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Para renovar sede, associação de mulheres em Três
Cachoeiras lança campanha de financiamento coletivo
Casa da AMTRU já sediou diversas atividades educativas e inclusivas - e hoje Imóvel requer benfeitorias para ser revitalizado
Por Centro Ecológico
_________________
A Associação do Movimento de
Trabalhadoras Rurais e Urbanas,
em parceria com o Centro Ecológico, está iniciando uma campanha
de financiamento coletivo para a
reforma da Casa da AMTRU em
Três Cachoeiras. A ideia é revitalizar as instalações para que a sede

continue a oferecer espaço para
iniciativas de educação.
Conforme a voluntária Giselle Macedo, além das atividades
de formação realizadas desde a
aquisição do imóvel, entre 2016
e 2017 a sede abrigou cursos de
redação, inglês, inglês infantil, alfabetização de adultos e ensino da
língua portuguesa para um grupo
de senegaleses que havia chegado

no município.
“Em todo tempo, temas como
igualdade, direitos, equidade de
gênero, costumes, intolerância
religiosa, entre outros, foram
compartilhados”. Macedo recorda
que, em 2017, a aula de redação
produziu um texto que veio ser
o tema da redação do Enem daquele ano, onde alunes do curso
alcançaram quase a nota máxima
do Enem.
Resumindo o pensamento de

Entre atividades educativas e inclusivas do espaço, houve curso
de língua portuguesa para senegaleses

Whats Televendas
(51) 998.656.130

todes que empreenderam alguma
atividade na casa, o professor Gervásio Toffoli enfatizou necessidade
de fazer do local um espaço alternativo no processo de construção
do conhecimento, fundamentado no princípio da solidariedade
de saberes, na ação específica de
oportunizar o acesso dos jovens da
comunidade à universidade. Cinco
anos atrás este acesso se viabilizava muito por meio do Programa
Universidade para Todos (Prouni).

A Cooperativa de Produtores
Ecologistas Econativa, a Cooperativa de Consumidores Coopet, a
Associação dos Colonos Ecologistas da região de Torres (Acert) e
a Paróquia São José apoiam esta
campanha. Ainda falta mais da
metade do recurso para iniciar
as obras. Quem quiser colaborar pode enviar qualquer quantia
pelo PIX da agricultora Luzia Carlos Fernandes: celular 51 99822
1694.
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Mesmo sem estar pronta, estação rodoviária
de Torres já funciona na Estrada do Mar
Linhas intermunicipais já estão operando; linhas de ônibus municipais já passam no local, mas carecem de formalização;
Taxis ainda não têm ponto fixo no novo terminal
Desde a semana passada, mesmo que de forma ainda incompleta,
está funcionando na Estrada do Mar
a operação da Estação Rodoviária
de Torres. O local finalmente opera
oficialmente como ponto de saída e
chegada dos ônibus intermunicipais
na cidade, como a Unesul (estadual)
e São Marcos (da Serra). Mas outras
operações, como a de empresas interestaduais, devem aos poucos oficializar suas paradas em Torres atra-

vés do novo ponto.
Informações obtidas por A FOLHA
na segunda feira (20) dão conta que
a compra de passagens funciona normalmente no local, disponibilizando
horários de ônibus similares aos anteriores. Já existem também locais
internos e protegidos para descanso
e espera dos passageiros - dentro do
prédio que no passado abrigava a
ex-churrascaria Mirim. Funcionários
já atendem telefonemas pelo fone

(51)2050-0007, e passam informações aos passageiros direto da nova
estação torrense.
Uma lancheria já está sendo implantada ao lado da Rodoviária, no
mesmo prédio, que será operada por
outro proprietário, para atender os
clientes que necessitam fazer refeições ou lanches. Mas não existe ainda a previsão desta lanhonete estar
funcionando, o que deve ser anunciado em breve.

Linhas de ônibus entre bairros e taxis estão ainda sem organização formal
O que está ainda faltando na nova
Rodoviária de Torres (junto a Estrada
doMar) são os serviços de apoio e as
sinalizações e estacionamentos dos
ônibus. Informações dadas pelo proprietário da concessionária (o mesmo
da Estação de Osório) dão conta que as
finalizações devem ser disponibilizadas
dentro do ritmo da iniciativa privada,
bem como das exigências burocráticas
do sistema de concessão de ônibus e de
taxis municipais.

Um ponto de taxis pode ser colocado
no lugar, sempre conforma analise dos taxistas acerca da viabilidade deste serviço
ter plantão ou não no lugar, ou da exigência e formalização da prefeitura de um
ponto formal e oficial na nova estação.
A parada formal (para embarque e
desembarque) das linhas de ônibus municipais de Torres da empresa Torrescar, também devem estar aguardando
a formalização da prefeitura para que
haja um ponto oficial dentro do pátio da

nova Estação - ou na própria Estrada do
Mar. Atualmente linhas de ônibus que
levam e trazem passageiros das praias
do Sul e do Bairro Faxinal passam em
frente. Consequentemente já atendem
as necessidades de passageiros para
irem e voltarem da nova Rodoviária
embarcados em transporte público coletivo, pagando preços mais baixos que
pagariam em taxis ou em aplicativos. O
que falta é a formalização e sinalização
do serviço.

Interior na nova rodoviária (ainda se equipando)

Líder de associação de Umbanda e Cultos
Afros busca minimizar preconceitos em Torres
“Não colocamos animais nas esquinas”, afirmou Edvilson (foto) na tribuna da Câmara, pouco antes de aprovação de PL que institui semana dos cultos na cidade
Na sessão da Câmara Municipal
de Torres, realizada na segunda-feira, dia 20 de dezembro, participou da
tribuna popular o presidente da Associação Espiritualista de Umbanda e
Cultos Afros de Torres Luz e Caridade,
Edvilson da Rocha. Ele foi à Casa Legislativa à Pedido do vereador Moisés
Trisch (PT) para explicar de forma pública a verdadeira missão da entidade, bem como esclarecer alguns dos
nortes e as crenças da religião de Umbanda e suas vertentes. Mas aproveitou o momento em que um Projeto
de Lei, da autoria do mesmo vereador Moisés, iria à votação na Câmara,
justamente para criar uma semana

anual desta cultura religiosa, para
que a cidade lembre e respeite dos
cultos entre seus moradores e simpatizantes, pedindo que os vereadores
apoiassem a aprovação da matéria.
O líder da associação listou os trabalhos de caridade da associação no
âmbito de Torres, como, por exemplo,
a criação e a utilização sistêmica de
um Banco de Alimentos para distribuir comida às pessoas necessitadas,
além de outras ações também ligadas
ao combate à fome. Mas Edvilson utilizou seu espaço principalmente para
aproximar a cultura das religiões afrô
e Umbanda das pessoas locais. Ele
utilizou dois fatos objetivos para ilus-

trar seu raciocínio:
1 – O lamentável apedrejamento
que um dos Pais que trabalham no
culto teve em sua casa, por conta da
revolta de moradores contrários a sua
participação na religião umbanda.
Para ele isso foi uma demonstração
de violência de pessoas perante um
culto que busca justamente o contrário, fomentar o amor e a solidariedade entre as pessoas.
2 – A errada dedução de pessoas
da população em geral de que a sujeira e as coisas deixadas nas esquinas e
nas praias de Torres seriam fruto da
Umbanda. O presidente explicou que
eles não sacrificam animais em seus

rituais de oração. Que, ao contrário,
eles têm inclusive um trabalho sistêmico de limpeza de esquinas e praias
que são feitos quando pessoas ligadas
à umbanda denunciam locais com
animais mortos e oferendas sujando
o espaço urbano. Então, pessoas ligadas à associação se unem para limpar
os lugares denunciados.
“Queremos levar conhecimento da religião, pois nosso norte é de
fomentar o exercício de harmonia e
igualdade entre todas as pessoas”,
afirmou Edvilson. Ele lembrou, ainda, que a religião é similar a outras
crenças tradicionais como o cristianismo, ao exemplificar que Jesus, por

exemplo, é cultuado com uma entidade de referencia na Umbanda, mesmo recebendo outro nome oriundo
da cultura afro (Oxalá). E que o Deus
maior para ele é o mesmo de todas as
outras religiões.
O Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade.

Na Pré conferência da Cultura, Prefeitura e segmentos
artísticos de Torres preparam Plano Municipal da Cultura
Com muito diálogo, no dia 20
de dezembro, foi realizada em
Torres, a Pré-conferência Municipal da Cultura. A iniciativa teve
por finalidade a discussão sobre o
Plano Municipal de Cultura e mapeamento dos segmentos artísticos e culturais do município de
Torres. Participaram artistas, produtores, entidades, associações,
pontos de cultura, coletivos culturais e trabalhadores da cultura
de todos os segmentos artísticos.
O evento ocorreu durante todo o
dia no Museu Histórico de Torres.

No final da tarde, a Pré-conferência Municipal da Cultura disponibilizou um palco aberto, para os
artistas que desejaram apresentar seu trabalho.
O evento foi promovido pela
Secretaria Municipal de Cultura
e do Esporte. De acordo com a
diretora de Cultura, Adriana Sperandir, a atividade foi positiva,
além de ser o primeiro de outros
encontros que ocorrerão entre a
Prefeitura e os segmentos culturais para tratar do Plano Municipal de Cultura. O trabalho deverá

ser apresentado à sociedade em
fins de março.
Participaram do evento, o representante do Centro de Estudos
Históricos de Torres e região, Jaime Batista; do Comitê Gestor dos
Pontos de Cultura, Mestre Ivan
Therra; do Colegiado Setorial de
Música RS e Secretaria de Cultura
Municipal, Adriana Sperandir; da
produção cultural, San Lopes; do
Cineclube Torres, Tommaso Mottironi; do Conselho Municipal de
Cultura, Dorotea de Carlo e Roni
Dalpiaz; do COMPHAC, com a re-

presentante Marta Floriani Volkemer; e o Coordenador Adjunto

Icomos Brasil / Núcleo RS, Jorge
Luís Stocker Jr.
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Deputado federal Alceu Moreira (MDB) recebe título
de Cidadão Honorário em Arroio do Sal e Torres
Vereador é caracterizado por sistêmico envio de verbas para as duas cidades. Em Arroio do Sal nos último anos ele já destinou
R$ 8 milhões. E em Torres, desde 2011, mais de R$ 7,5 milhões
Na segunda-feira, dia 20 de dezembro, a Câmara Municipal de
Vereadores de Arroio do Sal votou Projeto de Lei que oficializa,
em nome do município, o Título
de Cidadão Honorário ao deputado Federal Alceu Moreira (MDB-

-RS), oriundo do Litoral Norte. A
idealização da homenagem foi de
iniciativa do presidente do MDB
de Arroio do Sal, vereador Carlos
Dias, mas foi aprovado por unanimidade pela Casa Legislativa em
evento que ocupou toda a parte

final da sessão Ordinária. O fato
inclusive transferiu votações importantes para a próxima segunda-feira (27), de tão importante
que era a homenagem ao deputado na avaliação dos vereadores da cidade.

Prefeito Bolão credita ao amigo Alceu sua participação na política
Participaram do momento da
homenagem e votação da matéria
o prefeito de Arroio do Sal, Flavio
Angst – o Bolão (MDB) - bem como
todos os secretários do partido
com cargos na prefeitura, além do
vice-prefeito Zeca (do PP) e companheiros do partido. O prefeito Bolão
em seu discurso lembrou várias de
suas passagens em parcerias políticas com o deputado Alceu, desde
sua estada ainda pela Assembléia
Legislativa gaúcha e como secretário de Estado do Governo Germano

Rigotto, na primeira década do século 21 (anos 2003/2006), onde já
havia demandas atendidas por Moreira para a cidade de Arroio do Sal.
“Estou onde estou e consegui o que
consegui na política - como secretário e Prefeito de Arroio do Sal, muito
por causa do apoio do amigo e colega Alceu”, disse Bolão. E finalmente
estampou o número de em torno de
R$ 8 milhões destinados pelo deputado para Arroio do Sal somente nos
últimos oito anos como exemplo de
mérito à distinção.

A seguir o deputado Alceu Moreira fez discurso com seu enérgico
estilo de estadista e de político ideológico. Ele lembrou suas origens
simples desde criança e sua passagem na política, desde quando 'de
bermuda' encarou a elite de Osório
para ser eleito Prefeito, a seguir a
deputado Estadual, subindo em seguida para Deputado Federal, cargo
que ocupa desde 2011. E agradeceu
a homenagem afirmando que, para
ele, a política feita com ideal é a política que ajuda a melhoria das vidas

Alceu recebe título e faz discurso com a presença do prefeito de
Arroio do Sal ( sentado de máscara branca)
das pessoas. E que também para ele,
encaminhar emendas parlamentares para cidades como Arroio do Sal
nada mais é do que fazer parcerias
produtivas com a vontade dos prefeitos e vereadores parceiros dos
municípios.

Praticamente todos os vereadores presentes na homenagem, de
todos os partidos com cargos na
Câmara de Arroio do Sal deram suas
opiniões sobre a importância do deputado para a cidade e sobre a validade da titulação entregue.

Em Torres, maioria dos vereadores assina a mesma moção
Câmara Municipal de Vereadores
Município de Arroio do Sal
Estado do Rio Grande do Sul

PAUTA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 20 DE DEZEMBRO – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª
LEGISLATURA - Arroio do Sal
- Em discussão e votação as Atas 44/2021 de 06/12/2021 – APROVADA
- Leitura das correspondências.
ESPAÇO DE ORADORES:
Participaram da tribuna no espaço predeterminado pelo protocolo os vereadores:
MDB - RONALDO; MDB – DIEGO; MDB – GIOVANI; PDT – EDEMILSO; MDB – CARLOS; MDB –
MANECA; REP – REJANE; PROG -MAZINHO e REP – MATEUS.
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 107/2021, do Poder Legislativo, que Confere o Título de “Cidadão
Honorário de Arroio do Sal” a Alceu Moreira da Silva – APROVADO.
Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 99/2021, que Institui o Programa de Regularização
de Edificações, em situação consolidada no Município de Arroio do Sal e dá outras providências – APROVADO COM
EMENDA.
Em primeira discussão o projeto de lei 103/2021, do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei 1.035, de
10 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Arroio do Sal –
APROVADO.
Em primeira discussão o projeto de lei 108/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo
Municipal a receber imóvel em doação, e dá outras providências – APROVADO.
Em primeira discussão o projeto de lei 109/2021, do Poder Executivo, que Institui o calendário de Eventos para
o segundo semestre de 2022 – TRAMITANDO.
Em primeira discussão 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 –
APROVADO EM 1º TURNO.
Em apreciação o projeto de lei 115/2021, do Poder Legislativo, que Concede título de Cidadão Benemérito à
senhora Auria Cardoso de Vargas – TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 116/2021, do Poder Legislativo, que Nomeia a praça inominada, situada no
bairro Figueirinha, neste Município, de Praça José Alves Valim – TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 117/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a outorgar
concessão de uso de bem imóvel no Município de Arroio do Sal, e dá outras providencias – TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 118/2021, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a cobrança de contribuição de
melhorias de obra pública em vias do perímetro urbano, e dá outras providencias – TRAMITANDO.
Em apreciação o projeto de lei 119/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Município de Arroio do Sal a
firmar convênio, nos termos do Art. 12 da Lei Orgânica, e Art. 112, III, da Lei 1.035, de 10 de dezembro de 2001 –
APROVADO.
Em apreciação o projeto de lei 120/2021, do Poder Executivo, que Abre Crédito Adicional Especial na vigente
Lei Orçamentária – APROVADO.
ESPAÇO DE LIDERANÇA
Participaram do Espaço de Lideranças na sessão os partidos e vereadores também previamente definidos pelo
protocolo da sessão ordinária:
MDB - CARLOS; PDT – EDEMILSO; REP – MATEUS e PROG - MAZINHO.

