitar a prestação de serviços. Os dados gerados pelos 
aplicativos podem ser utilizados como forma de monitoramento e fiscalização das 
atividades desempenhadas por um trabalhador. A utilização proliferou por todo o 
Brasil, alcançando não só as grandes empresas, como também empresas menores, 
com atuação em diversas áreas das empresas, incluindo a gestão de pessoas.

Considerando a utilização de sistemas de controle para monitorar as ativida-
des prestadas por trabalhadores, já se tem conhecimento que empresas têm uti-
lizado os dados gerados pelos algoritmos para escolher os empregados a serem 
promovidos e, também, dispensados. As empresas rastreiam a prestação de ser-
viços de seus funcionários, que podem ser punidos e até dispensados, caso não 
cumpram o horário ou se identifique um desvio na execução de serviços, com 
base em informações geradas, onde identificam a falta de comprometimento no 
trabalho do grupo de trabalhadores.

A relevância da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – e suas 
impactantes intercessões com o Direito do Trabalho vem exigindo a adaptação 
do processo produtivo das empresas instaladas em nosso país. Quanto à utiliza-
ção dos dados para eleger o empregado a ser dispensado, cumpre destacar que a 
CLT garante ao empregador, salvo as hipóteses de garantia provisória de empre-
go (empregada gestante, trabalhador vítima de acidente de trabalho, entre ou-
tras), o direito de dispensar os trabalhadores sem a apresentação de motivação. 
Ou seja, na hipótese da dispensa imotivada, o trabalhador é avisado da decisão 
tomada pelo empregador, sem, contudo, ser cientificado da razão que ensejou a 
resilição do contrato de trabalho.

Contudo, o Art. 20 da LGPD traz importante inovação que impacta fortemen-

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

A VÓZ DOS BAIRROS te o mundo do trabalho: “O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de 
decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados 
pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir 
o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de 
sua personalidade”. Assim, com base na LGPD, caso o empregador decida dis-
pensar um trabalhador de acordo com os dados gerados pelo sistema de gestão 
da empresa, ele terá  o direito de solicitar a revisão da decisão tomada, sendo 
obrigação do empregador fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e 
adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão 
automatizada.

A intercessão do Direito do Trabalho com a matéria tratada na LGPD exige, 
por parte do empregador, cautela e adaptações ao tratamento e, especialmente, 
gestão dos dados obtidos, de modo a evitar o surgimento de litígios decorrentes 
da aplicação dos sistemas de gestão.  (Fonte: Jota)

CENTRO- Acontece neste sábado (18 de dezembro) um mutirão de consultas 
já agendadas e aplicação de vacinas em geral, no ESF Posto Central. Contará 
com três médicos, atendendo a demanda de consultas agendadas no horário de 
atendimento das 8h às 17h; 

PREDIAL - Moradores do Predial querem reforma geral e manutenção dos 
brinquedos da pracinha junto Rio; demolição de edificação abandonada na ca-
beceira da ponte, que vem servindo para abrigo de população de rua e maus ele-
mentos; pedem a recuperação da rede pluvial que devido a assoreamento houve 
rebaixamentos da pista na Rua dom Pedro II; conserto de rebaixo na pista junto 
a cabeceira da ponte lado de Torres/RS; colocação de redutores na Rua Verde e 
Osvaldo Aranha principalmente próximo Escola Municipal Alcino Pedro Rodri-
gues, para dar mais segurança aos alunos.

  
IGRA - Moradores pedem manutenção do calçamento da Rua Ivo R. Capa-

verde; podas de árvores na Avenida do Riacho; confecção de pontes para traves-
sia de pedestres sobre o valão e colocação corrimões para segurança dos usuá-
rios; pedem ainda o desassoreamento do valão devido a erosão de suas margens; 
recuperação dos calçamentos das ruas pavimentadas do bairro; recuperação do 
calçamento na Rua Ernesto Silva; continua a reivindicação dos moradores para 
que seja feita a praça dos mangues na foz do valão, ajudando a proteger a fauna 
e flora ribeirinhas. 

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

Hoje teremos uma sequência de curiosidades e depois suges-
tões de filmes interessantes pra quem está querendo despertar 
e precisa se aprofundar mais sobre o tema. Vocês sabiam que 
o sexto sentido, que está relacionado à glândula pineal, é uma 
herança dos extraterrestres Anunnakis? Os Anunnakis seriam as 
“divindades” que estavam espalhadas entre os sumérios, acá-
dios e babilônios lá na época da origem da humanidade. Se 
quiserem saber mais sobre isso podem assistir os vídeos do Mat-
thew LaCroix no YouTube, apesar de não ser só ele que estuda 
e fala sobre a origem da humanidade sem rodeios. Tem vários 
outros. Se alguém quiser mais sugestões sobre quem pesquisar 
pra entender melhor a origem da humanidade estou à dispo-
sição. Os vídeos do Matthew LaCroix são em inglês, mas dá 
pra entender a maior parte do conteúdo. Segue a próxima! Se 
você achava que a gente só tinha um DNA físico, se enganou. A 
gente também tem o DNA Espiritual e o DNA da Alma. E sobre 
a nossa evolução, olha só que legal essa informação. A gente 
é aproximadamente 60% luz e 40% sombra. A velocidade é de 
uma tartaruga, mas a gente está evoluindo. Uma pesquisa feita 

Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
Atendimento em São Paulo ou online 
Instagram: @terapeuta.carol
WhatsApp: 11 965844075

FILOSOFANDO SEM FILTRO

nos EUA revelou que 4 a cada 10 americanos acreditam que a 
humanidade é descendente de Adão e Eva. Segundo o tradutor 
do hebraico original da Bíblia Mauro Biglino, o casal teria vivido 
na Terra há mais ou menos 6 mil anos, mas eles não seriam os 
pais da humanidade. Biglino foi tradutor de uma das editoras 
católicas mais importantes do mundo, a Edizioni San Paolo. 
Vagalumes católicos não vão gostar dessa novidade, mas exis-
te a possibilidade de que isso seja verdade. Uma das coisas 
mais importantes quando a gente mergulha numa filosofia de 
vida ou mesmo num caminho religioso é buscar sua origem. 
Conhecimento é tudo! Segue o baile! As pessoas mudam por 3 
principais razões quando: 1. Passam por um grande fracasso 2. 
Têm o coração partido 3. Começam a expandir a consciência. E 
pra gente finalizar nosso papo de hoje deixo aqui uma lista de 
filmes pra quem quer despertar e não está sabendo por onde 
começar! Despertar, de acordo com a maioria dos dicionários, 
é sair do sono, sair do estado dormente ou acordar. No sentido 
em que a gente está conversando aqui eu ainda acrescento 
‘tirar o véu da frente dos olhos’, sendo que o terceiro olho é 
mais importante pra gente nesse caso. Anotem: 1. Doutor Es-
tranho 2. A Fonte da Vida 3. Conversando com Deus 4. Amor 
além da vida 5. Nosso Lar 6. A Turista Espacial 7. Frequencies 
8. Além da Vida 9. A Cabana 10. Entrevista com Deus / Antes 
de ir quero desejar a todos os vagalumes que acompanham 
essa coluna um Feliz Natal e um 2022 cheio de coisas boas. 
Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, ou melhor, 
cuidem-se uns aos outros não importa quem seja! Somos todos 
um! Retornaremos com os atendimentos on-line de Psicotera-
pia, Terapia com Florais de Bach, Roda da Vida e Taroterapia no 
dia 03/01/22.  ;)

Receba A FOLHA 
em casa todas as 

sextas-feiras!

Fique por dentro dos assuntos 
de Política, Infraestrutura, Turismo, Economia e 

muitos outros debates, lendo todas as semanas nos-
so resumo dos acontecimentos da cidade e região.

• Valor Assinatura Anual – R$ 190,00
      • Valor Assinatura Semestral – R$ 100,0
      • Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00

  
  Contatos:

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

 

 
ASSOCIAÇÃO LAR DOS IDOSOS DE TORRES-RS 

CNPJ: 89.639.850/0001-48 
Rua da Slave, nº 97 | Bairro Engenho Velho | Torres, RS | CEP 95560-000 

Fone:(51) 3664-1466 | diretoria@aslave.org.br | www.aslave.org.br                 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO GERAL 

 

Por orientação do Ministério Público Estadual, através de Ação Civil Pública nº 
072/1.18.0003109-8, pela presente retifica-se o edital anteriormente publicado e ficam convocados os 
sócios da Associação Lar dos Velhinhos de Torres – ASLAVE, para assembleia extraordinária que 
realizar-se no dia 30 de dezembro de 2021, QUINTA-FEIRA, no endereço de sua sede, cito a Rua da 
Slave, nº 97 – Engenho Velho, neste município de Torres/RS, às 19:00 (dezenove horas) em 
primeira chamada e 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) em segunda chamada, com qualquer 
número de presentes, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: 

1)     Eleição dos membros dos conselhos de administração, fiscal e deliberativo Gestão 
2021/2023; 

Poderão votar e ser votado todos os sócios devidamente inscritos e portadores de recibos de 
doação à ASLAVE (somente serão admitidos recibos com valores superiores a 3% do salário mínimo 
nacional e caso bancários apenas os depósitos identificados de mesmo valor, ao menos) no período 
correspondente ao último ano, de 15 de outubro de 2020 à 15 de outubro de 2021. 

Para o pleito serão admitidos chapas contendo 38 membros, compondo o Conselho de 
Administração, 5 (cinco) membros: Presidente, 1º e 2º Tesoureiros e 1º e 2º Secretários; para o 
Conselho Fiscal 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes; para o Conselho 
Deliberativo 21 (vinte e um) membros e 7 (sete) suplentes. 

As inscrições das chapas deverão ocorrer na secretaria da ASLAVE, até o dia 16 de Agosto de 
2019 (segunda-feira), através de requerimento para a atual presidência; 

O pleito eleitoral será conduzido por uma pessoa indicada pelo atual presidente entre os sócios 
e serão colhidos os votos de forma secreta em cédula e depositados em urna. A apuração será feita 
após o encerramento da votação. 

Todos os sócios aptos a votar constarão em uma listagem que deverá ser devidamente assinada 
no momento do voto. O sócio votante deverá apresentar seu documento oficial de identificação, bem 
como o recibo de doação nominal (recibos de doações são pessoais e intransferíveis) no momento do 
pleito. Cada sócio tem direito a apenas um voto. 

Conforme previsão estatutária, não serão admitidas representações. 

Torres/RS 15 de dezembro de 2021. 

  

 

Juares dos Santos Martins 
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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 Vi-
dal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oli-
veira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou 
sua 42a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, 
da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 13 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 360, de 29 de novembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
209/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 361, de 29 de novembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
212/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 362, de 29 de novembro de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação número 
215/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 369, de 1º dezembro de 2021, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informação número 216/2021, 
do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 371, de 1º de dezembro de 2021, do Poder Executivo, 
solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para respos-
ta ao Pedido de Informação nº 210/2021, do Ver. Igor dos Santos 
Bereta.
Ofício nº 374, de 03 dezembro de 2021, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informação número 201/2021, 
do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 377, de 03 dezembro de 2021, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informação número 185/2021, 
do Ver. Igor dos Santos Bereta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, do Ver. Dilson Mauro 
Jardim Boaventura, que concede Título de Cidadão Honorário de 
Torres ao senhor Ozeias Vieira dos Santos.
Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2021, dos vereadores Car-
la Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio 
da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, Igor Beretta, Jacó Miguel Zeferino, João 
Alexandre Negrini de Oliveira, Rafael da Silveira Elias, Rogério 
Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos Santos 
Rocha, que concede Título de Cidadão Honorário do Município 
de Torres ao Senhor Luis Carlos Heinze.
Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, do Poder Executivo, 
que altera dispositivos da Lei nº 3.014, de 28 de junho de 1996, 
do Poder Legislativo que estabelece o Plano de Carreira do Ma-
gistério Público do Município, Institui o Respectivo Quadro de 
Cargos e dá Outras Providências.
Projeto de Lei nº 84/2021, do Poder Executivo, que acrescenta 
dispositivos a Lei Municipal nº 4.785, de 25 de março de 2015, 
que instituiu o Sistema de Controle Interno no Município de Tor-
res, no Estado do Rio Grande do Sul, em atenção a Resolução no 
936/2012 do TCE-RS.
Projeto de Lei nº 85/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oli-
veira, que institui no mês de outubro a Semana da Codificação da 
Doutrina Espírita no âmbito do Município de Torres, e dá outras 
providências.
Projeto de Lei nº 86/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jac-
ques, que denomina via pública, no Bairro São Braz, na cidade de 
Torres: Servidão Professora Alice Bueno de Melo.
Projeto de Lei nº 87/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Bor-
ja, que dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre 
exercício de atividades econômicas e disposições sobre a atuação 
do Município de Torres, como agente normativo e regulador e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 88/2021, do Poder Executivo, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar operações de crédito com o BADE-
SUL Desenvolvimento S.A - Agência de Fomento/RS para obras 
de infraestrutura turística
Projeto de Lei nº 89/2021, do Poder Executivo, que revoga a Lei 
nº 5.507, de 05 de julho de 2019, que autoriza o Poder Executivo 
a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal 
para obras de infraestrutura urbana.

PROJETOS - 2ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, do Ver. Rogério Eval-
dt Jacob, que concede ao senhor Gibraltar Pedro Cipriano Vidal o 
Título de "Cidadão Honorário".
Projeto de Lei nº 76/2021, do Poder Executivo, que estima a Re-
ceita 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 Município: 
Rua Manoel Edilio.
Projeto de Lei nº 78/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: 
Rua Augusto Mayer.
Projeto de Lei nº 79/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: 
Rua Olavo de Souza. 
Projeto de Lei nº 80/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: 
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 Município: 
Rua Rui Barbosa.
Projeto de Lei nº 82/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: 
Rua Jânio Quadros.
Projeto de Lei nº 83/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que 
denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: 
Avenida Luís Carlos Prestes.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021, dos vereadores 
Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláu-
dio da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Vilmar 
dos Santos Rocha, Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, Igor Beret-
ta, Jacó Miguel Zeferino, João Alexandre Negrini de Oliveira, 
Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt Jacob e 
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta o art. 116-A na Lei 
Orgânica do Município para adotar no processo legislativo orça-
mentário municipal as Emendas Impositivas previstas na Emenda 
Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015 e Emenda Consti-
tucional de nº 100, de 26 de junho de 2019.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 264/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço na tri-
buna popular desta Casa Legislativa para o senhor Edvilson Silva 
da Rocha, Presidente da Associação Espiritualista de Umbanda e 
Cultos Afros “Luz e Caridade”.
Nº 265/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações as atletas da AS-
CORT, que representaram nosso Município, no dia 27 de novem-
bro de 2021, na Maratona Internacional da Cidade de Florianó-
polis.
Nº 266/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que re-
quer que seja encaminhado Moção de Congratulações ao Esporte 
Clube Mar Azul, pela vitória no dia 12 de dezembro de 2021, do 
campeonato da RECOPA INTERMUNICIPAL. 
Nº 267/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer que seja 
encaminhado Moção de Congratulações à Fundação Gaúcha de 
Trabalho e Ação Social - FGTAS/RS, pelos 30 anos da instituição 
completados no dia 27 de novembro de 2021.
Nº 268/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento de 
Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 469/2021, que reenquadra 
Escrivão de Polícia ou Inspetor de Polícia, na carreira de Inspetor 
de Polícia.
Nº 269/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminhamento 
de Moção de Congratulações ao Comando do Corpo de Bombei-
ros de Torres, pela realização da 3ª Corrida do Fogo no dia 12 de 

dezembro de 2021.

INDICAÇÕES
Nº 307/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica 
ao Diretor da CCR Via Sul, Senhor Fausto Camilotti, estudo de 
viabilidade para alteração de fluxo da via de direção (de mão úni-
ca para mão dupla) na Rua Valêncio Manoel Floriano no trecho 
entre os números 850 à 1060, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 308/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que in-
dica ao Poder Executivo estudo de viabilidade para colocação de 
placas proibindo que pessoas sentem no monumento com o nome 
de Torres, localizado na Prainha, nesta Cidade.
Nº 309/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executi-
vo a análise dos trâmites legais e administrativos para destinar os 
recursos não usados do Fundo de Manutenção à Educação Básica 
(Fundeb) a abono salarial para os professores e profissionais da 
educação.
Nº 310/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja e 
Cláudio da Silva de Freitas, que indicam ao Deputado Estadual 
Luiz Marenco-PDT que realize uma audiência pública da Assem-
bleia Legislativa na cidade de Torres com a finalidade de saber da 
empresa Equatorial planos e projetos sobre a extensão de redes de 
energia elétrica nas praias do Sul do Município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 241/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações quanto à rede de distribuição de água potável na 
comunidade do Jacaré, neste Município.
Nº 242/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto às recentes operações de fiscalização 
nos semáforos da cidade, que resultou no afastamento de comer-
ciantes destes locais.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 685/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implantação 
de uma lombofaixa ou quebra-mola, na Rua Getúlio Vargas, em 
frente ao nº 536, próximo ao colégio Manoel de Oliveira Carnei-
ro, Vila São João, neste Município.
Nº 686/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à implantação de (3) 
três lombofaixas ou quebra-molas na Rua Caxias do Sul, neste 
Município.
Nº 687/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que reitera 
o pedido de providências número 601/2021 que solicita provi-
dências quanto à colocação de proteção no entorno da praça na 
esquina da Av. José Amâncio da Rosa com a Rua Mampituba, 
Vila São João, nesta Cidade.
Nº 688/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de lombo-
faixas na Av. José Amâncio da Rosa em frente aos números 45, 
272 e 520, nesta Cidade.
Nº 689/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de placa de 
sinalização indicando faixa de segurança na Rua Domingos Ma-
nuel de Matos número 45, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 690/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de um quebra-molas 
ou lombofaixa na Rua General Firmino Paim, esquina com a Rua 
José Osório Cabral, nesta Cidade.
Nº 691/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto à implementação de uma lombofaixa 
na Av. Castelo Branco a altura do n° 187, em frente a Rede Polo 
Supermercados, neste Município. 

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Rafael da Silveira Elias: Convidou a comunidade para a 
entrega oficial dos Molhes no dia 17, às 17h. Informou que o Mu-
nicípio foi incluso no projeto “Pavimenta” que receberá verbas 
para a área de pavimentação, atribuindo a conquista a todos os 
vereadores e Executivo. Em reunião com o Prefeito Carlos Sou-
za, na Casa Legislativa, foi informado que uma série de obras no 
município entrarão em execução, entre elas, revitalização e pavi-
mentação de ruas, contensão do valão e canalização da esquina 
na “rótula da Sosseg”. Disse que as obras trarão algum transtorno 
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inicial, mas que os benefícios serão maiores. 