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

Já em Torres este mesmo
título de Cidadão Honorário
(pessoa que não é natural da
cidade, mas que se destaca
por trabalhar como se fosse
nascida e criada no município) foi aprovado através do
projeto 10/2021, de autoria do vereador Igor Beretta
(MDB) que também concedeu ao deputado Alceu Moreira a cidadania honorária
torrense.
Assinaram o apoio do

decreto legislativo os vereadores (as) Carla Daitx (PP)
Carlos Jacques (PP), Cláudio
Freitas (PSB), Rogério Jacob
(PP), o presidente da Câmara
Gibraltar Vidal (PP), Silvano
Borja (PDT), Vilmar dos Santos Rocha (PSL), Dilson Boaventura (MDB) João Negrini
(Rep) e Rafael Silveira (PSDB).
Não assinaram apoio à homenagem somente dois vereadores: Moisés Trisch (PT)
e Jacó Miguel Zeferino (PSD).

Na exposição de Motivos
do projeto de Decreto Legislativo, o vereador Igor Bereta
citou números. Ele expos no
texto que desde o ano de
2011 já foram encaminhados
valores que montam quase
R$ 7,5 milhões em emendas
para o Município de Torres,
sendo os valores destinados
a áreas como, Saúde, Turismo, Segurança Pública, Infraestrutura Viária, Agricultura
e APAE.

Patrulha Maria da Penha de Torres estreita
laços com legislativo municipal
Na tarde desta terça-feira (21/12),
em Torres, a Patrulha Maria da Penha
realizou uma visita ao gabinete da vereadora Carla Daitx, na Câmara Municipal
de Vereadores. Na ocasião, os policiais
militares que desenvolvem os trabalhos
da Patrulha Maria da Penha em Torres,
os soldados Ianke e Cimara, puderam
alinhar ações no combate a violência
doméstica e familiar no município.
A vereadora Carla está à frente do
Gabinete Rosa da Câmara Municipal de
Vereadores de Torres, cooperando com
o trabalho realizado pela patrulha. Ainda nesta data, a
Patrulha Maria
da Penha de
Torres realizou
fiscalizações
das MPU (Medidas Protetivas
de Urgência),
das mulheres
atendidas pela
patrulha,
intensificando o
combate a violência doméstica e familiar
na cidade de
Torres.
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Em Torres, SHRBS promove atualizações técnicas
de gastronomia e hotelaria
Evento aconteceu no Guarita Parque Hotel com presença de lideranças brasileiras do setor
Na semana passada, no Guarita Park Hotel, em Torres, um
encontro com representantes
da hotelaria e gastronomia da
região, que formam a base do
Sindicato de Hotéis, Restaurante,
Bares e Similares do Litoral Norte (SHRBS LN), foi marcado por
palestras representativas e conversas entre pessoas que fazem
parte deste importante ramo de
estabelecimentos voltados ao turista.

O evento contou com a presença do Presidente da FBHA (Federação de Hotéis e Alimentação)
Alexandre Sampaio, que em sua
palestra explanou sobre o projeto Vai Turismo, a perspectiva do
Setor após pandemia entre outros assuntos de interesse da categoria. No mesmo encontro de
desenvolvimento profissional, os
presentes apreciaram as palavras
do consultor da FBHA, Ricardo
Bisamat, que deu dicas de como

economizar energia elétrica em
hotéis e restaurantes, um aprendizado de economia ou produtividade das atividades empresariais.
Após o evento, os convidados
foram recepcionados com um
delicioso coquetel patrocinados
pelas empresas da região como
a Vinhos Miolo, Ortobom, Silbeck
Sistemas, Kayser Alimentos, The
Brothers Alimentos, Prost Bier,
Frios Lelo, Marta MeloDdoces e
Foco Som.

Palestrantes do sindicato e patrocinadores do coquetel

Prefeitura dialoga com skatistas sobre projeto do
novo Skate Park em Torres
FONTE: Prefeitura de Torres
Na tarde desta quinta-feira, 16
de dezembro, o prefeito de Torres,
Carlos Souza, conversou com a diretoria da União Torrense de Skate sobre o Skate Park. Foi recentemente
assinado pelo prefeito e a empresa
Anibal Bravim de Meira, contrato
para a elaboração de um projeto
de um novo Skate Park ainda sem
definição de local, sugestão que virá
com a conclusão deste projeto previsto para ser entregue na segunda

quinzena de janeiro de 2022.
Nesta prestação de serviço sobre
a modalidade Skate Park, a pista é
chamada de oca com uma série de
curvas sinuosas. No bate-papo com
o grupo, ficou combinado que a
União é convidada a opinar sobre
este projeto. O local do Skate Park
não está definido se permanecerá
no mesmo local da atual pista de
skate, ou se instalado em outro local,
Conforme o secretário de Planejamento e Participação Cidadã,

Matheus Junge, este contrato de
prestação de serviço estava assinado desde o início de dezembro,
não tendo qualquer relação com o
incidente ocorrido recentemente
na pista de skate da Praça Pinheiro Machado. Sobreo assunto, os
skatistas foram informados de que
o local já recebeu reparos emergenciais da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos. O secretário da Cultura e do Esporte, Mauri
Rodrigues, também acompanhou a
visita.
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RÉVEILLON 2022: Municipalidade promete maior
festa de virada dos últimos tempos em Torres
Conforme divulgado pela administração municipal, o show pirotécnico acontecerá em estruturas isoladas, seguindo todas
as normas de segurança - e com efeito sonoro ruidoso conforme a lei
A chegada de 2022 em Torres
promete ser a maior festa de virada dos últimos tempos, conforme
expectativa da Prefeitura. "Teremos
a mais forte queima de fogos do litoral gaúcho: um show de fogos de
artifícios com cerca de 10 minutos
de duração, para cerca de 500 mil
pessoas que deverão estar na cidade". Além disso, a municipalidade
afirma que a queima seguirá a Lei

Nº 15.366/2019, que proíbe a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de
quaisquer artefatos pirotécnicos
festivos de efeito sonoro ruidoso no
Estado do Rio Grande do Sul, que
ultrapassem os 100 (cem) decibéis
à distância de 100 (cem) metros de
sua deflagração.
"Balões coloridos também estarão na orla. A expectativa é grande

em todos os segmentos da cidade.
A administração municipal está empenhada em oferecer um evento
atraente, bem estruturado e seguro", ressalta a municipalidade. "A
população que não veio à praia no
ano passado estará em Torres e a
cidade está preparada para receber
muita gente nesta temporada, presságio para um excelente veraneio",
destaca o prefeito Carlos Souza.

Orientação para 'festa segura'
Muitos municípios com tradicionais queimas de fogo acabaram cancelando seus eventos (como medida
preventiva de combate ao Covid-19)mas este não foi o caso de Torres.
Ainda assim, com o objetivo de evitar
GRANDES concentrações do público
até altas horas, a animação na noite
do dia 31 será somente por música
mecânica das 21h do dia 31 de dezembro, à 1h do dia 1º de janeiro. "A
orientação é de que todos usem más-

cara evitando aglomeração. Que permaneçam em grupos os que já convivem costumeiramente. Dj local fará a
tradicional contagem regressiva. Os
animadores estarão concentrados em
um dos pontos mais tradicionais da
cidade, o Paradouro Abrigo, o antigo
Bar Abrigo", explica a municipalidade.
Além de um evento bonito e bem
estruturado, a Prefeitura preocupa-se
em oferecer uma comemoração de
Ano Novo com muita segurança. "A

cidade está preparada para receber
público recorde", garante. A base dos
órgãos de segurança e saúde estarão
concentrados na beira-mar com a Rua
Firmino Paim. A Secretaria Municipal
de Saúde, Brigada Militar e Polícia Civil estão empenhados no propósito.
No Litoral Norte, Torres é a cidade
que mantém a queima de fogos, porém busca estratégias para realizar o
evento com maior segurança em relação à pandemia. O réveillon é uma

das ações de promoção ao turismo,
segundo a prefeitura, estimulam a
economia local, gerando mais empregos e renda para a população, comerciantes e prestadores de serviços,
principalmente, no cenário de retração criado pela pandemia.
A Prefeitura de Torres trabalha
também na conscientização das pes-

soas para que deixem seus veículos
em casa na comemoração de virada
de ano; moderem no consumo de
bebidas alcoólicas; cuidado com o
descarte das garrafas de vidro e latas de alumínio para evitar acidentes
com cortes e atenção especial com
menores, para que não se percam na
multidão.

endido entre as Ruas XV de Novembro a Rua Dom Pedro I,
- Rua Marechal Deodoro entre
Ruas XV de Novembro a Av Beira-Mar,

- Rua José Antônio Picoral entre
Ruas XV de Novembro a Av Beira-Mar
- Rua Firmino Paim, entre Av. Silva
Jardim a Av. Beira-Mar.

*Cancela para acesso de moradores e para carga e descarga de
materiais será realizada na Rua José
Antônio Picoral esquina com Rua XV
de Novembro,

Trânsito interrompido em algumas vias
A Coordenadoria de Trânsito realizará o isolamento das vias no dia
31/12/2021 a partir das 2h para a realização do Réveillon. A abertura das
vias informadas, será realizada no

dia 01/01/2022, após ser efetuada a
limpeza do local. O fechamento será
conforme segue esquema abaixo.
- Av. Beira Mar no trecho compre-

Prefeitura de Torres firma parceria para realizar mutirão
gratuito de castração de cães e gatos
Contrato de prestação de serviço entre o município e o Instituto SOS Bicho Urbano foi assinado pelo prefeito Carlos
Souza. Através deste acordo poderão ser castrados 185 animais em Torres.

FONTE:Prefeitura de Torres
_______________________
Uma demanda da população torrense que preocupa-se com o bem-estar e convivência com cães e gatos foi
atendida pela administração municipal
nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro.
Contrato de prestação de serviço entre
o município e o Instituto SOS Bicho Ur-

bano foi assinado pelo prefeito Carlos
Souza. Consiste na contratação de serviços veterinários para a realização de
procedimentos cirúrgicos de castração
de cães e gatos, machos e fêmeas. Através deste acordo poderão ser castrados
185 animais em Torres.
A iniciativa se dirige a pessoas carentes do município. O interessado deverá
protocolar sua solicitação no Setor de

Atendimento ao Cidadão, localizado no
térreo da Prefeitura (Rua José A. Picoral, 79). A Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Urbanismo elaborou um
cadastro que deverá ser preenchido
pelo solicitante. O Instituto é composto
por um grupo independente, autossustentável (com sede na Rua Getúlio Vargas, 12 em Passo de Torres).
Pelo acordo, as castrações deverão
iniciar em março. O documento foi assinado pela presidente do Instituto, Márcia Lírio e Paula Stumpf, coordenadora
da região norte do RS. O acordo inclui
ações educativas quanto à guarda responsável, ao bem-estar animal, a saúde
pública e a realização de palestras e
oficinas educativas nas escolas municipais de ensino fundamental. O valor
total do contrato é de R$ 49.753,90.

Deste total, R$3.596,40 será para as
ações educativas e R$ 46.157,50 para
as castrações. O recurso é oriundo do
Fundo Municipal do Meio Ambiente
com aprovação do Conselho Municipal
de Meio Ambiente.
Conforme o prefeito Carlos Souza, a
iniciativa é de grande importância para
a causa animal. Para o secretário municipal do Meio Ambiente e Urbanismo,

Júlio Agápio, o contrato fortalece a
sensibilização da relação entre sociedade e animais de estimação. “Também
é objetivo buscar maior equilíbrio na
população animal, diminuir o índice de
abandono e maus-tratos, levar as pessoas a criar consciência sobre a responsabilidade da guarda dos animais, ou
seja, a tutela responsável; e incentivar
a prática da adoção responsável.

Centro de Triagem do Coronavírus de Torres
muda de endereço
A partir desta quarta-feira,
22 de dezembro, o Centro de
Triagem do Coronavírus de Torres estará em novo endereço.
O Centro vai funcionar agora na
Rua General Firmino Paim 936,

nos fundos da Clínica Municipal
de Especialidades. O horário de
atendimento permanece todos
os dias, das 8h às 20h.
A Prefeitura reforça a necessidade da população em evitar

aglomeração, usar máscara, higienizar as mãos com água e
sabão ou álcool gel e manter o
distanciamento social, mesmo
após receber as vacinas contra a
Covid-19.
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FUNDÃO ELEITORAL É UM TIPO DE COMUNISMO
O Orçamento da União para o ano
que vem prevê valor total da despesa
de R$ 4,82 trilhões, dos quais R$ 1,88
trilhão refere-se ao refinanciamento
da dívida pública. E são R$ 4,934 bilhões para o Fundo eleitoral financiar
a campanha política prevista para o
ano, distribuída entre os em torno de
35 partidos do Brasil.
Parece pouco em relação ao orçamento maior, mas R$ 5 bilhões
para financiar somente as eleições
do sistema democrático é muito. E
foi a mesma sociedade, através dos
políticos eleitos na legislatura anterior, que retirou do sistema eleitoral
a possibilidade de financiamento
privado de campanha oriundo das
empresas, quando então surgiu a
necessidade deste “fundão” demandado pelos partidos estabelecidos no
Brasil e aprovado pelos NOSSOS deputados no Congresso Nacional.
Por que retirar a liberdade de em-

presas financiarem o sistema? Os
socialistas de ideologia (maioria dos
partidos e da imprensa do Brasil)
dizem que a permissão anterior gerava “falcatruas”. Trata-se de mesma
"desculpa" dada no caso de juízes e
servidores do sistema judiciário, legislativo e executivo (nesta ordem de
exageros) para propiciar os salários
de marajás aos donos destes cargos,
que chegam a R$ 40 mil por mês no
caso de juízes, com a desculpa de
que estes devem ganhar bem para
"não se corromperem"... Fala-se o
mesmo para a criação do fundão
eleitoral de R$ 5 Bilhões. A imprensa
socialista (que acha que empresa é
uma mazela no sistema de sociedade e só quer levar vantagem) diz que
quando os empresários financiam
candidatos ou partidos, estes querem a seguir levar vantagens, o que
chamam de “falcatrua”. Só que não!
Vejamos:

1 – Existe, existiu e sempre irá existir um emaranhado de leis, órgãos
fiscalizadores e etc., para brecar que
a corrupção aconteça, como o Ministério Público e a Polícia Federal, por
exemplo, que descobriram e prenderam gente (mesmo sendo soltas de
novo pelos socialistas do poder judiciário) recentemente. O Mensalão e
a Lava Jato são exemplos.
2 – Mesmo sem o financiamento
de campanha, portanto, as falcatruas
podem acontecer, o que foi provado
por descobertas mesmo após o termino da permissão de financiamento
privado de campanha.
3 – Se houver liberdade e se retirar os limites, as campanhas de
financiamento direto privado entre
pessoas físicas e políticos podem ser
até mais poderosos para ideologias
de interesse de massa, como a implantação até do Comunismo. E isto
justifica que empresas possam por

sua vez financiar campanhas dos que
são contra o Comunismo, são contra
a estatização de suas atividades, o
que é saudavelmente democrático.
Deveríamos no Brasil voltar com a
Liberdade absoluta de financiamento
de campanha política, por empresas
e por pessoas físicas. E retirar todo e
qualquer apoio com dinheiro público
para as eleições. Somente assim ter-

minaremos com o tal de Fundão, que
criou UM NEGÓCIO NOVO na nação:
a fundação de um partido político e a
eleição de membros da organização
para cargos remunerados e de poder.
Por enquanto teremos de engolir
este descalabro que é gatar R$ 5 bi
para que pessoas sejam eleitas para
cargos que remuneramos de forma
nababesca, ainda.

crime moral.
Se a sociedade quer preservar
imóveis específicos para deixar de
legado para as gerações seguintes,
me parece que a única forma moralmente aceita é a de exigir de governos que tenham orçamentos nacionais, estaduais e municipais para
comprar estes imóveis e preserva-los da forma que quisermos. Outra
forma alternativa seria de dar subsídios para que as pessoas possam
preservar uma fachada, um imóvel,
trocando vantagens de isenções ou
pagamentos pela preservação.