Ver. Moisés Trisch: Convidou a população para a audiência 
pública que acontece no dia 22 para discutir o orçamento muni-
cipal para 2022. Informou que o PT parabenizou o PEVA (Par-
que Estadual da Itapeva) pelos 19 anos de existência, citando 
algumas curiosidades sobre o mosaico de ambientes do litoral 
gaúcho, dentre eles, os 18 sítios arqueológicos registrados no 
IPHAN. Lamentou as ameças sofridas pela bancada negra da 
Câmara de Porto Alegre, lendo uma carta do Partido dos Traba-
lhadores que repudia tais ameaças. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:

Ver. Igor Beretta: Parabenizou a equipe do Mar Azul pela 
conquista do campeonato da Recopa no final de semana, assim 
como ao senhor Marcelo França, pela realização da Corrida do 
Fogo, com a finalidade de angariar brinquedos, cestas básicas e 
castrações de animais. Lamentou a falta de apoio do Executivo, 
com exceção da Guarda Municipal e Departamento de Trânsito. 
Salientou que a pavimentação para o Bairro do Barro Cortado 
é uma conquista de muitos, agradecendo ao Secretário Busatto. 
Informou que a Educação ganhou dois ônibus para o transporte 
escolar, mas lamenta que não exista uma garagem para os ôni-
bus do município. Sugeriu que a Avenida Castelo Branco  mude 
o nome para “ Avenida dos Buracos” em virtude de suas más 
condições. Reclamou da falta de guarda de patrimônio no Posto 
Volante na semana anterior. Fez menção à declaração do Res-
ponsável pela Guarda Municipal, em sessão anterior, ao dizer 
que "a Guarda também zela pela Câmara Municipal”. Sugeriu 
que o Presidente da Casa rescinda o contrato com a atual empre-
sa de segurança, já que a Guarda Municipal prestaria tal serviço. 
Citou o nome de pessoas que poderiam se candidatar a prefeito 
de Torres, afirmando que “chega de lembrar do pobre só em 
época de campanha, é preciso olhar por eles durante os quatro 
anos”.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou o amigo e progres-
sista, Ramiro Melo, pelos 80 anos de idade. Falou sobre sua par-
ticipação no passeio ciclístico no final de semana. Parabenizou 
o Secretário Mauri pela organização do evento, e ao bombeiro 
Marcelo França, por mais uma edição da Corrida do Fogo. Pe-
diu que a população participe da programação de Natal que irá 
até o final do mês. Relatou que a UCS trará seu ônibus de cas-
tração, com a Estação Verão, que ficará na Praça Pinheiro Ma-
chado. Enalteceu a iniciativa do Executivo que fará um sistema 
de drenagem na Rótula da Sosseg, uma reivindicação local de 
muitos anos. Comemorou a implantação da Rota Gastronômi-
ca que será apresentada à população em breve. Parabenizou ao 
Prefeito Carlos Souza que conseguiu trazer para Torres a verba 
do “Pavimenta”, destinada à pavimentação de estradas e vias da 
região. Alertou que os postos ESFs farão vacinação para a gripe. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Relatou que visitou o 
senhor Plínio Bauer, no Bairro Faxinal. Destacou que a apro-
ximação ao amigo se dá devido à afinidade e não por motivos 
políticos. Fez menção ao vereador Moisés Trisch, somando-se 
aos que parabenizaram o Mar Azul pela conquista da Recopa. 
Elogiou a equipe de esportes da Mega Sul FM pelo belo traba-
lho. Comentou que muitas pessoas se preocupam com “quem 
inventou a roda, ou quem inventou o fogo”. Comentou que o 
importante está nas demandas que os vereadores conquistam, e 
não somente em quem as conquistou. Ao afirmar que “no setor 
privado basta pedir um orçamento e, se tudo estiver correto, 
efetua-se a obra”, defendeu que no setor público tudo é mais 
complicado. Por isso é preciso diferenciar setor privado e públi-
co e as suas complexidades. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Parabenizou Marcelo França 
e equipe pela execução da Corrida do Fogo, evento com finali-
dade social. Citou o projeto Brincar de Correr, o EducaFut e a 
Escolinha do Índio, que participaram do evento. Destacou a im-
portância dos desportistas que participaram da corrida pela orla, 
como Anderson Amaral, Andréia, Emile Baltazar e professor 
Alex, vencedores em várias modalidades. Parabenizou ao Mimi 
pelo Jogo da Solidariedade, e ao Mar Azul, campeão da Recopa. 
Relatou o caso de um jovem que sofreu ferimento sério ao usar 
a pista de skate do município. Pediu providências ao Executi-
vo. Falou sobre o lixo extradomiciliar no entorno da ULBRA, 
solicitando que o Poder Público volte sua atenção para o caso. 
Falou sobre sua moção de congratulações a três atletas de Torres 

que participaram da Maratona Internacional de Florianópolis. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou o senhor 
Fabiano Ribeiro pelo seu aniversário, assim como o Esporte 
Clube Mar Azul, pela conquista da Recopa. Elogiou o Padre 
Ozéias pela condução do Cerco de Jericó, ocorrido na Vila São 
João. Agradeceu ao Secretário Busatto, que participou do envio 
da demanda decorrente do projeto “Pavimenta”, voltado à pa-
vimentação de vias do município. Externou seu carinho pelas 
comunidades do interior, parabenizando Torres pela conquista 
da demanda. Falou sobre a dificuldade encontrada por pais em 
colocar seus filhos nas creches, em virtude do horário proposto 
por elas. Pediu que a Secretaria responsável analise o caso para 
chegar numa solução. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Relatou que munícipes 
com imóveis envolvidos em questões ambientais não podem 
construir em seus terrenos, mas são obrigadas a pagar o IPTU 
como qualquer cidadão. Sugeriu que o Executivo paralise a 
cobrança do imposto até que a questão ambiental seja regula-
rizada. Disse que tal cobrança é injusta em se tratando desse 
impedimento. Espera que a iniciativa seja colocada em prática 
rapidamente. Falou sobre a situação dos horários das creches 
que, em muitos casos, impossibilitam que os pais as deixem 
nestes locais. Sugeriu que as creches funcionem sob o comando 
da Secretaria de Educação, e que haja rodízio de férias dos pro-
fessores para que atendam nas creches. Outra opção seria a con-
tratação de profissionais para a alta temporada. Elogiou ao Se-
cretário de Bem-Estar Social que está trabalhando na questão. 

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Conclamou os militares estaduais 
do nível médio a participar da manifestação democrática na Pra-
ça da Matriz, em Porto Alegre, contra os desmandos do gover-
no estadual. Disse que é preciso lotar o centro de Porto Alegre 
de servidores da segurança pública em um ato de democracia. 
Orientou a população a não votar nos deputados estaduais que 
votaram contra a classe.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Parabenizou a equi-
pe do Mar Azul pela conquista da Recopa. Agradeceu ao Secre-
tário Paranhos pela cordialidade e atendimento aos problemas 
levados até ele. Mostrou-se surpreso ao saber que, nos próximos 
dois meses, será colocada em prática uma casa de acolhimento 
para as pessoas que se deslocam de Torres à capital. Elogiou 
o Chefe do Executivo e o Secretário da Saúde pela iniciativa. 
Parabenizou o Tenente Guaraci que assumiu a Patram e tem atu-
ado em diversas frentes. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Mostrou-se contente ao 
saber que o Executivo aplicará R$ 10.000.000,00 destinados à 
infraestrutura e revitalização na área central de Torres, mas la-
menta que as praias do sul não sejam contempladas. Disse que 
o Prefeito Carlos Souza deseja construir uma via da Itapeva à 
Praia Paraíso. Entende que é uma obra muito cara e que custaria 
a ser colocada em execução. Sugeriu que melhorias como PAVs 
e revitalização nestas áreas seriam interessantes. Relatou que 
alguns pontos das praias Gaúcha e Tupinambá estão intransi-
táveis. Citou os R$ 2.800.000,00 arrecadados em IPTU no ano 
de 2021, nas praias do sul, e questionou se parte desse valor foi 
aplicado na região. 

Ver. Moisés Trisch: Falou que “se conhece um grande homem 
pela forma como ele trata os mais fracos” e a “qualidade da 
administração pela forma servil com que ela trata determinados 
grupos de interesse”, fazendo menção ao caso do jovem Andrei 
Evaldt e Floreni dos Santos, que vendiam água e balas em ave-
nidas da cidade, e foram expulsos desses locais. Arguiu que a 
Assistência Social deveria fazer um acompanhamento para me-
lhor conhecer a realidade dessas pessoas. Afirmou que, em uma 
economia cambaleante em virtude da inflação, torna-se inad-
missível uma atitude como essa. Em relação à Administração, 
disse que “eles são tigrões com mães que vendem balas no sinal, 
mas como cordeirinhos na hora de enfrentar os interesses do 
setor imobiliário”, citando casos como a PROMED, aumentos 
salariais a servidores públicos, acusações à CORSAN, e outros. 
Foi enfático ao dizer que a administração quer esconder a misé-
ria nas periferias. Criticou a instalação da rodoviária na entrada 
da cidade, que dificulta e encarece o acesso à área central. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Falou sobre a entrega de diplomas 
aos alunos que concluíram o PROERD que, na sua opinião, é 

um dos projetos mais importantes na prevenção à drogadição. 
Sugeriu que a formação realizada pelo PROERD poderia se tor-
nar disciplina na rede de escolas, citando a entrega de prêmios 
aos primeiros colocados e sua importância motivacional. Recla-
mou dos veículos que transitam pela cidade, com propagandas 
em som alto, e a poluição sonora que provocam. Sugeriu que 
o Executivo fiscalize o som propagado pelos veículos, assim 
como as lojas que têm colocado caixas de som nas calçadas. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou que, antes de se levantar 
críticas ao usar a tribuna, é preciso colocar na balança não só as 
palavras, mas atos em prol da comunidade. Questionou se todos 
os vereadores da casa estão buscando emendas para o muni-
cípio. Esclareceu que o jovem Andrei, vendedor de água nos 
sinais da cidade, abriu uma solicitação de regularização para 
ambulantes. Afirmou que atualmente não existe lei que autorize 
a venda de água nos sinais, sugerindo que a Casa pense no caso. 
Comentou que há vendedores ambulantes que participaram de 
processo licitatório, enquanto outros que não participam, usam 
do mesmo espaço. Em relação à PROMED, citada anteriormen-
te, é um problema que vem de administrações anteriores. 