Mas em todos os casos, por favor: vamos escolher pessoas que
tenham pelo menos bom senso
para listar os locais a serem preservados. Em Torres, por exemplo, acho eu que teríamos que ter
alguma coisa mais efetiva na área
do centro histórico, no entorno da
Igreja São Domingos. E só. Não sou
técnico em patrimônio arquitetônico nem historiador, mas não sou
burro a ponto de aceitar que um
exemplar da arquitetura californiana, dos EUA, deveria ser preservado em Torres, no Brasil.

teressam o norte buscado pelos seus
mandatos, individuais e de bancada
na Câmara.
Um vereador poderá ter em torno
de R$ 70 mil para colocar equipamentos em uma praça de sua região, por
exemplo; ou pode pegar todo o seu
naco de emenda impositiva e colocar
no sistema de saúde para a compra
de mamografias. Pode ainda fazer
uma vaquinha com seus colegas de
Câmara que pode juntar mais de R$ 1
milhão de emendas para asfaltar uma
via, colocar uma passarela em uma
praia do Sul (boa ideia) e etc.
No Brasil é o mesmo. O deputado
federal Alceu Moreira encaminhou

nos últimos anos, só para Torres e
para Arroio do Sal em torno de 16
milhões. E se não tivesse emenda de
bancada nacional, este dinheiro poderia ter ido para o nordeste do Brasil
em projetos que muitas vezes é secação de gelo.
Emendas individuais e de bancadas pra mim se trata de uma boa forma de democratizar a repartição de
investimentos pelo Brasil. Acho que o
número de deputados, senadores, juízes, comarcas e etc., poderiam diminuir. Mas as emendas parlamentares
são o contrário: caminham para um
sistema mais saudável.
Feliz Natal e Feliz Ano Novo.

PRESERVAR ARQUITETURA CALIFORNIANA EM TORRES? QUE LANCE!
Há uma reclamação de pessoas e
do vereador Moisés da Câmara de
Torres onde, mais uma vez aborda
sobre uma demolição de uma casa
que teria sido “listada” por pessoas
do IPHAM enviada para analise do
MP. O argumento dos que listaram
chega a ser hilário. O único exem-

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

plar de casa em estilo “californiano” em Torres (pelo menos o que
foi dito pelo vereador na casa legislativa). Moisés disse que a casa não
deveria ser demolida depois de ser
listada e de ter no MP um alerta.
Mas vejamos:
O que o patrimônio histórico
a ser legado por Torres tem a ver
com uma casa ao estilo californiano? E mesmo se tivesse, sou totalmente contra qualquer entidade
ou representante da sociedade
ter o poder de retirar a liberdade
de um proprietário de um imóvel

qualquer poder vender seu patrimônio para ser realizada uma obra
no local. Trata-se em muitos casos
(para não dizer a maioria) de atitude para a sobrevida de famílias que
às vezes têm somente aquele imóvel para fazer dinheiro e pagar suas
contas. Não é justo retira este direito. Trata-se de atitude ditatorial
vista em regimes comunistas que
matam os que o desobedecem, o
que é perigoso ser exercitado em
um país dito democrático como o
Brasil. E trata-se de desrespeito à
propriedade alheia, para mim um

EMENDAS PARLAMENTARES SÃO SAUDÁVEIS
No meio de várias mazelas criadas no sistema político do Brasil, não
concordo com as críticas de parte da
imprensa e de alguns políticos frente
às Emendas Parlamentares.
É certo que a mensuração das
coisas no Brasil é toda exagerada.
Os juristas e constituintes daqui imitaram sistemas de países desenvolvidos com equivalência financeira

para salários remuneração e direitos
de servidores políticos, esquecendo
que somos uma nação que trabalhamos com em torno de 15% do PIB dos
EUA, por exemplo, o que gera naturalmente este descalabro de salários,
benefícios e poder dos servidores da
política nacional se relacionado com
os salários médios da Nação. Mas
para emendas o valor deveria crescer
cada vez mais. Explico.
Aqui em Torres, como em várias
cidades do Brasil está sendo implantada as Emendas Impositivas de vereadores. Nossos representantes na
Câmara terão um valor anual para
que os coloquem em locais que in-
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Após longo processo, concedida a
Recuperação Judicial da Ulbra
Plano de recuperação prevê o pagamento das dívidas - que chegam aos R$ 8,2 bilhões - através da alienação de parte do patrimônio da Devedora, contendo vários
Campi (incluindo o Campus de Torres - foto) e a manutenção das atividades com os ativos remanescentes.
Após meses de espera e quatro
suspensões da assembleia-geral
de credores, o plano de recuperação apresentado pela Ulbra foi
rejeitado em 14/12/2021. Entretanto, após intensas discussões
jurídicas, o Juízo da 4ª Vara Cível
da Comarca de Canoas, anulou o
voto do Banrisul e concedeu a Recuperação Judicial, homologando
o plano de recuperação em sentença datada de 16/12/2021.
A assembleia-geral de credores
foi conduzida pela Auxiliar do Juízo no processo, a Brizola e Japur
Administração Judicial liderada
pelos advogados Rafael Brizola
Marques e José Paulo Dorneles
Japur. Acostumada a atuar em
processos de grande repercussão,
a Administradora Judicial ofereceu seu parecer pela abusividade

do voto do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, que detém
crédito de 51 milhões de reais e
era o único credor com garantia
real (classe II).
Posteriormente, ainda, houve
manifestações no mesmo sentido
do Ministério Público e dos sindicatos das categorias impactadas,
em uma intensa mobilização para
garantir a preservação da Empresa.
Recuperação Judicial com alienação de parte do patrimônio
O processo de Recuperação
Judicial da Ulbra, sediada na cidade de Canoas – RS, iniciou em
06/05/2019. Inicialmente, foi
indeferido porque a Ulbra não
possuía mais de dois anos de registro na Junta Comercial, um dos

requisitos da Lei nº 11.101/2005,
eis que antes era uma associação.
A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul e o processo tramitou normalmente.
Com um passivo de R$ 3,9 bilhões e mais de 6,6 mil credores,
além de débitos tributários, somando um endividamento de R$
8,2 bilhões, foi apresentado um
plano de recuperação que prevê
o pagamento as dívidas através
da alienação de parte do patrimônio da Devedora (contendo
vários Campi, incluindo o Campus
de Torres) e a manutenção das
atividades com os ativos remanescentes.
A concessão da Recuperação
Judicial dá início à fase de execução do plano de recuperação,

onde serão implementadas as
medidas de reestruturação, sob
a fiscalização da Brizola e Japur
Administração Judicial. Além da
Ulbra, a Brizola e Japur Administração Judicial atua nos proces-

sos de recuperação de empresas
como Credeal, Paquetá, Cotrijuí,
Sultepa e Werlang.
FONTE - Lato Sensu Assessoria
de Comunicação

IBGE abre vagas para a aplicação do Censo 2022 em Torres
A partir de 1º de agosto de 2022,
o IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas deve iniciar a
aplicação do Censo 2022. Até o dia

29 de dezembro estão abertas as
inscrições para as vagas de agente
censitário e recenseador par Torres. Trata-se de Processo Seletivo
Simplificado com 51 vagas: agente
censitário municipal 1, agente censitário supervisor, 7 e recenseador,
43. Mais informações, através do
site www.ibge.gov.br
O IBGE abriu as inscrições para
processos seletivos que visam contratar temporariamente mais de

200 mil trabalhadores para a realização do Censo 2022. Ao todo,
183.021 recenseadores vão trabalhar em 5.297 municípios do país.
As provas serão aplicadas em março de 2022.
Os recenseadores, que são os
responsáveis pela aplicação do
questionário do Censo nos domicílios, terão salário variável de acordo com a produção. A carga horária semanal recomendável é de 25

Torres reduz para quatro meses a aplicação
da dose de reforço contra a Covid-19
O Ministério da Saúde reduziu para quatro meses
o período de intervalo da dose de reforço ou terceira
dose contra a Covid-19. Com isso, a partir de terça-feira (21) em Torres é possível receber o reforço as
pessoas acima de 18 anos que se vacinaram com a
dose 2 de Covid-19 até 21 de agosto.
A imunização pode ser realizada nas salas de Vacinas dos ESFs do município conforme disponibilidade
e organização de cada ESF ou sem agendamento no
Posto Volante (Rua Joaquim Porto, 801), das 8h às
12h e das 13h30min às 17h, sendo que nas quintas-

-feiras, com horário estendido até 19h30min.
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde,
para receber o imunizante é necessário apresentar
documento de identidade com Cpf e /ou cartão do
SUS e carteirinha de vacinação com o registro das
duas doses anteriores.A secretaria ainda informa que
segue a vacinação no Posto Volante de dose 1 e dose
2 das outras vacinas contra Covid-19, bem como contra a Influenza para quem ainda não se vacinou este
ano. Não é realizado dose de reforço contra Influenza.
Fonte: PMT

horas. A taxa de inscrição custa R$
57,50.
Os agentes censitários supervisores supervisionam o trabalho dos
recenseadores. Eles têm a carga
horária semanal de 40 horas e salário de R$ 1.700.
Já os agentes censitários municipais têm, entre suas atribuições,
garantir a cobertura de sua área
territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações

coletadas. A carga horária é de 40
horas e o salário, de R$ 2.100. O valor da taxa de inscrição para ambos
os cargos é de R$ 60,50.
Antes deste edital publicado
pelo IBGE no último dia 15 de dezembro, o Instituto já tinha aberto
dois processos seletivos, que foram
cancelados, devido a adiamentos
do censo. O primeiro cancelamento foi em março de 2020 e, o segundo, em outubro deste ano.

Vigilância Ambiental de Torres orienta sobre
cuidados com a Dengue no verão
A Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde de Torres, reforça as ações de combate à Dengue e
orienta a população a cuidar com
a proliferação do mosquito Aedes
aegypti. Por ser um período quente e com frequentes pancadas de
chuva, a velocidade de reprodução
do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya é ampliada durante o verão. “A prevenção
à Dengue pode ser feita com práticas simples que evitam a reprodução do mosquito transmissor,
através da eliminação de objetos
que acumulem água parada, como
pneus, garrafas e plantas, e também o uso de inseticidas aerossóis
e repelentes”, explica o diretor de
Vigilância em Saúde, Lasier França.
Conforme o diretor, os números de focos de mosquito na cidade alertam sobre a necessidade
da prevenção para evitar o crescimento da reprodução do Aedes.
São estes os principais métodos de
prevenção:

— evite usar pratos nos vasos
de plantas. Se usá-los, coloque
areia até a borda;
— mantenha lixeiras tampadas;
— deixe os depósitos d’água
sempre vedados, sem qualquer
abertura, principalmente as caixas
d’água;
— plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam
água;
— trate a água da piscina com
cloro e limpe-a uma vez por semana;
— mantenha ralos fechados e
desentupidos;
— lave com escova os potes de
comida e de água dos animais no
mínimo uma vez por semana;
— retire a água acumulada em
lajes;
— mantenha fechada a tampa
do vaso sanitário;
— evite acumular entulho, pois
ele pode se tornar local de foco do
mosquito da dengue;
— denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para

a Secretaria Municipal de Saúde;
— caso apresente sintomas de
Dengue, Chikungunya ou vírus da
Zika, procure uma unidade de saúde para o atendimento.
Sintomas da Dengue
Veja quais são os principais
sintomas da Dengue - e ao percebê-los o paciente deve procurar o
serviço de saúde imediatamente.
— febre alta, de 39 °C a 40 °C,
de início abrupto;
— dor de cabeça;
— fraqueza;
— dores no corpo;
— dores nas articulações;
— dor no fundo dos olhos.
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Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

ESTACIONAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DE TORRES
A Prefeitura de Torres começa a credenciar pontos para estacionamento
de ônibus de turismo e similares. Com o objetivo de disciplinar a circulação
e o estacionamento de ônibus de excursão, micro-ônibus, motorhomes, trailers e outros veículos de grande porte destinados ao turismo.
A medida se faz necessária visando a melhoria e segurança do fluxo, e
desafogar o trânsito que fica insuportável em época de alta temporada. Deve
haver orientação para deixarem os passageiros nos pontos turísticos, pousadas, hotéis e depois procurarem um local apropriado para estacionar. Mas é
preciso tomar providencias em caso de descumprimento da Lei, onde possa
acarretar na remoção do veículo ao Pátio Municipal, ou local designado pelo
município, à custa do infrator.
Estamos com o novo Plano Diretor de Torres pronto para discussão - onde
caberá ao legislativo fazer estudo sobre o que a demanda induzida nos diz,
pois, quanto mais espaço dermos aos carros, mais espaço será necessário
no futuro. Assim, para diminuir o problema da falta de estacionamento, deveriam primeiro investir em outros modais de transporte como, ônibus, bicicleta e caminhada, tornando a mobilidade por carro mais difícil. Proibir
mais de uma vaga de estacionamento a cada novo apartamento construído
na cidade e criar uma taxa de estacionamento em via pública são algumas
das medidas possíveis para diminuir a demanda por mais estacionamentos
na cidade. Outo ponto é investir em outros modais de transporte: se forem mais confortáveis e seguros, mais usuários serão atraídos. Corredores
exclusivos para ônibus fazem deles mais pontuais, construção de abrigos
de ônibus garantem mais proteção da chuva e ônibus com ar-condicionado
garantem mais conforto. Proibição de estacionamento na Av. Barão do Rio
Branco seria uma ideia mais radical - mas que liberariam assim mais uma
pista para o transito.
No caso dos pedestres o foco deveria ser tornar as calçadas niveladas,
arborizadas
para garantir o conforto durante o dia e melhor iluminadas para
A FOLHA
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Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio do anonimato e a nossa discrição
e garante sigilo absoluto das pessoas
que vêm conhecer a irmandade.
Nossas reuniões são abertas ao público
em geral e qualquer pessoa pode participar, independente de ter ou não problema com bebida alcoólica.
AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas.
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas.