TRIBUNA: 

Belimar da Silva Guimarães, Presidente do CEPEM-
TO: Falou que, para muitos, os professores não têm direito 
a remuneração digna e justa, mas que felizmente existe um 
conjunto de leis que asseguram tais direitos. Enfatizou que 
todos os municípios têm que ter um plano de carreira para o 
magistério e que, se o município tem plano de carreira, não 
é por vontade do gestor, mas por obrigação. Disse que em 
2014 foram criadas duas comissões, uma para reestruturar o 
plano de carreira, e outra para criar um plano de carreira do 
quadro geral. Ambos finalizados, mas não repassados à Casa 
Legislativa para aprovação. Defendeu que todas as categorias 
de servidores precisam ser reenquadradas no tocante à pro-
moção, e esclareceu questões pertinentes à mudança de clas-
ses. Explicou que o servidor, no caso de promoção, tem que 
aguardar o interstício das classes para a mudança. Disse que 
o estatuto do magistério tem diferenças em relação ao quadro 
comum de servidores. Esclareceu que atualmente a maioria 
dos professores recebe R$ 1.472,00. Relatou que o Chefe do 
Executivo se comprometeu em efetivar a reposição dos pro-
fessores e fazer o chamamento para concurso. Esclareceu que 
os professores que buscam mestrado, ou graduação em uni-
versidade fora do país, podem pedir afastamento sem perder 
a remuneração. Quanto aos valores que sobram do FUNDEB, 
assegurou que eles devem ser rateados entre os professores. 
Concordou com a sugestão de se possibilitar o afastamento 
remunerado do servidor do quadro comum ao buscar forma-
ção, assim como os servidores do magistério. Informou que o 
salário dos servidores do magistério de Torres, se comparado 
com os restantes do litoral, está entre os maiores. 

ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei nº 63/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
prorrogar contratação para atuar na Secretaria Municipal da 
Cultura e do Esporte. APROVADO.
Projeto de Lei nº 64/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações de servidores para atuarem na Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos. APROVADO.

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Legis-
lativo, convida a todos para acessarem o novo site da Câma-
ra 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 DE TORRES
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ÁRIES - A semana começa com a Lua 
Crescente em Áries. Marte ingressa em 
Sagitário e traz para os arianos uma se-
mana de intensidade, avanços e muita ati-
vidade. Sua energia estará intensa e será 
preciso usar essa inquietação com sabe-

doria para não atropelar as pessoas com tanta agitação. 
Semana propícia para atividades físicas, viagens, estudos 
ou apostar em novos projetos.

TOURO - A semana pode trazer caos, 
agito e muitas mudanças inesperadas. 
É preciso soltar e ter uma boa capa-
cidade de adaptação e coragem para 
não se amendrontar frente aos desa-
fios, afinal a vida vai te trazer cresci-

mento e expansão, mas será preciso sair da sua zona 
de conforto.

GÊMEOS - A semana pode trazer a compa-
nhia amorosa e acolhedora dos amigos ou 
dos irmãos, para quem tem. Sua comunicação 
pode estar ativada e sua curiosidade também. 
Boa semana para pôr em prática suas ideias, 

principalmente em conjunto com pessoas queridas. Saiba viver 
em sociedade, abra-se para receber e ouvir.

CÂNCER - Você terá muita energia 
para realizar suas tarefas rotineiras, 
mas poderá ter vontade de fazer 
coisas diferentes também, por isso 
aposte em inovar e diversificar suas 

escolhas. Os astros abrirão seus caminhos se for 
mais ousado, além de responsável. Cuidar da saúde 
é indicado com a prática de exercícios.

LEÃO - A semana pode trazer muita 
animação, energia e agitação. Cuidado 
com o excesso de mando ou de rigidez, 
principalmente dentro do seu ambiente 
doméstico. Abra espaço para novidades na 

sua rotina e também para a participação das pessoas na sua 
vida. Tome cuidado com a dificuldade de ser mais flexível.

VIRGEM - A semana começa pedindo 
coragem para ir fundo nas questões e 
tirando da frente situações que estão 
empacadas. Pode ser uma semana que 
mexe com questões financeiras, contas a 

pagar ou de ir atrás de quem está te devendo. Burocracia 
e papelada podem ser resolvidas. É importante ter foco e 
buscar o que é importante para crescer e avançar.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode ser cheia de tro-
cas, passeio e agitação. Sua vontade de 
fazer coisas ao ar livre ou de ter mais liber-
dade é grande, então tome cuidado com 
o excesso de rebeldia. As parcerias estão 

favorecidas. Esteja atento ao excesso de ansiedade e de 
irritação.

CAPRICÓRNIO - Marte entra em 
Sagitário nesta semana e Vênus 
segue retrógrada. Tudo isso pode 
gerar caos na sua semana, além 
de dificuldade de ir em uma única 

direção, portanto você pode fazer mil coisas e 
nenhuma ao mesmo tempo. O ideal é tentar se 
organizar e ter disciplina para não ser uma se-
mana estafante.

AQUÁRIO -Seus projetos po-
dem ganhar corpo ou vida nes-
ta semana: acredite nas suas 
ideias e se alie a pessoas que 
acreditam em você. É importan-
tíssimo que você acredite em si 

e nas suas ideias, planos e desejos. Avance fir-
me e poderá ter uma semana, ainda que inten-
sa, cheia de expansão e crescimento.

PEIXES - A semana pode 
ser desafiadora se você não 
conseguir se organizar e fin-
car os pés no chão. Tome 
cuidado com o medo do 

novo e saiba se abrir para novos aprendi-
zados ou novas responsabilidades. Pode 
ser uma semana cheia, mas com bons 
ganhos.

ESCORPIÃO -Sua semana exigirá de 
você muita disciplina, o que pode ser de-
safiador, afinal sua paciência está baixa 
e a vontade de fazer coisas fora da rotina 
será enorme. Cuidado com a irritabilidade, 

que pode causar até problemas de saúde. É importante 
se cuidar e manter uma rotina mais leve e com mais 
diversão.

SAGITÁRIO - Marte entra no seu signo 
nesta semana, e isso pode trazer mais 
energia, liberdade e uma certa audácia 
para fazer o que deseja, portanto se ar-

risque, mas tome cuidado com excessos. A coragem 
pode ser sua maior aliada, e isso fará você se expan-
dir em direção aos seus objetivos.

VARIEDADES

(semana entre 14/12 e 20/12)
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Fotógrafo de Torres recebe menção honrosa em prestigiado 
concurso com incrível foto de tempestade se aproximando

Recentemente, aconteceu o 
Evento de Premiação Brasilia 
Photo Show (BPS) 2021 - con-
siderado o maior concurso de 
fotografia popular do Brasil. Fo-
ram muitas fotos de brasileiros 
retratando situações em vários 
lugares do Brasil e do mundo. E o 
fotógrafo torrense Gabriel Zapa-
rolli teve a honra de conseguir 
ficar entre os 400 ganhadores da 
Menção Honrosa no BPS Group / 
Brasília Photo Show.

A imagem de Zaparolli que foi 
destacada no prestigiado concur-
so foi essa incrível aproximação 
de uma tempestade severa no 
centro de Torres/RS, capturado 
a partir do prédio da Pinho Exe-
cutivee / Pinho Incorporadora e 
Construtora.

Sobra Gabriel Zaparolli

Morador de Torres, o jovem 
Gabriel Zaparolli vem levando 

longe o nome da cidade com 
suas fotografias marcantes de 
fenômenos atmosféricos e as-
tronômicos - que vão desde tem-
pestades de raios e meteoros até 
bioluminescência nas ondas do 
mar (que se iluminam na noite 
pela ação de mocroorganismos). 
Caçador de tempestades e as-
trofotógrafo, seu trabalho pode 
ser conferido pelo instagram 
https://www.instagram.com/ga-
briel_zaparolli/

Evento marcou o aniversário de 18 anos da Feira Ecológica de Torres
A tradicional Feira Ecológica de 

Torres, da Lagoa do Violão, come-
morou 18 anos, nesse último sá-
bado, 11 de dezembro. Em clima 

festivo que contou com ativida-
des culturais, doação de mudas 
nativas e troca de sementes, foi 
comemorado o aniversário pelos 

feirantes, clientes e simpatizan-
tes da causa ecológica. Os visi-
tantes eram recepcionados pelos 
dirigentes da Associação da Feira, 
os agricultores Rafael Frizzo e Jai-
ro Bauer.

O espaço conta com sete fei-
rantes, devidamente cadastrados 
pela SMDRP. Comercializam fru-
tas e hortaliças diversas, sendo 
que um feirante traz suculentas e 
algumas plantas ornamentais. 