prover a sensação de segurança. Tudo isso pode ser implantado em um curto
espaço de tempo e sem grandes investimentos.
GOVERNO TENTA IMPOR NOVA REFORMA QUE RETIRA DIREITOS TRABALHISTAS - Depois de a carteira verde amarela e a MP 1.045
terem sido derrotadas pela pressão, resistência e luta do movimento sindical,
o governo Bolsonaro tenta mais uma vez implementar uma nova reforma
trabalhista, sob o manto parlamentar. Trata-se, mais uma vez da obsessão
política de uma perigosa elite financeira de extinguir qualquer amparo e
proteção ao trabalhador.
Essa elite nem sequer disfarça sua falta de argumentos para tal investida.
Agora, por meio de seus porta-vozes no governo, defende que a “flexibilização trabalhista resolveria o problema do alto desemprego e melhoraria as
condições para os informais”. É mais uma manobra que insiste em aprofundar a reforma.
Nos anos anteriores à reforma de 2017 o Brasil estava no caminho do crescimento. Estávamos na lista dos países mais industrializados, o desemprego
era mais baixo, pouco a pouco a desigualdade diminuía e o povo brasileiro
tinha maior acesso a bens e serviços. Tudo sob plena vigência da CLT.
Na contramão daquele crescimento, ao retirar ainda mais direitos, o governo aumentará o contingente de desempregados e miseráveis que, oprimidos pela necessidade de sobrevivência, acabarão se dispondo a trabalhar em
qualquer condição para poder comer e, com sorte, morar em algum lugar.
Talvez seja essa a ideia desse grupo.
Além de repudiar, sindicatos resistem e reagem contra essa e qualquer
outra medida nefasta. Vamos dialogar com os parlamentares e pressioná-los,
organizar manifestações e também mostrar para as nossas bases, em 2022,
quais os candidatos que estão comprometidos com os interesses dos trabalhadores. Como na luta exitosa que fizemos contra a MP 1.045: “se votar,
não volta”.
Reafirmamos que para gerar emprego digno e melhorar as condições de
trabalho é preciso investir em infraestrutura e em setores intensivos de mão
de obra, dar atenção especial ao micro, pequenas e médias empresas, investir em educação e formação profissional, além de industrializar o país
fomentando o crescimento e cobrindo os desempregados e os informais com
postos de trabalho e direitos previstos na CLT. E essa é a mais poderosa força para aquecer a economia e promover o crescimento inclusivo de um país.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
Sexta-Feira, 12 de JUlHo de 2019
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Entidade emite nota de repúdio contra a "recorrente
falta de proteção dos bens culturais" em Torres
A recente demolição de um imóvel inventariado, apesar de recomendação do COMPHAC e Ministério Público para não
demolição do mesmo, colocou grupo preservacionista do patrimônio histórico em estado de alerta
Um evento recente colocou
os associados do CEHTR (Centro
de Estudos Históricos de Torres e
Região ) em estado de alerta: a
demolição de imóvel localizado
na Avenida ltapeva n°243 em Torres-RS, ocorrida em 18/12/2021.
Exemplar esse que era em estilo
californiano antigo, relacionado
no Inventário Municipal de Bens
Culturais Edificados (IMBEC) elaborado pelo COMPHAC (e concluído em 2018).
Ao início, diante da notícia da
provável demolição do imóvel,
o cidadão Paulo Hack Kurban
procurou o Município de Torres
na prefeitura, buscando uma
proteção para o imóvel histórico, tendo ao mesmo iniciado a
coleta de assinaturas em favor
de uma causa comunitária que
passou de 1.000 adesões. Como
não teve acolhida, relatou os
acontecimentos para o Ministério Público - MP através da promotoria de Justiça de Torres-RS
em 17/11/2018. O MP de imediato solicitou informações ao
Município de Torres para instruir

o processo. Recebida a resposta
do Município de Torres no dia
19/11/2021 o MP deu prazo de
10 dias para manifestação do
COMPHAC. Espirado o prazo sem
resposta do COMPHAC, mais 5
dias foram concedidos.
Em 16/12/2021 o COMPHAC
respondeu via email que "analisou o pedido de demolição
sendo que o colegiado( em
24/11/2021) não autorizou o
pedido de demolição do imóvel". Mesmo diante da deliberação favorável do COMPHAC
protegendo o imóvel, na data
de 17/12/2021 mais uma vez
Paulo procurou o MP, relatando
uma "movimentação suspeita de
tentativa de derrubada da edificação". Adicionalmente chamou
a BM e fez registro de ocorrência
na delegacia.
Tomando conhecimento dos
fatos e diante da gravidade da
situação - no mesmo dia - o MP,
através de Márcio Roberto Silva
de Carvalho, Promotor de Justiça, notificou às 15:28 o prefeito
de Torres-RS, que entreoutros o

Município de Torres"[ ... ] determinasse uma ação permanente
junto ao imóvel de forma a evitar
[ ... ]a demolição deste".
"No início da manhã do dia
18/12/2021 na ausência de qualquer tipo de vigilância - conforme
determinou o MP no dia anterior
- uma empresa demolidora compareceu ao local com um caminhão pesado, que transportava
uma máquina de grande porte,
que após desembarcada colocou
abaixo toda a edificação, restando apenas um piso de terra bati-

da pela operação no local onde
existia um reconhecido Bem Cultural Edificado", lamentou o CEHTR (na pessoa de seu presidente,
Diderot Lopes) - em nota de repúdio encaminhada à imprensa
nesta quarta (22/12), que continua: "Em nome dos associados
registro nesse texto um histórico
lastimável para a Cultura local,
onde a iniciativa de um membro
da comunidade não foi acolhida
pelo Município de Torres e, ao
final, mesmo diante da negativa
ter acionado a Justiça, uma tragé-

dia anunciada aconteceu - tudo
indica mais uma vez - pela ausência da vigilância do Município
de Torres no local da edificação,
conforme demandado pelo Promotor de Justiça local".
Diante desses fatos e outros comprovadamente conhecidos e
divulgados como alerta - o CEHTR indica que "repudia com veemência, a recorrente omissão
das últimas gestões municipais
em optar por negar a proteção
do município aos bens culturais
da comunidade de Torres

Comitê Mampituba tem nova direção e entidades
para o período 2021–2023
Comitê Mampituba promove ações em prol da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba para gerenciamento dos Recursos
Hídricos. Jornal A FOLHA Torres segue como uma das entidade representantes da população da bacia do Rio Mampituba
Na última quarta-feira, 15 de
dezembro, o Comitê Local de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba (Comitê
Mampituba) realizou sua última reunião do ano, tendo como
destaque nas pautas principais
a aprovação e homologação do
Processo Eleitoral 2021-2023 realizado nos últimos meses, para
a diretoria e as entidades que re-

presentam a sociedade no Comitê. Além disso, na ocasião ocorreu
a aprovação do Plano de Bacia –
Fase “C”.
O Processo Eleitoral teve três
fases, sendo a Eleição das entidades em agosto, a diretoria em setembro e a segunda chamada em
dezembro. A presidente eleita foi
Maria Elisabeth da Rocha, representante da Prefeitura de Torres,

o vice-presidente, Alexandre de
Almeida, da Associação dos Irrigantes do Mampituba – AIRIM, e
o secretário executivo, continuou
com Christian Linck da Luz, da Associação de Geógrafos do Brasil
– AGB.
O Comitê Mampituba promove
ações em prol da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba para gerenciamento dos Recursos Hídricos.

Aprovação de Plano de Ações do Plano de Bacia

De acordo com o secretário
executivo, Christian Linck da Luz,
outra grande conquista socioambiental para a região foi a aprovação por unanimidade do Plano de
Bacia – Fase “C” – Plano de Ações
(última fase, após a conclusão da

Fase A – Diagnóstico e Fase B – Enquadramento) das Entidades do
CBH Mampituba e CBH Araranguá
e Afluentes do Rio Mampituba,
presentes na Reunião Conjunta e
acompanhada de Representantes
das Secretarias Estaduais do Meio

Ambiente do RS e SC e Federal,
da Agência Nacional das Águas –
ANA.
“Após publicação legal, teremos um instrumento balizador
nas ações socioambientais para
os 18 municípios da nossa Bacia

Hidrográfica, destacando-se, por
exemplo, ações de Saneamento,
Recuperação das nascentes e matas ciliares e gestão para o uso e
conservação dos nossos valiosos
recursos hídricos”, explica Chris-

tian.
Para mais informações contate
pelo e-mail: comitemampituba@
gmail.com ou em www.sites.google.com/view/plano-mampituba
na Página do Plano.

Comitê Mampituba - 21/23 - lista das entidades
Grupo I – Representantes usuários da água: CORSAN, Prefeituras de Dom Pedro de Alcântara,
Torres, Mampituba e Morrinhos
do Sul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Torres e Mam-

pituba, AIRIM, Associação das
Construtoras e Incorporadoras de
Torres, Associação Praiagrandense de Condutores para Ecoturismo, Colônia dos Pescadores de
Torres;

Grupo II – População da Bacia: Câmara de Vereadores de
Torres, Dom Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul, Associação Torrense de Proteção
aos Animais, LIONS, ULBRA,

Pro-Squalus, EMATER, IRGA,
Onda Verde, Centro Ecológico,
AGB, Associação Sulbrasileira
de Geólogos, Jornal A Folha
Torres, SINDIÁGUA, SENGE e
CPERS;

Grupo III – Entidades Estaduais e Federais: ICMBio, FEPAM,
Pelotão Ambiental, Corpo de
Bombeiros-Defesa Civil, Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria
Estadual da Agricultura.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

vessa Valdelirio Santos Goulart.
Projeto de Lei nº 93/2021, do Poder Executivo a inserir ação/projeto/produto no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes OrçamenSob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vi- tárias.
dal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oli- PROJETOS - 2ª Sessão
veira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, do Ver. Dilson Mauro
sua 43a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, Jardim Boaventura, que concede Título de Cidadão Honorário de
da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 20 de dezembro de 2021. Torres ao senhor Ozeias Vieira dos Santos.
Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Datix (PP), Ver. Carlos Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2021, dos vereadores Carla
Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Sil(PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor va de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar Pedro
dos Santos Bereta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Cipriano Vidal, Igor Beretta, Jacó Miguel Zeferino, João AlexanMoisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano dre Negrini de Oliveira, Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt
Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Vilmar dos Santos Rocha (PSL). Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos Santos Rocha,
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 378, de 03 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta ao Pedido de Informação nº 208/2021, do Ver. Igor dos Santos
Bereta.
Ofício nº 379, de 08 dezembro de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 217/2021, do
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 380, de 08 dezembro de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 218/2021, do
Ver. Vilmar dos Santos Rocha.
Ofício nº 381, de 08 dezembro de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 219/2021, do
Ver. Jacó Miguel Zeferino.
Ofício nº 384, de 09 dezembro de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 222/2021, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 385, de 09 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta ao Pedido de Informação nº 213/2021, do Ver. Igor dos Santos
Bereta.
Edital nº 36/2021, da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle, informando sobre realização de Audiência Pública no dia 22
de dezembro de 2021, às 14 horas, no Plenário da Câmara Municipal, para discussão do Projeto de Lei nº 76/2021, que “estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Torres para o Exercício
de 2022”.
Ofício nº 396, de 14 dezembro de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 200/2021, do
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 392, de 13 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 229/2021, do
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 393, de 14 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 231/2021, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 394, de 14 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta ao Pedido de Informação nº 233/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 395, de 14 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 221/2021, do
Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 397, de 14 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 228/2021, do
Ver. Igor dos Santos Bereta.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 90/2021, do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 4.110, de 28 de agosto de 2007, que cria o
Conselho Municipal de Habitação e institui o Fundo Municipal de
Habitação e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 91/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que dispõe sobre a permissão para Embarque e Desembarque de Passageiros com Deficiência ou Mobilidade Reduzida fora
dos pontos e das paradas oficiais do transporte coletivo público
municipal.
Projeto de Lei nº 92/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: Tra-

que concedem Título de Cidadão Honorário do Município de Torres ao Senhor Luis Carlos Heinze.
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2021, dos vereadores Igor
Beretta, Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques,
Cláudio da Silva de Freitas, Rogério Evaldt Jacob, Gibraltar Pedro
Cipriano Vidal, Silvano Gesiel Carvalho Borja, Vilmar dos Santos
Rocha, Dilson Mauro Jardim Boaventura, João Alexandre Negrini de Oliveira e Rafael da Silveira Elias, que concedem Título
de Cidadão Honorário do Município de Torres ao Senhor Alceu
Moreira da Silva.
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 Magistério 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 de nº 4.785, de 25 de março de 2015,
que instituiu o Sistema de Controle Interno no Município de Torres, 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 Oliveira, 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 Jacques, 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 Borja, 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 BADESUL
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.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 270/2021, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminhamento
de Moção de Congratulações ao torrense João do Balão, pela conquista do título de Campeão Gaúcho de Balonismo 2021.
Nº 271/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao senhor
Luiz Carlos Gonçalves Fernandes, por grandes conquistas em
eventos de corridas na cidade de Torres e em outras cidades.
Nº 272/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas da Ascort,
Campeões Brasileiros de Cross Country na Copa Brasil Loterias
Caixa de Cross Country 2021 – Cotia - SP, no dia 19 de dezembro.
Nº 273/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja e
Cláudio da Silva de Freitas, que requerem autorização para participar de curso “Tópicos indispensáveis de assessoramento, atualização e ciclo de estudos de encerramento do exercício 2021 e
preparativos 2022”, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2021, em
Porto Alegre/RS.