Conforme o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento Rural 
e Pesca, José Vanderlei Brocca, 

esta é a única feira da região de 
Torres que comercializa alimen-
tos com certificação orgânica. O 
secretário salienta que os feiran-
tes são isentos do pagamento de 
alvará baseado na lei 4.607/2013, 
forma de fomentar essa catego-
ria importante dentro da agricul-
tura. Todos têm o certificado de 
conformidade orgânica pela Rede 
de Agroecologia ECOVIDA. Deste 
grupo, três são de Torres, dois de 
Três Cachoeira além de um grupo 
de Morrinhos do Sul e outro de 
Dom Pedro de Alcântara.

Para o secretário, a atividade é 
de grande importância para Tor-
res. Além de serem produzidos 
alimentos sem o uso de agro-
tóxicos e adubos químicos, são 
adotadas técnicas específicas, 
mediante a otimização do uso 
dos recursos naturais e socioe-
conômicos disponíveis e o res-
peito à integridade cultural das 
comunidades rurais. Ele destaca 
também a questão social positi-
va, que permite a permanência 
destes agricultores familiares no 
campo. 

Prefeitura de Torres adquire dois ônibus novos para o 
transporte de alunos do ensino fundamental

A Secretaria Municipal de 
Educação, juntamente com o 
Prefeito de Torres,Carlos Sou-
za,  receberam dois ônibus 
escolares (zero km) na tarde 
desta sexta-feira (10 de dezem-
bro). A entrega foi em frente à 
sede da Secretaria localizada 
na Avenida José Maia Filho, 
505. Na oportunidade, o pre-

feito estava acompanhado da 
primeira-dama, Susi Souza, da 
secretária Sílvia Teixeira Perei-
ra, e dos servidores da Educa-
ção em geral.

Conforme a secretária Sílvia, 
os veículos vão contribuir para 
a maior segurança e conforto 
dos alunos e motoristas. Cada 
ônibus tem 70 lugares, contam 

com acessibilidade e possuem 
ar-condicionado. Serão três as 
Escolas que terão suas rotas 
beneficiadas com a nova aqui-
sição: EMEF Mampituba, EMEF 
Santa Rita e EMEF Manoel Oli-
veira Carneiro. 

Os veículos foram adquiridos 
com verba própria da SME num 
total de R$ 1milhão e 150mil.

Recentemente, Gabriel Zaparolli foi lembrado em evento de Premiação do Brasilia Photo Show (BPS) 2021 - considerado o maior 
concurso de fotografia popular do Brasil

Os veículos foram adquiridos com verba própria da Secretaria Municipal de Educação num total de R$ 1milhão e 150 mil.

Alunos da rede municipal participam de ação sobre a diversidade biológica
TORRES - Na manhã de 10 

de dezembro, foi realizada uma 
saída de campo para propor-
cionar conhecimentos sobre a 
Diversidade Biológica Regional. 
foram contemplados com a 
iniciativa os alunos dos nonos 
anos da Escola Municipal Fun-
damental Zona Sul, em Torres. 
A ideia é ampliar estas ações 
para demais entidades educa-
cionais em 2022.

A atividade resulta da inte-
gração entre a Secretaria Mu-

nicipal do Meio Ambiente e Ur-
banismo, Secretaria Municipal 
de Educação e PEVA (Parque 
estadual de Itapeva). A ação 
contemplou a apresentação 
de Projetos desenvolvidos pela 
SMAURB e abordou a questão 
das problemáticas dos resíduos 
sólidos e a biodiversidade mari-
nha. Tratou também de temas 
envolvendo o Geoparque em 
visita realizada em um dos seus 
geossítios, o Parque Estadual de 
Itapeva.

Para finalizar, a equipe fez um 
tour pelas escolas do interior 
do município, abrangendo as-
sim ainda a ampla variedade de 
ambientes escolares e suas in-
terações. A ação foi conduzida 
pelo biólogo Rodrigo De Rose 
da Silva da SMAURB, a bióloga 
e educadora Andrea Mello da 
SME e a equipe do PEVA, com 
os gestores ambientais Vinicius 
Moraes e Lara Silva e a estagia-
ria Rafaela Trisch. (FONTE - Pre-
feitura de Torres)
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Uma mulher foi morta pelo ex-
-marido na madrugada de sábado 
passado (dia 11), em Passo de Torres. 
A vítima foi encontrada pela Polícia 
Militar (PM), por volta das 5 horas, 
no bairro Centro, na rua José Hes-
panhol.  De acordo com a PM, foi o 
pai do ex-marido da vítima acionou 
a guarnição. Ele disse que seu filho 
contou que, após uma discussão, 
acabou asfixiando a mulher, que aca-
bou morrendo. Após a confissão, ele 
saiu de casa e não foi mais localizado.  

Conforme a PM, os policiais se 
deslocaram ao endereço da mulher 
e encontraram a vítima encostada 
em uma porta já sem vida, com um 

lençol amarrado no pescoço. A Polí-
cia Civil e o Instituto Geral de Perícias 
(IGP) foram acionados e iniciaram as 
investigações. A outra ponta do teci-
do estava amarrada na parede mas o 
relato é que o assassino teria altera-
do a cena do crime a fim de simular 
um suicídio da vítima. 

Suspeito seguia sendo procurado 
até manhã desta quarta (15)

Em entrevista para a Rádio Maris-
tela na manhã de terça-feira (14/12), 
o delegado de Polícia, André Coltro, 
responsável pela Polícia Civil nos 
município que compõem a Comar-

ca de Santa Rosa do Sul, confirmou 
que a principal linha de investigação 
do crime ocorrido na madrugada do 
último sábado, 11/12, em Passo de 
Torres, se trata de um feminicídio.

O principal suspeito, J.I.A, seguia 
em local desconhecido da polícia (até 
a manhã desta quarta) e em seu des-
favor existe uma representação por 
prisão temporária. O delegado afir-
mou na entrevista que equipes da 
Polícia Civil seguem fazendo diligên-
cias na busca do autor. O suspeito e 
a vítima moraram juntos por 6 anos e 
há um mês estavam separados. E, se-
gundo informações colhidas pela po-
lícia, há testemunhos afirmando que 

o casal passava por uma separação 
conturbada, quando no último sába-
do, o suspeito teria ido até a residên-
cia da vítima e cometido o crime.

Delegado informou ainda que 

possui muitos elementos coletados 
na residência da vítima e com a pri-
são do suspeito poderá interrogá-lo 
e confrontá-lo com as informações 
conhecidas até o momento.

Ex-marido matou a mulher, avisou familiares e fugiu em Passo de Torres

Na sexta-feira (10/12), no cen-
tro de Torres, a Brigada Militar 
prendeu um homem e duas mulhe-
res por tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico.

"Após receber informações de 
que duas mulheres estariam dando 
suporte à continuidade do tráfico 
de drogas na região central de Tor-
res (após outra prisão que ocorreu 
durante a semana), uma equipe 

da Força Tática do 2° BPAT visuali-
zou o veículo indicado nas denún-
cias. O veículo foi abordado e nele 
identificados um homem de 26 
anos e uma mulher de 36, ambos 
com passagens polícias. Após, na 
residência indicada pela dupla, foi 
identificada uma outra mulher (de 
47 anos), com passagens policias, a 
qual estava manipulando entorpe-
centes quando a BM chegou", res-

salta a comunicação da BM.
"Em revista pessoal - além de 

revista no veículo e na residência 
- foram localizadas no total 66 por-
ções de cocaína, duas porções de 
maconha, R$ 219, dois aparelhos 
celulares, diversos medicamentos 
controlados, oito blocos de recei-
tuários médicos e material possi-
velmente utilizado para o tráfico", 
finaliza a nota da BM.

Trio preso em flagrante com drogas e 
medicamentos controlados em Torres

No sábado (11/12),  a Brigada 
Militar (BM) prendeu um ho-
mem por tráfico de drogas em 
Torres. Já tendo conhecimen-
to de que um indivíduo estaria 
guardando drogas para uma 
organização criminosa e fazen-
do distribuição em Torres, uma 
equipe da Força Tática do 2° 

BPAT foi fazer averiguação no lo-
cal onde ele estaria  (o qual não 
foi revelado pela BM)

Chegando no endereço, a BM 
encontrou um homem de 33 
anos, com passagens policiais. E 
em revista pessoal e na residên-
cia foram localizadas um total 
de 507 porções de ecstasy, seis 

tijolos de maconha, dois frascos 
de lança perfume e duas facas", 
indicou a comunicação da BM.

O homem foi encaminhado 
preso à Delegacia de Polícia de 
Torres.

TEXTO: Soldado Voigt
FOTO: Divulgação BM

Suspeito de integrar organização criminosa é preso 
em Torres com grande quantidade de drogas

No último final 
de semana (11 e 12 
de dezembro), poli-
ciais civis da Seção 
de Investigação da 
Delegacia de Policia 
de Torres, coorde-
nados pelo Delega-
do de Polícia Juliano 
Aguiar de Carvalho, 
com a Polícia Rodo-
viária Federal, rea-
lizaram a Operação 
Alcoolemia.

A operação foi re-
alizada com o intui-

to de coibir crimes 
de embriaguez, trá-
fico de drogas, ar-
mas e prostituição.

A ação contou 
com 11 agentes, 
culminando na 
abordagem de 39 
veículos e 62 indi-
víduos. Nenhuma 
ocorrência criminal, 
apenas administra-
tivas.