Nº 274/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que requer
o adiamento de discussão dos seguintes projetos: - Projeto de
Lei nº 75/2021, que dispõe sobre a autorização para portadores
de Fibrose Pulmonar e Fibromialgia que tenham preferência no
atendimento em setores públicos ou privados e a utilizarem conjuntamente as vagas de estacionamento destinadas a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida no Município de Torres, e dá
outras providências; - Projeto de Lei Complementar 12/2021, que
cria o Capítulo X junto ao Título Único da Lei nº 51, de 4 de
março de 1949, que sanciona e promulga o Código de Posturas do
Município de Torres.
Nº 275/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer regime de urgência na tramitação dos seguintes projetos de leis: nº
88/2021, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal
a contratar operações de crédito com o BADESUL; nº 89/2021,
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.
Nº 276/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento
de Moção de Congratulações ao atleta Roger Maciel, pela sua colocação no Ranking Estadual Master 3 de Jiu-Jitsu, faixa rocha,
ficando em terceiro lugar.
Nº 277/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento de
Moção de Congratulação à atleta de jiu-jitsu Aislana Duarte De
Rose, pela conquista do 2º lugar Master 2 e 3 roxa + Marrom na
Copa Prime 2020/2021.
INDICAÇÕES
Nº 311/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao
Poder Executivo a construção de passarelas de acesso a Beira Mar
na Praia da Itapeva, nesse Município.
Nº 312/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao Poder Executivo estudo de viabilidade para implantação de circuito
de câmaras de videomonitoramento nos bens públicos, exemplos,
postos de saúdes, escolas, praças e outros do nosso município.
Nº 313/2021, dos vereadores Igor Beretta e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indicam ao Poder Executivo a alteração de trânsito
na Rua Borges de Medeiros com a Av. Barão do Rio Branco, a fim
de proporcionar mais vagas de estacionamento à população.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 243/2021, do Ver. Igor Beretta, que reitera o Pedido de Informações nº 86/2021, que já foi reiterado pelo Pedido de Informações nº 139/2021, que solicita o resultado do recurso apresentado
pelo Esporte Clube São Jorge em 2019, quando da final do Campeonato Municipal de Futebol, na categoria Aspirante, de acordo
com o protocolo nº 43A.C81.55E-68.
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 692/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à recuperação da Av. Santa Maria,
Bairro Lagoa Jardim, neste Município.
Nº 693/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à pavimentação da Rua Alexandrino de Alencar, nesta Cidade.
Nº 694/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à implantação de (3)
três lombofaixas ou quebra-molas na Rua Amorita, sendo um em
frente ao nº 595, nesta Cidade.
Nº 695/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à manutenção da Rua
Presidente Tancredo Neves, Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 696/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à limpeza de podas de árvores na Rua Eldorado nº 357, nesta Cidade.
Nº 697/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à colocação de uma laje na
boca de lobo na esquina da Rua Cabo Braga nº 450, com a Rua Tv.
Capa Verde, Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 698/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao conserto dos buracos no
asfalto, localizado próximo ao Bar do Luizinho na Rua Cel. Pachêco n° 505, entre as ruas Manoel Fortunato de Souza e Bento
Gonçalves, nesta Cidade.
Nº 699/2021, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo
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providências quanto ao conserto e manutenção das passarelas
da praia, que na sua maioria apresentam madeiras quebradas,
pregos destacados, etc.
Nº 700/2021, da Comissão de Saúde, que solicita ao Poder Executivo providências quanto a fixação da “bula” da vacina contra
o covid-19, no posto volante e demais locais onde estão sendo
aplicadas, em local visível e com letras grandes.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Igor Beretta: Informou que o MDB tramita na Casa projetos de lei que contemplam pessoas ligadas ao partido MDB,
citando, dentre eles, a homenagem ao senhor Ajos Dutra, grande
defensor da tradição gaúcha. Mostrou-se solidário ao projeto de
lei que institui a semana afro-brasileira. Falou sobre a inauguração dos Molhes, mas lamentou que os vereadores não foram
chamados a compor a Mesa durante o ato. Demonstrou seu repúdio ao descaso para com os vereadores.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Moisés Trisch: Lamentou que, mesmo havendo leis que
regulem os ônibus de turismo na cidade, não há quem fiscalize.
Pediu pela reposição dos salários dos servidores do município,
em virtude das perdas em tempo de pandemia. Disse que “cada
vez que um componente do governo mira na administração da
ex-prefeita Nílvia, na tentativa de atingi-lo, acertará o próprio
pé”, já que muitos membros do atual governo, participaram daquela administração. Comentou que muitas pessoas afirmam ser
um perigo o fato de haver ambulantes ocupando os semáforos
para vender doces, águas ou similares, mas as mesmas pessoas
permitiam que outras ficassem nestes locais para fazer propaganda política com bandeiras. Disse que o ano que passou foi
um tempo de aprendizado, aonde apresentou 260 protocolos,
vindos na maior parte, da população. Falou sobre os pedidos de
sua autoria, encaminhados ao Executivo e que acabaram por não
ser atendidos. Disse que o Executivo, ao negar um pedido de sua
autoria, está fazendo para a população. Defendeu o Projeto de
Lei 70/2021, mostrando-se orgulhoso por ter sido “um instrumento das demandas da comunidade”. Lamentou pela demolição clandestina do imóvel na Rua Almirante Barroso e espera
que o Executivo apure o caso. Agradeceu aos servidores e assessores da Casa que o receberam muito bem em seu primeiro ano
de mandato.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Em referência a um comentário
anterior, disse que participou do governo Nílvia como diretor de
esportes, mas não participou das negociações com a PROMED,
alertando que as contas da ex-prefeita foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Informou que na semana anterior esteve em
Porto Alegre para receber duas viaturas para o município, e que
para o próximo ano há mais viaturas a receber. Parabenizou o senhor Carlos Freitas pela organização do campeonato de surf “Pro
M”, no final de semana, assim como os atletas torrenses Gustavo Borges e Robson Gobato. Quanto à inauguração dos Molhes,
relatou que no passado investiu em um projeto-piloto, para a revitalização do local. Lamentou não ter sido convidado a participar do ato de inauguração, bem como os demais vereadores que
estavam presentes. Falou que na semana anterior a Secretaria de
Planejamento começou a dialogar com a associação de skate para
a construção da nova pista na área central da cidade. Comentou
que não foi convidado para a apresentação do projeto para a nova
pista de skate, lamentando o fato. Mostrou-se favorável à aprovação do projeto de lei que institui a semana municipal das religiões
de matriz africana e umbanda. Agradeceu aos vereadores que o
escolheram como novo presidente da Casa.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Teceu comentários ao senhor Ajos
Dutra, homenageado durante a sessão, que sempre defendeu a
tradição gaúcha. Disse ter gostado da explanação do senhor Edvilson, que usou a tribuna para falar sobre o trabalho realizado
pela Associação à qual preside. Mostrou-se desconhecedor da
atuação da religião, reiterando ser merecida a semana municipal dedicada às religiões de matriz africana e umbanda. Agradeceu aos colegas vereadores, servidores da Casa e seu assessor
por mais este ano, desejando que o próximo seja ainda melhor.
Quanto à inauguração dos Molhes, realizada pela prefeitura,
reiterou que “jamais a Câmara pode ser esquecida”, afirmando
que o Executivo, ao não convidar a Câmara, cometeu um grande
erro. Enalteceu a importância do Vereador Rafael da Silveira na
conquista de verbas para esta obra.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Disse ter recebido recen-
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temente informações sobre o contrato da Corsan com o município. Comentou sobre o esgoto a céu aberto na Praia da Cal,
uma responsabilidade da Corsan. Cobrou mais fiscalização por
parte do Executivo, questionando se esta fiscalização está sendo feita. Pediu que o município “atente na sua fiscalização nos
contratos firmados com estas empresas”. Quanto ao volume de
investimentos previstos para o ano que vem, pediu que parte fosse destinada à contenção do Rio Mampituba, na área próxima
à Corsan. Pediu pelo asfaltamento das ruas Manuel Fortunato
de Souza, 21 de Maio e Rua Central, no bairro São Francisco.
Considerou baixos os valores destinados para o ano de 2022 a
habitação, formação de recursos humanos, fomento ao trabalho
e ensino profissional. Pediu pela reposição de salários dos servidores em virtude das perdas durante a pandemia. Fez uma breve
retrospectiva de suas ações durante o ano, assegurando que os
pedidos encaminhados ao Executivo não são para si, mas para
a comunidade.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Mostrou-se favorável ao PL
70/2021 que institui a semana municipal da cultura e matriz africana e umbanda. Citou os eventos programados para a semana
referentes às festividades de Natal e Gospel, na Vila São João.
Parabenizou o Prefeito Carlos Souza pela obra do Molhes, assim
como as obras programadas para o próximo ano. Falou sobre o
projeto de sua autoria, em homenagem ao senhor Ajos Dutra,
grande defensor das tradições gaúchas. Desculpou-se aos servidores da Casa neste primeiro ano legislativo. Parabenizou ao
secretariado municipal, desejando um feliz Natal a todos.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou ao senhor Edvilson da
Rocha, que falou sobre as religiões de matriz africana, ao falar
na tribuna no início da sessão. Falou sobre seus projetos de leis
que homenageiam munícipes que terão seus nomes em ruas da
cidade. Salientou que “um trânsito seguro salva vidas”, pedindo
que a Secretaria de Obras e Trânsito sinalize a esquina da Rua
Caxias do Sul com Alfiero Zanardi. Agradeceu ao Executivo pelas obras nas praias do Sul. Citou o asfaltamento na fase final da
Rua Caxias do Sul, que possibilitou a alta velocidade de veículos
no local, sugerindo a colocação de um quebra-molas. Relatou
que, a pedido dos moradores, solicitou um quebra-molas na Rua
Joaquim Hoffmeister, Bairro Getúlio Vargas. Reconheceu que
os acidentes de trânsito são um problema nacional, atribuindo a
culpa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Parabenizou ao senhor Edvilson, que esclareceu dúvidas sobre as religiões de matriz africana, sugerindo que use as mídias sociais pra divulgar
suas ações. Quanto à gafe do Executivo ao não convidar o Legislativo para a inauguração dos Molhes, disse ao Vereador Rafael
Silveira que certamente este ato tratá o reconhecimento necessário. Comentou que há uma nova variante da Covid-19, esperando que ela não chegue à cidade na esperança que a economia
possa se reerguer. Em reunião com lideranças do Executivo e
município, informou que foi criado um protocolo de cuidado aos
animais. Agradeceu à profissional Taiane, que atendeu a um gato
ferido, prestando um atendimento exemplar, indício de um novo
tempo ao cuidado dos animais. Comunicou que está preparando
uma PPP (Parceria Público-Privada), entre um canil particular e
o Executivo, para um melhor atendimento aos cães. Agradeceu
à Secretária Sílvia que realizou a troca de turno de suas crianças
para que pudessem praticar handebol, uma ferramenta contra a
ociosidade que leva à drogadição. Pediu que as pessoas busquem
os Correios para adquirir a cartinha de uma criança carente para
um presente do Papai Noel. Agradeceu aos vereadores e servidores da Casa pelo empenho durante esse ano, desejando a todos
um ótimo Natal e 2022 ainda melhor.
TRIBUNA:
Mônica Jacob Magnus - Representante do IBGE: Informou
que o IBGE realizará o censo em 2022, solicitando que a Câmara
apoie a divulgação, inclusive para o processo seletivo. Para a seleção, basta acessar o site da instituição para mais informações.
Relatou que, em virtude da pandemia, o censo do ano passado foi cancelado, sendo obrigatório no ano de 2022. Falou que
a previsão para o próximo censo acontecerá no mês de agosto
de 2022. Fez uma breve explanação sobre as características de
identificação e abordagem dos pesquisadores durante o censo.
Ingrid Emmer: Leu uma breve mensagem referente às celebrações natalinas. Externou sua felicidade por participar das sessões
da Casa, e o quanto este espaço tem sua relevância na sociedade,
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em especial para com os idosos. Desejou a todos um ano novo
repleto de bençãos na presença de Jesus.
Edvilson Silva da Rocha - Presidente da Associação Espiritualista de Umbanda e Cultos Afros “Luz e Caridade”: Fez um
breve relato sobre a atuação da Associação Luz e Caridade, assegurando que um de seus princípios é aceitar a todos, independente
de cor, crença ou opção sexual. Pediu que os vereadores da Casa
votem a favor do Projeto de Lei 70/2021 que institui a Semana
Municipal da Cultura de Matriz Africana e Umbanda. Relatou
que a Associação tem mais de 700 famílias cadastradas no Banco de Alimentos de Torres, sob sua responsabilidade. Informou
que os utensílios, alimentos e animais sacrificados nas esquinas
da cidade não partem de sua religião ou associação, assegurando
que sua religião não realiza sacrifícios de animais. Pediu apenas
o direito de ter uma semana, no ano, dedicada à sua religião, na
esperança de poder realizar o seu culto de maneira livre e respeitosa. Enfatizou que o primeiro princípio da umbanda é amar ao
próximo, e que preservar a natureza é uma de suas lutas.
ORDEM DO DIA:
Emenda nº 01/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja e
Cláudio da Silva de Freitas, ao Projeto de Lei nº 68/2021, que
dispõe sobre a instituição do programa “Adote um Ponto de Ônibus” no Município de Torres e dá utras providências. APROVADO.
Projeto de Lei nº 68/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que
dispõe sobre a instituição do Programa “Adote um Ponto de Ônibus” no Município de Torres e dá outras providências. APROVADO.
Emenda nº 01/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias e
Rogério Evaldt Jacob, ao Projeto de Lei nº 69/2021, do Poder
Executivo, que acrescenta alínea “c” ao artigo 10 da Lei Municipal nº 3.586, de 01 de novembro de 2001, que dispõe sobre
ruídos, sons excessivos ou incômodos, e dá outras providências.
APROVADO.
Emenda nº 02/2021, da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº
69/2021, do Poder Executivo, que acrescenta alínea “c” ao artigo
10 da Lei Municipal nº 3.586, de 01 de novembro de 2001, que
dispõe sobre ruídos, sons excessivos ou incômodos, e dá outras
providências. APROVADO.
Projeto de Lei nº 69/2021, da Mesa Diretora, que altera e acrescenta alíneas ao artigo 10 da Lei Municipal nº 3.586, de 01 de
novembro de 2001, que dispõe sobre ruídos, sons excessivos ou
incômodos, e dá outras providências. APROVADO.
Projeto de Lei nº 70/2021, do Ver. Moisés Trisch, que institui a
“Semana Municipal da Cultura de Matriz Africana e Umbanda” e
o “Dia Municipal das Religiões de Matriz Africana e Umbanda”
no âmbito de Torres, e dá outras providências. APROVADO.
Projeto de Lei Complementar nº 12/2021, do Ver. Silvano Gesiel
Carvalho Borja, que cria o Capítulo X junto ao Título Único da
Lei nº 51, de 4 de março de 1949, que sanciona e promulga o
Código de Posturas do Município de Torres. ADIADA A DISCUSSÃO.
Projeto de Lei Complementar nº 11/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que altera e acrescenta dispositivos à Lei
nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui o Código de
Obras do Município de Torres. APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2021, do Ver. Igor Beretta,
que concede o Título de Cidadã Honorária de Torres à senhora Fabiane Münch Corrêa, carinhosamente conhecida por Fabi
Corrêa, pelos relevantes serviços voluntários, prestados a sociedade Torrense. APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021, da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a concessão de honrarias no Município de Torres. APROVADO.
Projeto de Lei nº 71/2021, do Ver. Igor Beretta, que denomina
vias públicas, na Vila São João, na cidade de Torres: Rua Edegar
dos Santos e Rua Manoel Ferreira Porto. APROVADO.
Projeto de Lei nº 72/2021, dos vereadores Igor Beretta e Vilmar dos Santos Rocha, que denominam via pública, no Bairro
Campo Bonito, na cidade de Torres: Rua Ajos Andrade Dutra.
APROVADO.
Projeto de Lei nº 75/202, do Ver. |Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que dispõe sobre a autorização para portadores de Fibrose Pulmonar e Fibromialgia que tenham preferência no atendimento
em setores públicos ou privados e a utilizarem conjuntamente as
vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida no Município de Torres, e dá outras providências. ADIADA A DISCUSSÃO.
Projeto de Lei nº 77/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que
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denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município:
Rua Manoel Edilio. APROVADO.
Projeto de Lei nº 78/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: Rua
Augusto Mayer. APROVADO.
Projeto de Lei nº 79/2021, Jacó Miguel Zeferino, que denomina
via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: Rua Olavo
de Souza. APROVADO.
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. APROVADO.
Projeto de Lei nº 81/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: Rua
Rui Barbosa. APROVADO.

Projeto de Lei nº 82/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste Município: Rua
Jânio Quadros. APROVADO.
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. APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, do Ver. Rogério Evaldt
Jacob, que concede ao senhor Gibraltar Pedro Cipriano Vidal o
Título de “Cidadão Honorário”. APROVADO.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 131/2009)
e de Acesso à Informação, o Presidente do Legislativo, convida a
todos para acessarem o novo site da Câmara Municipal de Torres
https://www.camaratorres.rs.gov.br.