Fonte: Correio 
do Imbé

Polícia Civil 
realizOU ação 

integrada em Torres
Na quinta-feira 

(09/12), no bairro Quatro 
Lagos em Arroio do Sal, a 
Brigada Militar prendeu 
um homem por tráfico de 
drogas.

Após receber informa-
ções de que certo indi-
víduo estaria traficando 
em local conhecido como 
ponto de venda de dro-
gas, as equipes da Força 
Tática do 2º BPAT foram 
verificar o conteúdo das 
denúncias.

No local os policiais 
depararam-se com um in-
divíduo efetuando a ven-
da de drogas para outro e 
os dois fugiram ao avistar 
a chegada da BM.

Foi possível abordar 
um homem de 22 anos, 
com passagens policiais, e 
em revista pessoal foram 
localizadas 200 porções 
de crack e R$ 80.

BM PRENDE HOMEM COM 200 PORÇÕES DE CRACK EM ARROIO DO SAL
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Uma parceria entre a Prefeitura 
de Arroio do Sal, por intermédio da 
Secretaria de Turismo, Esporte, Ju-
ventude e da Cultura, e a Câmara 
Municipal de Vereadores, possibi-
litou a aquisição de um “Play Kids” 
que será instalado na Praça Jovino 
Alves Pereira, mais conhecida como 
a Praça do Mar, localizada ao final 
da Avenida Assis Brasil, à beira-mar.

O playground moderno, com es-
trutura tubular colorida, conforme 
a imagem abaixo ilustrativa, e den-
tro das normas de segurança será 
montando no início de 2022 e será 
entregue à comunidade arroiosa-
lense como um novo equipamento 

de recreação infantil para as crian-
ças e seus familiares. O “Play Kids” 
custou R$ 107 mil, sendo R$ 50 mil 
da Câmara Municipal e R$ 57 mil 
da Secretaria de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura. A secretá-
ria da pasta, Aline Valim, conta que 
em conversa com o presidente do 
legislativo municipal, Giovani dos 
Reis (Banha), recebeu todo o apoio 
para implementar esse projeto que 
permitirá mais qualidade de vida à 
população.

O prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), também 
agradece mais uma vez a parceria 
com o vereador Banha, que sempre 

se mostra solícito às necessidades 
da população e juntou-se ao Execu-
tivo para mais uma melhoria para 
Arroio do Sal. “Temos cuidado dos 
nossos espaços públicos para ofere-
cer mais qualidade de vida aos mo-
radores e, um equipamento como 
este, proporcionará opção e lazer 
às famílias”, afirma Bolão.

Recentemente a Secretaria de 
Turismo, Esporte, Juventude e da 
Cultura realizou uma frente de tra-
balho e revitalizou com reparos e 
pinturas vários espaços públicos de 
recreação nas diversas praças do 
município. (Com informações de 
Melissa Maciel - ASCOM PMAS)

Praça Jovino em Arroio do Sal contará com um “Play Kids” no 
início do próximo ano

Modelo do 'playkids' adquirido para a praça (imagem meramente 
ilustrativa)

Mais uma entidade de Arroio do 
Sal é certificada pelo município como 
instituição considerada de utilidade 
pública. Os representantes da Asso-
ciação Comunitária Professor Gentil 

do Balneário Rondinha, Vanessa de 
Freitas Matos e Gabriel Bereta Cipria-
no, receberam das mãos do prefeito 
Affonso Flávio Angst (Bolão), o certi-
ficado, conforme o Decreto Municipal 

nº 092//2021.
De acordo com o prefeito Bolão, o 

município oferece às entidades, sejam 
elas clubes Sociais, sociedades recre-
ativas, entidades culturais, educacio-
nais e assistenciais, além de agremia-
ções desportivas e sociedades amigos 
de bairros, remissão de débitos e isen-
ção do pagamento de impostos muni-
cipais.

O prefeito Bolão explica que a soli-
citação está amparada na Lei Munici-
pal Nº 2.684 de 22 de maio de 2019, 
que permite ao município perdoar dí-
vidas de impostos municipais àquelas 
decretadas como entidades públicas, 
além de isentá-las do pagamento de 
tributos municipais, desde que com-
provarem a propriedade de imóvel no 
Município. Não há concessão de isen-
ção para as entidades que locarem ou 

sublocarem imóveis para exercer suas 
atividades.

A Associação Comunitária Profes-
sor Gentil, conforme seu Estatuto So-
cial, exerce suas atividades sem fins 
lucrativos, na busca de congregar os 
moradores da localidade no sentido 
de motivá-los a prática do bem co-
mum, contribuir para a promoção da 
pessoa humana, despertando a cons-
ciência dos deveres e direitos, chamar 
a atenção e reivindicar dos poderes 
públicos, soluções para os problemas 
locais, entre outros. Além dessa en-
tidade, outras já foram beneficiadas 
com a certificação, como a Associação 
Paula Santos Mengue do bairro Quatro 
Lagos, a Sociedade Esportiva e Recrea-
tiva Rondinha e os Clubes de Mães do 
Balneário Rondinha, do Balneário São 
Pedro e do Balneário Atlântico.

Como alcançar o benefício de se 
tornar entidade de utilidade pública?

As entidades beneficiadas precisam 
a apresentar documentos pertinen-
tes ao seu funcionamento como, por 
exemplo: estatuto, matrícula do imó-
vel, Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndio (PPCI), licenciamento 
ambiental, quando for o caso, dentre 
outros previstos na Lei.

Para realizar a solicitação para 
uma entidade, deve ser protocolado 
o pedido no Setor de Arrecadação na 
Prefeitura de Arroio do Sal, situada na 
Rua Alegrete, Nº 111, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 
13h30min às 17h15min. (informações 
de Melissa Maciel - ASCOM PMAS - 
FOTO Daniel Matos)

Associação Comunitária Professor Gentil do Balneário Rondinha 
recebe certificado de utilidade pública

Do pórtico na entrada de Arroio do 
Sal, passando pela sua avenida prin-
cipal até o Centro do município, em 
vários pontos da cidade a decoração 
anuncia que é tempo de Natal. A ad-
ministração pública, por meio da Se-
cretaria Municipal de Turismo, Espor-
te, Juventude e da Cultura, embelezou 
a cidade com o colorido das luzes e 
símbolos que preparam a cidade para 
viver os valores que o Natal inspira: o 
amor, a fraternidade, a alegria, o valor 
a vida

Além da decoração natalina, uma 
programação especial foi preparada 
para a celebração da data, conside-
rando a permanência da pandemia, as 

atrações serão ao ar livre. 

Atrações previstas em Arroio do 
Sal

No dia 21 de dezembro, terça-feira, 
Arroio do Sal vai ser contagiado com a 
“Caravana de Natal”, às 19h, com saí-
da da Secretária de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, percorrendo 
várias ruas da cidade. A “Caravana de 
Natal" é uma parceria entre Prefeitu-
ra Municipal e Associação Teatro Luz 
& Cena, com o espetáculo itinerante, 
composto por danças, músicas e con-
tos de Natal. 

No mesmo dia, 21/12, terça-feira, 

às 21h30min, haverá a chegada do Pa-
pai Noel na Praça do Mar, ao final da 
Avenida Assis Brasil.

No dia 22 de dezembro, quarta-fei-
ra, o clima vai ser de show natalino com 
a voz de Wilson Paim, às 21h30min, 
na Praça do Mar. Nesse mesmo dia, 
22/12, quarta-feira, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde estará realizando uma 
ação especial de vacinação junto à Pra-
ça do Mar, durante o show de Wilson 
Paim. Serão oferecidas à população a 
primeira, segunda e terceira dose (D1, 
D2 e D3) com a vacina da Pfizer, duran-
te à noite, das 20h30min às 22h30min. 
(Com informações de Melissa Maciel - 
FOTOS Daniel Matos / ASCOM PMAS)

Arroio do Sal já vive o clima de Natal e uma programação especial ao ar livre te espera

“Meu Negócio é o Turismo” foi 
tema da palestra realizada na manhã  
de 08 de  dezembro, na sede da So-
ciedade de Amigos de Arroio do Sal 
(SAAS) - e que marcou o início do novo 
projeto de desenvolvimento turístico 
e do Inventário da Oferta Turística da 
cidade, organizados pela Secretaria 
de Turismo, Esporte, Juventude e da 
Cultura.

A Palestra foi ministrada pelo turis-
mólogo Flávio Wunderlich, que tem 32 
anos de experiência na área, conhece 
48 países e está responsável pela pri-
meira etapa de desenvolvimento tu-

rístico de Arroio do Sal. Na ocasião, 
a Secretária de Turismo, Aline Valim, 
destacou a importância do projeto ser 
colaborativo entre Setor Público e Pri-
vado.

O evento teve público restrito a 60 
pessoas, em função dos protocolos 
sanitários, mas foi transmitido ao vivo 
pelo Facebook e YouTube da Prefeitu-
ra e entre as autoridades presentes, 
estavam o vice-prefeito de Arroio do 
Sal, José Diogo Martins Pereira (Zeca) 
e o coordenador de Turismo de Capão 
da Canoa, Everson Michel, que na sua 
fala defendeu o segmento. “O turismo 

é a mola propulsora da economia a 
partir de 2022, é o melhor mercado 
de negócio porque desde março de 
2020 as pessoas estão trancadas em 
casa e elas estão avidas por sair, avidas 
por turismo e nós vamos surfar essa 
onda”.