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visuais, a nova plataforma permite à população ficar por dentro dos
principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo real,
através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade
mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

BOLETIM SEMANAL - Número de novos casos e
casos ativos de Covid-19 em Torres segue baixo
No período de 7 dias, 10 novos casos foram registrados em Torres - que teve semana sem óbito relacionado ao coronavírus. Três Cachoeiras também
não registrou óbito pela doença por mais uma semana
Os Boletins Epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal
de Saúde, registram uma semana
sem morte por Covid-19 em Torres
(entre 16 e 22 de dezembro). No dia
13 de dezembro, o município havia
voltado a registrar um óbito pela doença - uma senhora vacinada de 83
anos.Antes, tinha ficado 120 dias sem
qualquer morte pelo coronavírus.
As últimas semanas vem marcando a redução no número de casos de
casos ativos de Covid-19 em Torres. O
número de casos ativos para a doença na cidade era de 65 no dia 18/11.
Já nesta quarta (22/12) estavam registrados 8 casos ativos do coronavírus em Torres (redução em relação
a quarta-feira passada, 15, quando

havia 11 casos ativos).
A média baixa no número de casos
(juntamente com a quase estagnação
dos óbitos) é um avanço sanitário em
comparação com outros períodos levando em conta que já houve 424
casos ativos no dia 11/03, por exemplo (ápice da pandemia). O que mostra os resultados efetivos (e positivos)
da vacinação.
Em 7 dias, 6 novos casos em Torres
Nesta quarta-feira (22 de dezembro), o Boletim Epidemiológico de
Torres registrava, contando desde o
início da pandemia, 6.337 casos confirmados, com 6.215 recuperados,
oito pacientes em isolamento domi-

ciliar e 114 óbitos. "Nesta quarta, não
havia pacientes de Torres internados
com Covid-19 no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. No Hospital
encontram-se três pacientes internados com Covid, de outros municípios,
todos na UTI" indica a comunicação
da Prefeitura de Torres, ressaltando
ainda que havia, até quarta (22) 30
casos suspeitos aguardando resultados de exames (Vinte e nove pacientes em isolamento domiciliar e um
internado em leito comum no HNSN).
Desta forma, temos computados
um total de 10 novos casos por Covid-19 entre os dias 16 e 22 de dezembro em Torres - o que representa
pequeno aumento em comparação
com a semana anterior (entre 03/12

e 09/12), quando 7 novos casos do
coronavírus haviam sido computados.
Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras, até
quarta-feira (22/11) o município estava com 1485 casos confirmados para
Covid-19 (sem nenhum paciente internado), sendo 1453 recuperados e
nenhum suspeito. Além, disso, Três
Cachoeiras estava com 27 óbitos relacionados ao coronavírus desde o
princípio da pandemia (nenhum novo
óbito em relação as últimas semanas).
Já Arroio do Sal não divulgou
nenhum novo balanço referente a
situação do Covid-19 no município

nos últimos 23 dias. No dia 30 de novembro, a cidade estava com 1378
casos confirmados para Covid-19
(com 3 pacientes internados), sendo
1324 recuperados e nenhum suspeito (aguardando resultados) - além de
40 pessoas falecidas em decorrência
do novo coronavírus desde o início da
pandemia.

Preso por tráfico de drogas em Torres homem que trabalhava como motorista de aplicativo
Entre os dias 17 e 18 de dezembro
a Brigada Militar (BM) prendeu, em
duas ações diferentes, dois indivíduos por tráfico de drogas em Torres.
No dia 17/12, no bairro Getúlio
Vargas, a BM prendeu um dos homens por tráfico - após o recebimento de denúncias de que um homem
trabalhava com o aplicativo Uber e
realizava a entrega de drogas. "Uma

equipe da Força Tática do 2º BPAT
efetuou a abordagem do veículo suspeito. Os policiais identificaram um
homem de 42 anos, com passagens
policiais por tráfico de drogas, homicídio, posse ilegal de arma, entre outros crimes. Com o indivíduo foram
encontradas 14 porções de cocaína,
dois celulares e R$ 360", ressalta a
comunicação da BM.

Mais um indivíduo preso pela
BM por tráfico
Já na tarde de 18/12, em Torres,
no bairro Guarita, a Brigada Militar
prendeu um homem por tráfico de
drogas. Durante patrulhamento, uma
guarnição da BM avistou um homem,
que ao perceber a presença dos policiais, jogou algo fora. "Os policiais

militares abordaram e
identificaram um indivíduo de 21 anos, com
passagens policiais por
tráfico de drogas. Durante averiguações no local
foi localizada uma porção
de maconha, dois celulares e R$ 1299", conclui a
comunicação da BM.

BM prende homem após roubO de veículo com uso de arma de fogo em Torres
Na quarta-feira (22/12),
no bairro Getúlio Vargas em
Torres, a Brigada Militar (BM)
prendeu um homem por roubo de veículo e porte ilegal de
arma de fogo.
Uma guarnição da Brigada

Militar estava em patrulhamento, quando os policiais
receberam m informações de
que um indivíduo estaria em
surto psicótico. “Os PMs realizaram averiguações, sendo o
homem avistado. Ao perceber

a presença dos policiais, o homem suspeito tentou fugir da
guarnição, e em determinado
local, o indivíduo sacou uma
arma de fogo e anunciou um
assalto, roubando o carro de
uma mulher”, ressalta a comu-

nicação da BM.
Neste instante, o homem de
38 anos foi flagrado pelos policiais dentro do veículo, e com
ele foi localizado um revólver
calibre .32, cinco munições do
mesmo calibre e um celular.

Suspeito de matar ex estrangulada NO PASSO se entrega à polícia
Jean estava foragido desde sábado (11) quando aconteceu o crime

Jean Idalêncio Antônio, de 30
anos, natural de Torres (RS) e apontado por matar sua ex-companheira
no sábado (11), em Passo de Torres,
extremo Sul catarinense, se entregou à delegacia de Sombrio na tarde
desta quarta-feira (14). A informação foi confirmada pelo delegado
responsável pelo caso, André Couto.
Jean era procurado desde a ma-

drugada do crime, quando seu pai
acionou a polícia e relatou que o
filho havia revelado que, após uma
discussão, teria asfixiado a ex-mulher.
A vítima seria Caroline dos Santos
Nunes Idalêncio, 23 anos. Segundo a
polícia, ela foi morta por volta das
5h, na rua José Hespanhol região
central de Passo de Torres, dentro

da sua residência.
Ainda conforme as autoridades, ela foi encontrada encostada
na parede, com um lençol amarrado no pescoço. A outra ponta do
tecido estava amarrada na parede, mas o relato é que o assassino
teria alterado a cena do crime a
fim de simular um suicídio da vítima.

Feminicídio
Casados durante seis anos e separados há um mês, Jean e Caroline
saíram do Rio Grande do Sul em busca de oportunidades. Enquanto Jean
é natural de Torres, Caroline era de
Alvorada, na região Metropolitana
de Porto Alegre.
Ainda de acordo com o que foi
repassado pela investigação, Jean

não aceitava o término do relacionamento. Ele teria visto, na noite
anterior, Caroline conversando com
um outro homem e isso o teria revoltado.
Algumas fontes contatadas pela
reportagem informaram que Caroline já estava em outro relacionamento, mas a tese não foi confirmada
pela investigação.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 21/12 a 27/12)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana pode te levar a criar
uma nova estratégia para que suas metas
e seus objetivos no trabalho sejam alcançadas. Use e abuse da sua capacidade de
liderança e inspire confiança para vender
suas ideias e ganhar aliados. Se conseguir ser organizado
e autoconfiante, pode ser uma semana de bons ganhos.
TOURO - A semana pode trazer perdas e
prejuízos, portanto tome cuidado com documentos e objetos pessoais. Preze a sua
segurança e busque ter uma atitude de generosidade, principalmente nas relações
familiares. Pode ser uma semana intensa,
com mudanças, mas você estará em paz se tiver consciência de aproveitar os momentos com profundidade.
GÊMEOS - A semana pode trazer um crescimento dos seus dons artísticos ou algum
ânimo extra para realizar suas ideias. Tome
cuidado com fanatismos ou ideias fixas, que
não deixarão possibilidades diferentes para
resolver os problemas. Existem notícias chegando para você, mas tome cuidado com fofocas e situações escandalosas. Fuja de excessos.

CÂNCER - A semana pode trazer algumas obstruções, portanto é importante
conseguir elaborar melhor o que falar e
o que fazer: planeje-se bem, pois obstáculos e atrasos estão no caminho. Pode
haver algum passeio ou viagem fracassada, quem sabe
até alterada de última hora. Mantenha-se aberto e otimista para abraçar o novo que surgir.
LEÃO - É uma semana que exigirá sua
paciência, pois atrasos e demoras estão
no seu caminho. Além de paciência, será
necessário ter prudência e discrição.
Quanto mais manter seus planos e suas
ações resguardadas, melhor. Tome cuidado
com excessos e exageros. Acidentes podem acontecer, então
fique atento, principalmente na direção.

VIRGEM - Pode ser uma semana de insatisfação ou de uma certa melancolia.
Tome cuidado com excesso de dúvidas e
pensamentos mais tristes. As suas ideias
precisam estar mais claras, então mantenha o otimismo e a compreensão das questões. Seu julgamento pode não estar equilibrado, portanto é importante
conseguir ouvir e dialogar.
LIBRA - A semana pede profundidade, celebração e amor. Tome cuidado com excesso de superficialidade e aparência. Não se
preocupe tanto com os outros e cuide melhor de si mesmo e para que a semana seja
bem produtiva e/ou muito prazerosa. Os apegos poderão
trazer problemas, então saiba compartilhar e ceder.
ESCORPIÃO -A semana tem uma grande
finalização, e isso acaba trazendo alívio.
Você pode entregar um trabalho, receber
uma boa notícia com relação a saúde de
algum familiar ou até relacionada à sua.
Seja como for, a semana te leva a querer celebrar e estar
ao lado de pessoas de confiança. Um grande desfecho
se aproxima, trazendo paz.
SAGITÁRIO - Nesta semana, sua mente pode estar ótima para organizar e realizar. Sua capacidade de iniciar e concluir algo será imbatível. Você deveria
colocar todo o seu foco para resolver o
que for preciso, deixando o caminho livre. Tome cuidado com a dispersão. Pode ser preciso lidar com papelada ou questões burocráticas.

CAPRICÓRNIO - Pode ser uma
semana intensa e agitada, mas
que, com coragem e entusiasmo,
você vencerá facilmente. Portanto é uma semana positiva no geral, mas saiba dosar sua energia e sua atitude
combativa para não se meter em brigas e discussões. Tome cuidado com uma postura competitiva demais
AQUÁRIO -A semana trará mudanças, algumas inesperadas,
por isso será preciso ter muito
jogo de cintura e generosidade,
até mesmo para aceitar ajudas
que podem chegar em boa hora,
mas é importante não ser orgulhoso e adotar
uma postura humilde. Suas relações podem ser
dinamizadas, ou seja, espere o extraordinário.
PEIXES - A semana pode te levar a criar uma nova estratégia
para que suas metas e seus
objetivos no trabalho sejam
alcançadas. Use e abuse da
sua capacidade de liderança e inspire confiança para vender suas ideias e ganhar aliados.
Se conseguir ser organizado e autoconfiante,
pode ser uma semana de bons ganhos.
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SERVIÇOS E SEGURANÇA NO LITORAL:
Lançada Operação RS Verão Total 2022
Moradores e turistas vão contar com guarda-vidas, mais policiamento, operações de trânsito e monitoramento da qualidade da
água, dentre outros serviços do Governo do RS
Com a chegada do verão e das
férias, o litoral do Rio Grande do
Sul passa a ser o local mais desejado pelos gaúchos. Para que a
nova estação possa ser aproveitada de forma segura, uma força-tarefa, chamada Operação RS Verão
Total, é formada pelo governo do
Estado. Lançada neste domingo
(19/12), na avenida Beira-Mar,
em Capão da Canoa, o propósito
do projeto é ampliar os serviços
prestados à população. Toda a
parte da coordenação executiva
das ações é de responsabilidade
do Gabinete do Vice-Governador.
Até 6 de março de 2022, moradores e turistas do litoral poderão
contar com guarda-vidas, mais
policiamento, operações de trânsito, como a Balada Segura, ações
de acessibilidade (a exemplo do
Praia Acessível), monitoramento
da qualidade das águas e investimentos pontuais na rede de saúde dos municípios.
Abrindo a temporada, o governador Eduardo Leite falou sobre
o trabalho de preparação para o
litoral de todo o Estado, incluindo águas internas e Costa Doce.
"Temos a preocupação de trazer
a estrutura reforçada do Estado

para todo o litoral, para que os
veranistas possam aproveitar a
temporada de verão com segurança, conforto e tranquilidade.
Embora os números de internações e de novos casos de coronavírus estejam caindo de forma
consistente e estejamos em um
momento melhor, é importante
que os cuidados se mantenham
para que tenhamos um verão seguro também do ponto de vista
sanitário. Além de segurança, a
estrutura de saúde no litoral recebeu reforço em parceria com os
municípios. Estamos preparados
para ter um grande verão", disse
Leite.São mais de 30 secretarias,
órgãos e entidades do Governo
do RS envolvidos para potencializar as ações do Estado no litoral.
Segurança, saúde, turismo, transportes
O sol estava tímido e a temperatura amena no início do lançamento da Operação RS Verão
Total. Por volta das 11h, o sol
apareceu com força, justamente
durante um momento especial.
O governador Leite foi até a faixa
de areia para participar da entrega de cadeiras anfíbias, promovida pela Fundação de Articulação

e Desenvolvimento de Políticas
Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Faders), para garantir mais acessibilidade e inclusão a veranistas com
deficiências (veja abaixo mais
informações sobre essa ação da
Faders).
Ainda durante o evento, o governador assinou três convênios

para a realização de obras de qualificação da infraestrutura rodoviária no litoral. Além de duplicação
da ERS-407 no acesso a Capão
da Canoa, serão pavimentados
trechos em Riozinho e Maquiné,
com investimento total de R$ 8,2
milhões.
O secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, falou sobre

o Viva RS, site com informações,
roteiros e opções de lazer, turismo e gastronomia pelo RS (veja
mais informações abaixo). A plataforma traz uma série de dicas
para serem exploradas no litoral."
Queremos mostrar que o nosso
litoral pode ser turístico o ano inteiro e que são muito as possibilidades", disse Santini.

Estruturas de segurança ampliadas no litoral, Serra, Costa Doce e fronteiras
Entre efetivos do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), da Brigada
Militar (BM), da Polícia Civil (PC),
do Instituto-Geral de Perícias (IGP)
e do Departamento Estadual de
Trânsito (DetranRS), mais de 5,5
mil servidores, com a utilização
de 1.147 viaturas, irão reforçar as
ações de policiamento, fiscalização,
salvamento e prevenção em todo o
litoral. A presença também estará
ampliada na Serra, na Costa Doce e
nas fronteiras.
O CBMRS terá efetivo de 1.407
servidores. Com treinamentos realizados entre novembro e a primeira
quinzena de dezembro, a corpora-

ção formou 411 guarda-vidas civis
temporários que se somarão aos
539 militares da corporação (373)
e da BM (166), num total de 950
agentes que atuarão em vigilância
e salvamento em praias de mar e
águas abrigadas, como rios e lagos.
Outros 52 bombeiros trabalharão
na prevenção e combate a incêndios, resgate em rodovias, reforço
operacional, serviço administrativo
e projetos sociais. Completam a
soma 405 bombeiros militares do
efetivo orgânico das localidades de
atuação da Operação RS Verão Total.
Além das bandeiras tradicionais,