Quem não participou de forma 
presencial do evento deve procurar 
a Secretaria de Turismo para solicitar 
o formulário do Inventário da Oferta 
Turística, material que norteará a con-
fecção de materiais publicitários do 
município. (com Melissa Maciel - AS-
COM PMAS)

Negócios ligados ao Turismo foram tema de palestra em Arroio do Sal
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Evento esportivo marcado pela so-
lidariedade, foi realizada no dia 12 de 
dezembro (domingo) a 3ª Corrida do 
Fogo de Torres. Com provas de corrida 
nas modalidades de 3km, 5km e 10km 
pelas ruas da mais bela praia gaúcha, 
o evento teve largada em frente a 
SAPT, e juntou centenas de competi-
dores e simpatizantes. Com realização 
e Organização da ABERGRS (Associa-
ção de Bombeiros do Rio Grande do 
Sul) e Corredores do Fogo - além de 
cronometragem da On Sports - a Cor-
rida do Fogo teve premiação aos pri-
meiros colocados - além de sorteios 
de premios. 

Mas além de exaltar a importância 
da atividade física, o evento teve uma 

função social ainda mais relevan-
te: angariar presentes e doações 
de cestas básicas, para serem dis-
tribuídas para famílias carentes 
da região de Torres. Apoiadores e 
patrocinadores de Torres e região 
se vincularam a esta Corrida do 
Fogo - e com a ajuda destes volun-
tários,  também objetiva-se efe-
tivar cerca de 30 castrações para 
cães desamparados de Torres. 
"Foi maravilhosa esta 3ª edição 
da Corrida do Fogo, o mais boni-
to ainda será o Natal das Crianças 
carentes de Torres, graças a inicia-
tiva do efetivo de Torres e do Sgt 
Marcelo França", ressaltou um dos 
participantes, Carlos Lima. " Gratidão 

a todos que de uma forma ou de outra 
ajudaram a corrida do fogo, do patro-
cinador ate aquele que apenas torceu 

pra dar certo, como deu! Vamos pro-
porcionar um Natal mais justo e feliz 
para muitas famílias", comemorou 

o Sargento do Corpo de Bombeiros 
Marcelo França, um dos responsáveis 
pela organização do evento.

ESPORTES 

Com informações de 
BC Notícias
_____________________

É ouro! O atleta Elias “Figue” Diel 
conquistou o título de Campeão Mundial 
de Parasurf no sábado (11), após liderar 
a categoria Masculino VI1 durante o ISA 
World Para Surfing Championship, rea-
lizado na praia de Pismo, na Califórnia 
(EUA). Figue é surfista representante de 
Balneário Camboriú (SC), pela Fundação 
Municipal de Esportes, e integrou o Time 
Brasil pela Confederação Brasileira de Sur-
fe (CBS).

A bateria final da categoria VI1, em 
que disputam surfistas com deficiência 
visual total, foi acirrada, com boas ondas 

e muita emoção. Caíram na água para a 
final os quatro surfistas que receberam as 
melhores pontuações durante a semana 
do campeonato: Figue Diel (Brasil), Kirk 
Watson (Austrália), Ben Neumann (Ale-
manha) e Aitor Francescena (Espanha).

Figue levou o título em uma final emo-
cionante. Subiu no pódio em primeiro 
lugar com pontuação final de 14,07, se-
guido dos adversários Kirk Watson (12,7), 
Ben Neumann (9,74) e Aitor Francescena 
(8,5). “Tem sido gratificante compartilhar 
este momento com a família, os amigos e 
todos que estavam na torcida. Agradeço 
aos patrocinadores que acreditam no surf 
como potencial transformador de vidas”. 
Disse Figue, que tem apoio e patrocínio 
de grandes marcas da região: Oceanic 

Aquarium, Portonave, Santacosta, Lora 
Surfboards, Chiclete Trunk, Fundação Mu-
nicipal de Esportes de Balneário Cambo-
riú e Ashvatta Yoga.

Um acidente de carro aos 16 anos 
fez Figue aposentar temporariamente a 
prancha de surf. O atleta voltou a surfar 
17 anos depois do acidente que o deixou 
cego, a partir do incentivo dos amigos. No 
Campeonato Mundial e nos treinos diá-
rios nas praias de Santa Catarina, quem 
o acompanha na água é o surfista Bruno 
Barbieri.

O Campeonato Mundial de Parasurf 
é realizado pela Associação Internacional 
de Surf (ISA) e organizado pela AmpSurf, 
reunindo atletas adaptados do mundo 
todo. 

Surfista 'criado nas ondas de Torres' conquista 
título de Campeão Mundial de Parasurf

“Figue” Diel conquistou o título de Campeão Mundial de Parasurf no sábado (11), após liderar a categoria Masculino VI1 (para pessoas 
com deficiência visual total) durante o ISA World Para Surfing Championship, realizado na praia de Pismo, na Califórnia (EUA).

Conheça um pouco sobre a história de Figue

ESPORTE + SOLIDARIEDADE: 3ª edição da Corrida 
do Fogo foi destaque em Torres

Figue perdeu a visão aos 16 anos 
após um acidente de carro. As lesões 
nos olhos, causadas pelos fragmen-
tos do vidro do para-brisa, levaram à 
cegueira total. O jovem gaúcho que 
surfava em Torres (RS) desde mole-
que sofreu ao deixar de ver as ondas.

Procurou nos esportes uma ma-
neira de seguir acreditando que a 
vida é o nosso maior presente. Figue 
é faixa preta em jiu-jitsu e escalador 
de rochas, considerado como o pri-
meiro deficiente visual a escalar no 
Yosemite National Park, na Califórnia.

Descobriu o yoga em 1998, quan-
do começou a praticar Hatha Yoga. 
Hoje é professor e ministrante de pa-
lestras sobre a importância da prática 
na busca do equilíbrio pessoal. Jun-
to ao pai, João Nirto Diel, reativou a 
escola de cães guia Helen Keller, em 

Balneário Camboriú (SC), na inten-
ção de proporcionar a outros cegos 
a oportunidade de ter um cão guia.

A maturidade e o autoconheci-
mento físico, mental e intelectual 
proporcionaram algo que antes pare-
cia impossível: voltou a surfar sem a 

visão, a sentir a onda. Se consagrou 
Campeão Mundial de Parasurf em 
2021, durante o ISA World Para Sur-
fing Championship, na Califórnia. Par-
ticipou das edições de 2016, 2017, 
2018 e 2020, conquistando três vezes 
o vice-campeonato.

Imagem: Ben Reed Photo

Torres está preparada para 
receber a última e decisiva etapa 
do circuito ABRASP, com o SURF 
RS PRO/AM . O evento ocorrerá 
entre esta quinta-feira, 16 de de-
zembro, até domingo,19, na Praia 
dos Molhes, com patrocínio da 
Prefeitura Municipal de Torres. A 
premiação é de R$ 20.000,00. A 
realização é da Liga Rio-Granden-
se de Surf (LRS).

O SURF RS PRO/AM irá definir 
o campeão nacional da categoria 

Profissional no certame, além de reco-
nhecer os campeões estaduais e locais. 
Os atletas amadores também terão seu 
momento especial e serão premiados 
com kits das marcas envolvidas no pro-
jeto.

Nomes de destaque no cenário mun-
dial de Surf estão confirmados nas dis-
putas. Dentre eles Raoni Monteiro e o 
local Rodrigo 'Pedra' Dornelles, ambos 
que integraram por anos do Circuito 
Mundial de Surf. Outros conhecidos são 
Caetano Vargas, Cainã Barletta, Matheus 

Navarro, Marcio Farney, Santiago Muniz 
(argentino radicado em SC - vencedor 
da última etapa do Brasileiro em Torres), 
Cauê Wood, Diego Rosa, José Francisco 
(Fininho), dentre outros.

O esquadrão do Rio Grande do Sul 
também vai ser muito forte. Gustavo 
Bertotto, Robson Gobbato, Stefano Dor-
nelles, Denis Machado, Josias Pedrinha, 
Gustavo Borges, Tiago Braga, Pedro 
Gross, Emerson Peres, José Luiz Mello, 
Peterson Marchese, Renan Borba, e o 
gaúcho melhor colocado no ranking (e 

um dos favoritos ao título nacional) Ri-
cardo Kjellin.

Outro ponto forte será a disputa da 
categoria Open, que reunirá alguns dos 
melhores atletas do Sul do país. O evento 
também traz as categorias Sub-18 (Júnior 
– para nascidos a partir de 01/01/2003); 
Sub-16 (Mirim – para nascidos a partir de 
01/01/2005); Sub-14 (Iniciantes – para 
nascidos a partir de 01/01/2007, Sub-
12 (Grommets – para nascidos a partir 
de 01/01/2021), e a Sub-10 (Petiz – para 
nascidos a partir de 01/01/2021).

Com o patrocínio da Prefeitura, ocorre em Torres etapa 
que definirá o Campeão Brasileiro de Surf
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Na última semana aconteceu em 
Torres a última etapa do Campeonato 
Gaúcho de Balonismo 2021 (06 a 10 
de dezembro). Foram quatro etapas 
ao longo deste ano, sendo que em três 
delas o piloto João Vitor Justo, o João 
do Balão, alcançou o primeiro lugar 
no pódio tornando-se assim o grande 
Campeão Gaúcho de Balonismo 2021.  
Completaram o pódio ao final das 
quatro etapas Laís Pinho (vice-campeã 
gaúcha) e Murilo Hoffmann (terceiro 
lugar).