BM vai suplementar atuação com policiais do interior e da capital

localizadas acima das guaritas para
indicar as condições das ondas,
também serão afixadas flâmulas
perto da água, demarcando a área
mais segura para banho nas proximidades dos postos de salvamento.
Em parceria com os municípios, foram preparados 275 postos de salvamento (guaritas) para a atuação
dos guarda-vidas.
Serão 209 pontos no Litoral Norte, 30 no Litoral Sul e 36 em águas
internas. O CBMRS vai utilizar ainda
oito motonáuticas e 20 quadriciclos para patrulhamento na praia,
ampliando a cobertura de vigilância, e fará a distribuição de folders,
cartilhas e leques com instruções
e cuidados para os banhistas, bem
como pulseiras de identificação
para crianças.
A BM terá a participação dos
policiais instrutores do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que irão
desenvolver atividades de prevenção ao uso de drogas e a promoção
à qualidade de vida. As atividades
ocorrem nas seis Bases Móveis Comunitárias instaladas nas orlas de
Torres, Capão da Canoa, Xangri-lá,
Tramandaí, Cidreira e Cassino. O Comando Rodoviário da Brigada Mi-

litar (CRBM) estará nas praias com
a Escolinha de Trânsito itinerante,
que atenderá todo litoral, acolhendo uma média de 100 crianças por
dia, ensinando de forma lúdica os
cuidados em ruas e estradas.
Além dos efetivos orgânicos do
Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do litoral, do
CRPO do Sul, do Comando Ambiental (CABM) e do CRBM – numa
soma de 1.401 policiais militares –,
a Brigada vai suplementar a atuação com brigadianos do interior e
capital. Com isso, serão mais 1.080
PMs na Operação RS Verão Total ao
longo de todo o período, num total
de 2.481 servidores nas atividades
de policiamento ostensivo.
Na Polícia Civil, ao lado dos 504
policiais que compõem o efetivo orgânicos das regiões, 948 servidores
entre delegados e agentes foram
destacados para reforçar a atuação
no Litoral Norte, Litoral Sul, Costa
Doce, Serra e municípios fronteiriços. Os policiais civis também irão
realizar uma série de atividades
educativas e de promoção à saúde
e à qualidade de vida dos veranistas durante o período da Operação.
Serão organizadas rústica infantil,
circuito de palestras com equipe

multidisciplinar do projeto Papo de
Responsa e oficinas de educação
para o trânsito, com minibuggys da
Polícia Civil, entre outras programações.
O IGP também vai qualificar os
serviços no litoral com medico-legistas, técnicos em perícia, peritos
criminais, papiloscopista e fotógrafos, num acréscimo de cem servidores ao efetivo local de 25 profissionais, para atender 24 horas os locais
de crimes e perícia em veículos. Os
postos de identificação estarão reforçados para acelerar a confecção
de carteiras de identidade.
Para as ações preventivas de
trânsito, o DetranRS contará com
24 servidores que irão ampliar a
atuação no litoral. Serão organizadas blitzes nas noites e madrugadas de terça a domingo, até o fim
da Operação. O órgão fará também
as tradicionais campanhas de conscientização, com distribuição de
cartilhas e adesivos e veiculação de
publicidade.
Haverá ainda nove servidores do
Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da Secretaria
da Segurança Pública (SSP) para dar
apoio nas atividades de videomonitoramento.
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Recursos para a saúde no litoral e Relatórios Balneabilidade
As ações da Secretaria de Saúde se
dividirão em duas frentes: Vigilância
em Saúde e Urgência e Emergência.
A Vigilância em Saúde promoverá o
projeto Testar RS, já em sua terceira
fase. Serão criados pontos de testagem para Covid-19 para rastreio de
assintomáticos em livre demanda
em locais estratégicos, priorizando
os municípios com movimentação

turística durante a Operação RS Verão
Total.
Onze pronto atendimentos municipais 24 horas dos Litorais Norte e Sul
receberão R$ 580 mil, aumentando a
capacidade operacional dos locais. O
Samu 192 deverá funcionar de forma
regionalizada em todo o território no
período da Operação RS Verão Total,
ficando autorizado o acionamento,

pelo regulador estadual de urgências, de ambulâncias de municípios
vizinhos, quando esgotados os meios
no município onde ocorre o pedido
de atendimento. Os hospitais de referência regionais irão receber R$ 1
milhão para ampliação e qualificação do atendimento de urgência e
emergência nos meses de veraneio.
O investimento visa o aumento da ca-

pacidade operacional e a garantia de
acesso à população local e de outros
municípios.
Além disso, o Departamento de
Qualidade Ambiental da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) fará a divulgação da balneabilidade das águas dos balneários e
praias. Serão monitorados 90 pontos
em 82 balneários e praias distribuídos

em 42 municípios. Os dados serão divulgados às sextas-feiras, no site e nas
redes sociais da Fepam, até o dia 4 de
março de 2022. No Sistema de Balneabilidade, os veranistas poderão consultar os resultados das análises. A
ferramenta também traz informações
sobre previsão do tempo e condições
do mar. O primeiro levantamento foi
divulgado na sexta-feira (17/12).

Acessibilidade e Cidadania
Ao longo do verão, a Fundação de
Articulação e Desenvolvimento de
Políticas Públicas para Pessoas com
Deficiência e com Altas Habilidades
(Faders) desenvolve o projeto Praia
Acessível. A ação tem como um dos
objetivos permitir que pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida possam usufruir das praias e
balneários de maneira segura. Para
isso, capacita profissionais que façam

o banho acessível em cadeira anfíbia.
A fundação também firma convênios
com as prefeituras, que permitem
o empréstimo dos equipamentos. A
equipe da Faders também promove
atividades recreativas e paradesportivas. Na abertura oficial do RS Verão
Total, a Faders realizou a entrega de
cadeiras anfíbias para os municípios
conveniados e realizou simbolicamente o primeiro banho de mar as-

sistido da temporada.
Durante a operação, a Coordenadoria de Diversidade Sexual da
Secretaria da Igualdade, Cidadania,
Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS) fará o encaminhamento das negativas para retificação do
nome civil da população de travestis e
transexuais. Também haverá equipes
informando o público sobre a Delegacia de Combate à Intolerância.

Divulgação de atrações turísticas e rodovias
A edição do Viva o RS neste verão divulgará atrações turísticas pelo
Estado inteiro, apresentando os destinos e inspirando os viajantes. Com
a temporada de verão chegando,
o governo do Estado e o Sebrae-RS
uniram forças para lançar a segunda
edição do Viva o RS. De passeios ao
ar livre, a rotas gastronômicas e muita
aventura com trilhas e cachoeiras, o

viajante vai poder escolher, reservar e
comprar as experiências preferidas e
planejar a sua viagem de verão.
Pelo site vivaors.com.br, lançado
na abertura da Operação Verão, e
pelo Instagram @viva.rs, é possível
pesquisar roteiros e experiências para
aproveitar o turismo no Rio Grande
do Sul. São 142 opções de atrações,
passeios e pacotes de viagem.

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) investe R$
17 milhões nas rodovias que levam
os gaúchos até o litoral. Além disso,
autorizou o aumento de 300 horários
em 130 linhas de ônibus intermunicipais. E haverá reforço na fiscalização
de estações rodoviárias no Litoral
Norte. Já a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) terá uma ambulância extra

no pedágio da ERS-040, em Viamão
e máquinas para débito automático
em todos os guichês das praças de

pedágio. Para revitalizar a sinalização
de rodovias, investe cerca de R$ 13
milhões.

noa, Xangri-lá e Torres, conforme a
agenda da Operação.
Já a Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural
(Seapdr) atuará nas fiscalizações
de estabelecimentos, durante a
Operação Verão, buscando evitar
que cheguem aos consumidores
produtos de origem animal sem

condições de consumo. Também
montará barreiras na região do
litoral com foco no trânsito de
animais para verificação da documentação zoossanitária obrigatória. Estão previstas 40 atividades
extras de mitigação de risco pelas
equipes da Secretaria da Agricultura que atuam nas supervisões

regionais de Pelotas e de Osório.
Essas atividades levam em conta o
aumento do envio e da circulação
de produtos de origem animal no
litoral durante o verão.

Vinte quadriciclos para patrulhamento em praias e oito motonáuticas para circulação nas águas

Esporte, lazer e Agricultura
A Secretaria do Esporte e Lazer
integra a Operação RS Verão Total
com o Projeto Esporte e Lazer em
Movimento. Será disponibilizada uma unidade móvel equipada
com aparelhos esportivos e equipe
técnica para monitoramento das
atividades, entre as quais, futebol,
vôlei, tênis de mesa, basquete, fut-

mesa e badminton.
Na área da recreação e lazer, serão oferecidas cama elástica, jogo
de xadrez, pega varetas, futebol de
botão, jogo da memória, frescobol,
kits de pinturas e outros brinquedos educativos. A unidade móvel
vai estar presente nos fins de semana nas praias de Capão da Ca-

Texto: Thamíris Mondin, Ascom
GVG e ascom RS secretarias - Fotos:
Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Todos pontos de Torres e do Litoral Norte
com condições boas para o banho
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, no dia 17 de dezembro o primeiro relatório de balneabilidade
das praias RS.
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (17), o
primeiro relatório de balneabilidade das praias do Rio Grande
do Sul. Dos 90 pontos analisados, 84 são próprios para banho e seis são impróprios.
Todas as praias do Litoral
Norte do RS (incluíndo Torres e
Arroio do Sal) apresentam condições de banho. Os pontos impróprios estão todos em águas
internas: Pelotas, no Sul do
estado, lidera a lista de locais
impróprios com quatro praias
da Lagoa dos Patos. Os demais
pontos sem condições para
acesso à água ficam em Barra
do Ribeiro e São Jerônimo, na

Região Metropolitana de Porto
Alegre.
O boletim de balneabilidade
é divulgado nas sextas-feiras e
pode ser acessado no site da
Fepam. Todos os pontos receberão placas informativas,
identificando a condição de banho – própria ou imprópria. O
Balneabilidade é realizado desde o verão 1979/1980 e integra
o projeto RS Verão Total do Governo do Estado. Os resultados
das análises serão divulgados
todas as sextas-feiras, até o dia
4 de março. O projeto é coordenado pelo Departamento de
Qualidade Ambiental da Fepam
e obedece a Resolução Conama
274/2000.
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Bolsistas do Programa Qualificar conquistam
o tão esperado emprego em Arroio do Sal
“O programa me auxiliou na busca de um emprego, foi o alicerce na
busca de um futuro melhor”, afirma
Silvana Rosanelli Krever, uma entre
os 28 bolsistas do Qualificar: gerando oportunidades, que pediu desligamento durante a participação no
Programa por conquistar uma vaga
de emprego no comércio local.
A edição piloto do Programa
Qualificar, que iniciou no dia 01 de
setembro de 2021 e encerra-se no

próximo dia 31 de dezembro, teve
28 inscritos e, ao longo do período, ocorreram 12 desligamentos de
bolsistas, dos quais mais da metade
ocorreram devido ao principal objetivo do Programa: inserção e reinserção no mercado de trabalho.
De acordo com a coordenadora
do Programa, Tainara Juliana Viganó, as solicitações de desligamento
ocorreram por oferta de vagas de
emprego, visto que alguns desses

bolsistas passaram em processo seletivo realizado pela prefeitura municipal. O Programa Qualificar é uma
realização da Prefeitura de Arroio do
Sal por meio da Secretaria da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento
Social e visa preparar trabalhadores em vulnerabilidade social com a
oferta de qualificação profissional,
práticas de trabalho junto às secretarias municipais associado a uma bolsa auxílio remunerada. A edição pilo-

to será encerrada na data estimada,
com a entrega dos certificados de
conclusão com a carga horária total

realizada pelos participantes. (Com
informações de Melissa Maciel /ASCOM PMAS - FOTO Daniel Matos)

Trilha dos Canyons, no litoral norte gaúcho, é lançada em Brasília
Em ato Ministerial, realizado na
última terça feira (14), em Brasília, foi assinada a Portaria MMA n°
554/2021, que reconhece a "Trilha
dos Canyons" - situada no litoral norte
do Rio Grande do Sul - como trilha integrante da Rede Nacional de Trilhas
de Longo Curso e Conectividade - RedeTrilhas. O lançamento contou com
a presença da assessoria do Ministro
do Meio Ambiente Joaquim Álvaro
Pereira Leite, do senador Luiz Carlos
Heinze, do prefeito de Três Cachoeiras e presidente do Consórcio de In-

fraestrutura Rural e Urbana (CIDIRUR)
Flavio Lipert (também prefeito de Três
Cachoeiras) , do diretor do Consórcio
Schamberlaen Silvestre, e do prefeito
de Morrinhos do Sul Marcos Venicios.
A Trilha dos Canyons é um importante produto turístico para o litoral norte gaúcho, pois integra seis
municípios em uma rota de turismo
sustentável. A trilha, que possui 128
Km, tem seu início na praia da Guarita, em Torres, passa pelos municípios
de Mampituba, Morrinhos do Sul,
Três Cachoeiras, Três Forquilhas e se

encerra em Itati. Na maior parte do
trajeto a trilha serpenteia os cânions
e montanhas da região.
A assinatura desta portaria pelo
Ministro é um marco para o turismo
sustentável da região e, somado à
chancela da UNESCO do Geoparque
Caminhos dos Cânions do Sul, coloca
definitivamente a região em outro
patamar.
O projeto foi liderado pelo diretor
do Consórcio Cidirur, Schamberlaen
Silvestre, em parceria com as equipes
técnicas dos seis municípios.

Inaugurada Escola de
Educação Infantil em
Bella Torres
PASSO DE TORRES - Na manhã
de segunda-feira ( 20 de dezembro), ocorreu a inauguração da
Escola Municipal de Educação
Infantil (EMEI) Mar do Saber, em
Bella Torres. A nova unidade recebeu investimentos no valor
de R$255.589,88 e vai ofertar
40 vagas de turno integral para
crianças de 0 a 03 anos e 11 meses, podendo atender em turno
parcial até 80 crianças. O Prefeito

Municipal Valmir Rodrigues, enfatizou a importância deste novo
local para as famílias de Bella
Torres. "Desde o início da gestão,
estamos com o compromisso de
executar todas as obras que não
foram terminadas ou que estavam paradas por falta de recursos. Esta é mais uma obra que
finalizamos e entregamos para
a comunidade escolar", disse o
Prefeito.

INSCRIÇÕES ABERTAS: Arroio do Sal tem 12 vagas para trabalhadores no Censo 2022
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu em 15
de dezembro as inscrições para o
processo seletivo de recenseado-

res e agentes censitários do Censo
Demográfico 2022. Para o município de Arroio do Sal, ao todo são
12 vagas temporárias, sendo 10

para recenseador, 01 para agente censitário municipal e 01 para
agente censitário supervisor.
As inscrições terminam às 16h

de 29 de dezembro deste ano, e
podem ser feitas pelo site da FGV
Conhecimento, onde também poderão ser encontradas informa-

ções sobre as provas. A aplicação
da prova seletiva será no dia 27 de
março de 2022, em local a ser informado posteriormente.

Prefeito do Passo participa de entrega da viatura para o Corpo de Bombeiros
No dia 16 de dezembro, o Prefeito do Passo de Torres, Valmir Rodrigues, participou da entrega de uma
viatura para o 2º Grupamento de
Bombeiros Militar de Passo de Torres. O veículo, Auto Transporte de

Materiais (ATM), foi adquirido por
meio do Governo Estadual, através
do fundo de Melhorias do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina.
A cerimônia também prestigiou
17 novos formandos de Guarda-Vi-

das, sendo homenageados o primeiro colocado no Curso de Formação e
o primeiro colocado na Recertificação de Guarda Vida Civis Voluntário.
Em sua fala, o Prefeito Valmir
Rodrigues, destacou a importância

da nova viatura que vai atender a
população de Passo de Torres, São
João do Sul, Praia Grande e região..
Além do Prefeito de Passo de Torres, estiveram presentes o Vereador
Loro Gomes, representando a Câ-

mara Municipal de Vereadores de
Praia Grande, oficiais da 3ª Companhia de Bombeiros Militar com sede
em Araranguá e do 4º Batalhão de
Bombeiros Militar com sede em Criciúma.