Um grande ano para 
João do Balão

Além do maior título gaúcho, o 
João do Balão também foi campeão de 

outras duas competições - o 2º OPEN 
Torres de Balonismo e o 3º Campeona-
to Municipal de Balonismo de Torres.  
Com uma das suas melhores campa-
nhas em balonismo de competição, o 
piloto encerra o ano também com o 
título de Vice-campeão Brasileiro, con-
quistado no maior campeonato bra-
sileiro de balonismo da história até o 
momento (disputado entre 48 pilotos 
em Torres no mês de outubro), bem 
como, em 20° lugar no Campeonato 
Mundial Júnior de Balonismo (5th FAI 
Junior Hot Air Ballon Championship 
2021) disputado na cidade de Leszno, 
na Polônia em agosto deste ano.

*Com informações de Blog do Ba-
lonismo

João Vitor Justo sagra-se campeão 
Gaúcho de Balonismo em 2021

Conhecido como "João do Balão", o piloto torrense venceu 3 das 4 etapas do estadual de Balonismo em 2021

No último final de semana, 11 e 12 
de dezembro, sábado e domingo, São 
Leopoldo foi o palco da conquista do 2º 
lugar da ATHB no Campeonato Gaúcho 
de Handebol, na categoria Juvenil Femi-
nino. A equipe torrense da Associação 
Torrense de Handebol (ATHB) disputou 
os jogos no ginásio do Colégio GUSH, na 
segunda fase do Campeonato Estadual 
na categoria.

O formato do Campeonato ocorreu 
por pontos corridos em sistema de turno 
e returno. De acordo com a equipe téc-
nica, nesse returno, a ATHB apresentou 
um crescimento significativo mediante as 
ações táticas necessárias em cada jogo e 

conseguiu assimilar melhor as decisões 
corretas tanto defensivamente quanto 
ofensivamente.

Mesmo com a melhora no desempe-
nho não foi possível passar pelo adversário 
direto ao título, e a ATHB fica com a segun-
da colocação, após um jogo emocionante, 
com muita vontade de vencer e dando o 
melhor dos treinos em quadra. Afinal, a 
ATHB conquistou 3 vitórias em quatro jo-
gos pela segunda fase do Campeonato Es-
tadual na categoria. Confira os resultados: 
ATHB 27 X 25 HFSM; ATHB 24 X 17 SGNH; 
ATHB 27 X 19 AECB e ATHB 22 X 27 LHH

O auxiliar técnico Cristofer Pereira, 
afirma que a conquista superou as expec-

tativas quanto ao rendimento da equipe 
e competitividade na categoria Sub 18, 
mesmo com uma equipe jovem, mas que 
se mostrou extremamente combativa 
durante todo o campeonato. “As atletas 
fizeram bonito. Aprenderam muito indi-
vidualmente e coletivamente também 
e, entre todas, destacamos como a elei-
ta “MVP”, ou seja, a melhor jogadora da 
ATHB na competição foi a atleta Yasmin 
Veiga”, explica Cristofer.

  O Projeto Somos Todos Hans - Tor-
res 2021 é financiado pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul por meio 
do PRÓ-ESPORTE LIE. Patrocínio: Alpha 
Química.

ATHB é vice-campeã estadual na categoria Juvenil Feminino de Handebol

Terceiro lugar para equipe Cadete Masculino
Antes disso, a segunda fase do 

Campeonato Estadual de Hande-
bol Cadete Masculino ocorreu nos 
dias 03 e 04 de dezembro, e tam-
bém garantiu um lugar ao pódio à 
equipe da Associação Torrense de 
Handebol (ATHB). Num quadran-
gular disputado, o time da ATHB 
acabou perdendo as duas primei-
ras partidas, mas a vitória que ga-
rantiu o terceiro lugar no Estadual 

saiu na terceira partida. 
"Os atletas controlaram o jogo 

desde do início. A equipe técnica 
conseguiu realizar trocas com to-
dos os atletas, inclusive entram 
em quadras os novos talentos da 
categoria inferior, vencendo com 
placar de 26x16. Na partida o des-
taque foi o atleta Weslley Bitten-
court", indica a coordenação téc-
nica da ATHB, que informa que foi 

visível um crescimento da equipe 
cadete masculino, jogos intensos 
e muito mais agressivos. "Ainda 
assim, é preciso pontuar algumas 
dificuldades que serão corrigidas 
nos treinos em vista da próxima 
competição".

Fonte: Assessoria de Comunica-
ção ATHB (texto - Jornalista Melis-
sa Maciel)
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UM DESAFIO POLÍTICO 

No desdobramento natural temos co-
mo representantes ancestrais “as Torres” 
do Norte (Morro do Farol), Centro (Do 
Meio) e Sul (Guarita). Sobre a primeira se 
fixou o núcleo urbano pioneiro a partir da 
primeira década de 1800. 

São exemplos de bens imateriais as 
tradições orais que discorrem sobre as-
suntos como “O homem seco”, que tem 
sido repetido de forma recorrente pelos 
“contadores de histórias” e que muito pro-
vavelmente vem recebendo novas ver-
sões na atualidade. Reconhecidamente 
esse assunto está integrado à Cultura lo-
cal há muitos anos. 

Esse conjunto de exemplos se consti-
tui em legados tanto de nossos antepas-
sados quanto da natureza, sendo que 
TODOS temos responsabilidade na pre-
servação e proteção, de forma a resguar-
dar a continuidade da transmissão às ge-
rações futuras, sob pena de se romper a 
corrente em seu elo mais fraco, negando 
aos que virão depois aquilo que é direito 
constitucional por todos os cidadãos. 

No contexto dos parágrafos anterio-
res - segundo a política atual do IPHAE - 
existem bens culturais com representati-
vidade municipal, estadual, nacional e 
mundial. Cada instância é responsável 
pelo seu contexto vinculante. Bens repre-
sentativos da trajetória municipal - como 
a Casa Nº1 e o Casarão dos Müller - são 
ambos de responsabilidade da prefeitura 
local, no princípio da corresponsabilidade 
prevista em nossa Constituição, bem co-
mo de forma compartilhada por todos nós 
cidadãos. 

Para justificar esse posicionamento o 
IPHAE contextualiza que a atuação do 
órgão se divide em duas partes: a 1ª a 
partir de 1979 onde “só nos primeiros 
anos da década de 1980 foram realiza-
dos mais de 50 tombamentos, isto é, 1/3 
dos tombamentos realizados pelo Institu-
to até o ano de 2018 [...] atuado em con-
junto com IPHAN pesquisando e catalo-
gando imóveis que poderiam ser preser-
vados na esfera federal [...] tratava-se 
portanto de uma política de "salvamento", 
já que ainda não havia uma legislação 
consolidada acerca das atribuições dos 
municípios, quanto a esta matéria”; e a 2ª 
tem relação com a proteção dos bens cul-
turais dos municípios, que é mais recen-
te, “sendo consolidada na CF de 1988 e 
regulamentada posteriormente por meio 
da Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
[...] que ficou conhecida como ‘Estatuto 
das Cidades’". Nesse contexto o IPHAE 
atualmente pauta em seus pareceres 
“que à luz da legislação a atual gestão 
tem buscado instrumentalizar os municí-
pios para que esses implementem e for-
taleçam políticas locais de preservação”. 

Quando se analisa dentro da lógica 
do IPHAE, por exemplo, o processo de 
tombamento da igreja de São Domingos 
das Torres constata-se que foi efetivado 
dentro do primeiro ciclo de operação do 
órgão, ou seja, o de “salvamento” como é 
conhecido. Se fosse hoje a representativi-
dade do bem material continuaria a mes-
ma e definida sem nenhuma dúvida como 
“local/ municipal”. O que mudou foram os 
requisitos para os tombamentos, ou seja, 

os da 2ª fase. Simplificando: o IPHAE as-
sume a responsabilidade de tombamento 
quando identifica a representatividade 
“estadual” e assim o IPHAN se posiciona 
na sua esfera de competência e o mesmo 
deve ocorrer com os municípios. Se o ob-
jetivo é avançar para os tombamentos de 
bens materiais ou registro para bens ima-
teriais no domínio municipal, faz-se ne-
cessário observar as diretrizes estaduais 
que se enquadram nas nacionais. 

Nas constatações da existência de 
bens materiais ou imateriais de relevân-
cia municipal, que necessitam a proteção 
dos entes públicos, a primeira pergunta a 
ser feita é: o município possui uma Lei 
específica para essa finalidade que per-
mita que os gestores possam efetivar os 
seus atos de forma legal? 

Se for “sim” pode-se avançar seguin-
do as regras previstas na legislação mu-
nicipal. Caso seja “não” existe o imperati-
vo de efetivar essa legislação na munici-
palidade, sendo do executivo a responsa-
bilidade de enviá-la para o legislativo pa-
ra aprovação. Ao final retornará para o 
executivo para sansão. 

Entendido esse contexto, o desafio 
que se apresenta recorrente em Torres
-RS em 2021 é político. As últimas ad-
ministrações não entregaram para a 
comunidade uma Lei de preservação 
dos bens culturais, negando a impres-
cindível proteção do estado 
[município] para o patrimônio cultural. 
 
Texto escrito pelo amigo e historiador 
Diderô Carlos Lopes. 

De acordo com uma objetiva unanimidade - total-
mente pacificada - existem no Município de Torres-
RS bens culturais de naturezas material e imaterial 
de grande valor para a comunidade local. São exem-
plos de bens materiais na área urbana a igreja de 
São Domingos das Torres, os casarios antigos da 
Rua Júlio de Castilhos, a Casa Nº1 e outros bens 
mais recentes. No núcleo rural o Casarão dos Müller 
é o mais expressivo. 
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