Crianças do Projeto Pequeno Cidadão recebem mimo de natal em Três Cachoeiras
Cerca de 30 crianças do Projeto
Pequeno Cidadão - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Três Cachoeiras, receberam,
nesta semana, um mimo especial

de natal. A iniciativa foi realizada
pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social,
por meio do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), e pelo

Banco Sicoob.
A lembrança, que continha brinquedo, panetone e uma receita,
além de ingredientes para uma
sobremesa natalina, foi entregue

nas casas das crianças. “O momento mais mágico do ano está
chegando! Nossas crianças são
nossas sementes para um mundo
com mais amor, paz e bem. Nossa

equipe agradece a colaboração.
Tudo preparado com muito carinho
para nossos pequenos”, concluiu a
secretária de Assistência Social, Luciana Dimer.
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Arroio do Sal e Torres recebem o Projeto
Praia Acessível com cadeiras anfíbias
Arroio do Sal e Torres vão receber
o projeto Praia Acessível no próximo
dia 08 de janeiro de 2022, junto ao
Quiosque do Turista, na área central
do município. A ação é destinada a
moradores e visitantes com deficiências físicas ou com mobilidade
reduzida para curtir o que há de melhor no verão, um banho de mar ou
um passeio à beira-mar.
O equipamento de Arroio do Sal
foi recebido pelo secretário de Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento
Social, Israel Irassochio, e a secretária-adjunta, Francine Nascimento,
durante o evento Operação RS Verão Total do governo do Estado, no
último domingo, 19/12, em Capão
da Canoa. De acordo com o secre-

tário da pasta, Israel Irassochio, o
projeto Praia Acessível consiste na
disponibilização de cadeiras anfíbias
para que as pessoas possam curtir a
praia, banho de mar ou um passeio
na orla com segurança e dignidade.
O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), explica que
somado ao projeto Praia Acessível,
recentemente o município construiu
a passarela de acesso a orla central
do município com acessibilidade
para pessoas com deficiências, garantindo o livre acesso à beira-mar à
todas as pessoas em igual condição.
Praia Acessível
O projeto é realizado nos prin-

cipais balneários do Rio Grande do
Sul, oferecendo cadeiras anfíbias
para o banho assistido. A cadeira
anfíbia é um modelo de cadeira de
rodas desenvolvida com a finalidade de permitir o acesso de um cadeirante à praia. Feitas em materiais
resistentes à água: como o plástico,
o alumínio e o aço inox, essas cadeiras são leves e não afundam na
água.
Segundo dados da Faders – Acessibilidade e Inclusão, entre 2015
e 2017, mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas. Apenas no verão
2017/2018, foram 3.406 banhos no
Estado. Cerca de 20% a mais do que
no verão anterior. (Com informações
de Melissa Maciel - ASCOM PMAS)

Representantes de Arroio do Sal recebendo cadeira anfíbia

Prefeitura de Arroio do Sal realiza limpeza da faixa de areia de praias e dunas
Verão chegando e a praia está
limpa, aguardando os moradores,
veranistas e visitantes. A iniciativa
é desenvolvida pela Prefeitura de
Arroio do Sal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte,
Juventude e da Cultura, com a execução de empresa licitada para essa
finalidade.
Para o prefeito municipal, Affonso
Flávio Angst (Bolão), com a chegada
da temporada de verão, período em
que a cidade recebe cerca de 100
mil visitantes, a Prefeitura reforça os
serviços de limpeza das praias, como
forma de bem receber quem escolhe o município para passar as férias,

como também para a população local aproveitar seu lazer.
De acordo com a secretária da
pasta, Aline Valim, a limpeza começou no início de dezembro e as regiões centro e lado sul do município já
estão limpas e, nesta semana, serão
concluídos os trabalhos de limpeza
do lado norte. “Primeiro o trabalho
se deu na limpeza da orla e agora as
dunas também foram limpas. Já foram recolhidas cerca de dez caçambas de lixo. A ideia é dar uma geral
agora, passar um pente fino mesmo,
e depois só ir mantendo durante o
verão”, explica a secretária.
Os detritos recolhidos em sua

maior parte são materiais deixados
pelos banhistas, como plásticos, papéis, roupas, bitucas de cigarro, cacos
de vidros, metais, dentre outros. O
que reforça a necessidade de todos
que compartilham o local, não esquecerem de levar uma sacola para
recolher o lixo produzido na praia.
A força-tarefa de limpeza de
praias tem como principal objetivo
manter as praias limpas, principalmente na alta temporada, oferecendo uma orla mais bonita e segura,
além da preservação do meio ambiente. (Com informações de Melissa Maciel /ASCOM PMAS - FOTO
Daniel Matos)

Premiação dos Jogos Escolares Virtuais
é realizada em Três Cachoeiras
Os alunos vencedores dos Jogos Escolares Virtuais, realizado
pelo SESC Torres em parceria com
a Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras, foram premiados nesta
semana. Os ganhadores receberam troféus e medalhas em cada
categoria, nas modalidades de
dança, embaixadinha e narrador

esportivo.
Os jogos virtuais foram uma forma adaptada de realizar a competição em meio a pandemia da COVID-19. O campeonato ocorreu de
23 a 29 de novembro, com alunos
das escolas municipais e estaduais
de Três Cachoeiras, de maneira
individual e registrada por vídeo,

para que a banca examinadora do
SESC pudesse avaliar. “Uma forma
divertida de incentivar os alunos à
prática de atividades físicas, ressaltando suas habilidades, com todos
os cuidados necessários que o período pandêmico exige”, defendeu
a Secretaria de Educação de Três
Cachoeiras.

Poço é perfurado em Três Cachoeiras para levar
água potável a moradores do Morro Azul
O prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, visitou
nesta semana, as obras de perfuração de um poço que levará
água potável para a comunidade

de Morro Azul, atendendo as localidades de Tajuvas e Canto dos
Boff.
Flávio informou que a água
potável foi encontrada há cerca

de 170 metros de profundidade, com uma excelente vazão.
“Os custos dessa obra não são
despesas, mas sim investimentos em saúde pública. Pois água

potável é vida. Estamos evitando
que, num futuro bem próximo,
as pessoas busquem atendimento médico por ingerir água não
potável”, afirmou o prefeito.

Ponte de acesso a Passo de Torres na BR 101 será recuperada
Foi firmado no dia 15 de dezembro o convênio entre o Governo do
Estado e a Prefeitura de Passo de
Torres, no valor de R$ 700 mil para
a recuperação da ponte de acesso ao município. Viabilizado pelo

mandato do Deputado Zé Milton,
através da Secretaria de Infraestrutura, a obra atende uma reivindicação do Prefeito Valmir Rodrigues e
Vereadores para garantir a segurança e trafegabilidade de morado-

res e visitantes.
“Logo que assumimos o governo iniciamos o trabalho para conquistar os recursos e recuperarmos
essa ponte, visto o risco para a
nossa população”, comentou Val-

mir ao agradecer o Deputado Zé
Milton e o Governador Moisés pela
liberação dos recursos. De acordo com Valmir nos próximos dias
será lançado o edital de licitação
da obra. “Já estamos finalizando o

edital e vamos lançar o mais breve
possível”, finalizou. A obra conta
com a recuperação total da ponte
e construção de dois muros para
evitar que o Rio cause a erosão das
cabeceiras da ponte.
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SAPT e Monte Bello organizam últimos preparativos para o Point da Praia
Espaço será aberto no Réveillon, unindo-se a outras atividades do clube
Finalmente, o verão chegou.
Esperando mais normalidade do
que em 2021, quando a pandemia
afetou demais os serviços, a SAPT
(Sociedade Amigos da Praia de
Torres) prepara uma temporada
especial para sócios e para toda
a comunidade da região. Um dos
principais movimentos é o Point da
Praia, que em parceria com a Construtora Monte Bello entra em sua
segunda edição. E se o espaço que
fica à beira-mar nos Molhes extrapola as dependências do clube, a

sede social também terá novidades para receber a todos de braços
abertos.
A partir da virada para 2022, e
até a segunda quinzena de fevereiro, veranistas terão à disposição
quadras para esportes de areia,
dois gazebos com conveniências e
guarda-volumes, empréstimo de
bolas e muito mais. As principais
novidades do Point para este ano
são o Torneio Municipal de Beach
Tennis, clínica para iniciantes e jogos de exibição. O funcionamento

ocorrerá aos fins de semana, de
sexta a domingo, com possibilidade
de ampliação de datas nos feriados.
“Estamos muito felizes pela renovação da confiança por parte da
Monte Bello. E com o reconhecimento da Prefeitura de Torres, que
também abraçou o Point da Praia
para uma competição da cidade.
Nos orgulha muito dizer que o local
é realmente um ponto de encontro
da comunidade”, comemora o presidente da SAPT, Márcio Amaro.

Beach Tennis Profissional e outras atrações
Logo nos primeiros dias, as
areias dos Molhes prometem
“ferver” com uma disputa entre
profissionais convidados para jogar beach tennis. Praticantes de
futevôlei estão convidados para
montar suas agendas de aproveitamento do espaço. Assim como
na última edição, guarda-sóis e
cadeiras da Construtora Monte
Bello estarão disponíveis para uso.
Depois de ter recebido mais de 60
atletas por dia na temporada pas-

sada, o Point quer aumentar a conexão com as pessoas neste verão.
Às vésperas de completar 86
anos de história, a SAPT faz balanço positivo do ano que termina.
Mesmo com a pandemia, as dependências receberam importantes investimentos, para elevar o
nível de experiência dos frequentadores. Nas plataformas digitais,
a SAPT conta com quase 15 mil seguidores. O WhatsApp virou canal
de comunicação frequente com

associados.
Reformas em quadras de tênis,
novos espaços para beach tennis,
criação de local para futevôlei,
melhorias de playgrounds, reforma do Restaurante Paleomar e reforços de horários para aulas das
mais de 10 modalidades disponíveis são alguns dos motivos para
celebrar em 2021..
Pais e filhos podem aproveitar
mais ainda a sede social. O Espaço
Brinkar está aberto com ativida-

des para crianças de 5 a 12 anos.
É de segunda a sexta, das 13h30 às
18h, com brincadeiras que unem o
lúdico ao aprendizado. Educadores e recreacionistas trazem desde
esportes como vôlei, basquete,

futebol, tênis e beach tennis, até
pilates, funcional e natação kids.
Mais informações podem ser obtidas na secretaria pelo Whats (51)
3664-1221 e e-mail sapt@sapt.
com.br.

Na alta temporada, Guarda Municipal intensifica rondas preventivas nos espaços públicos
TORRES - Com a chegada da
alta temporada e as festividades
do final do ano, a Guarda Municipal está intensificando as rondas
preventivas em todos os espaços
públicos. O principal objetivo é a
conservação do patrimônio público, como também, orientar turistas e visitantes sobre o uso correto destes espaços.
Conforme a lei municipal
5027/2018, que disciplina o uso
da orla da praia, Morro do Farol,

praças e demais áreas públicas,
a Diretoria de Segurança Pública
explica que a legislação determina a proibição de uso de barracas
e churrasqueiras, redes e piscinas
infláveis nos espaços públicos. O
intuito é garantir a manutenção, o
asseio, a organização, a higiene, a
funcionalidade, a ordem e a estética destes locais.
Devido as festividades de fim
de ano, a incidência de barracas
pela cidade aumenta. A primeira

atitude dos servidores da GM é a
de orientar a população. Em caso
de descumprimento da lei municipal, as equipes de fiscalização
poderão emitir auto de infração e
apreensão dos equipamentos.
A maioria das queixas parte
dos moradores. No caso do pedido da Guarda não ser atendido, as
equipes podem acionar o 190 e o
infrator, enquadrado no crime de
desobediência pela Brigada Militar.

IPTU 2022 de Torres tem desconto de 15% até 17 de janeiro
No início de 2022, a Prefeitura de
Torres começa a distribuir as guias de
pagamento do IPTU 2022 (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana) e da Taxa de Coleta de Lixo. O
projeto encaminhado pelo executivo
teve o calendário de pagamentos e os
descontos aprovados pela Câmara de
Vereadores, tendo sido assinado pelo
prefeito Carlos Souza nos primeiros
dias de dezembro. Quem pagar a cota
única até o dia 17 de janeiro de 2022,
terá desconto de 15% sobre o valor
lançado. Quem optar por pagar de um

só vez até 15 de fevereiro terá 10% de
desconto. O pagamento em cota única
é uma boa oportunidade para o contribuinte economizar e ainda ajudar a
cidade a crescer. Nos anos anteriores,
a maior parte dos contribuintes opta
pelo pagamento em cota única.
"Serão enviados 54.549 carnês, metade são moradores de Torres e a outra
parte, de proprietários que moram em
outras cidades. A atualização monetária este ano é de 10,67%, seguindo o
IPCA – índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os bancos habilitados a

receber o IPTU 2022 são: BANCO DO
BRASIL, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e LOTÉRICAS, E SICOOB
CREDISULCA. Os que optarem podem
parcelar o imposto em dez vezes, sem
descontos, de março a dezembro", explica a municipalidade.
Multi Cartões
Através da modalidade de Multi
Cartões, todo contribuinte que tiver
uma conta bancária, independente da
instituição, poderá efetuar o pagamen-

to do IPTU 2022 nas agências do Banco
do Brasil. Basta apenas o interessado
clicar em modalidade Multi Cartões no
Menu que aparecerá na tela
Em 2022, o contribuinte terá quatro formas para receber ou retirar as
guias de pagamento de duas maneiras
tradicionais: o carnê que será entregue
pelos Correios no endereço de correspondência, tal como consta no Cadastro Imobiliário do Município de Torres
e a retirada das guias pela versão eletrônica que já está disponível no site da
Prefeitura em Menu, Guias e Formulá-

rio. A novidade, é que agora, o interessado ainda poderá ter acesso em mais
duas alternativas: preferencialmente
pelo whats da Tributação (51- 99706
368) e ainda pelo chat-line por meio
do site da Prefeitura.
Fora todas estas opções, o contribuinte ainda tem como alternativa,
buscar informações diretamente na
Diretoria de Atendimento ao Cidadão
e Diretoria de Tributação que terão horário especial entre os dias 3 e 17 de
janeiro, para melhor acolhimento do
público: funcionará das 9h às 17h.

Prefeitura explica que Torres não tem saldo remanescente no Fundeb
por investir acima da aplicação exigida em educação
De acordo com a legislação vigente no “Novo Fundeb”, Lei 14.113,
de 25 de dezembro de 2020, os recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb devem ser gastos da
seguinte forma: 70% no pagamento
dos (as) profissionais da educação

básica e os 30% restantes com pagamento de profissionais terceirizados,
manutenção, investimentos e verbas
indenizatórias, entre outros. Diante
deste quadro, a Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal de Educação,
faz o seguinte esclarecimento sobre o
rateio do Fundeb.

O rateio tem ocorrido em municípios que remuneram seus profissionais abaixo do piso do magistério,
realidade que afeta 55% das 5.569 cidades do país. Segundo informações
da Secretaria de Fazenda, o município
já executou até o momento 78,45%
em folha de pagamento dos recursos

do Fundeb. "O município de Torres já
vem cumprindo muito mais do que a
aplicação mínima exigida, não existindo saldo remanescente do valor
repassado", indica a prefeitura.
"A gestão municipal ressalta que
têm buscado, cada vez mais, oferecer
melhorias nas condições de trabalho

e valorização dos educadores por
meio do cumprimento de ações permanentes, como cumprimento de ⅓
de Hora Atividade dos profissionais
da Educação previsto para 2022, mudança de classes dos servidores e revisão de Plano de Carreira", finaliza a
muniipalidade.
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Inaugurada revitalização dos Molhes,
fortalecendo ponto turístico torrense
FONTE - Prefeitura de Torres
_______________________
“Um presente para os torrenses”
foi como o prefeito Carlos Souza definiu a inauguração da revitalização dos
Molhes, na tarde da última sexta-feira
(17 de dezembro). Acompanhado da
primeira-dama Susi Souza, destacou
a importância da obra para moradores e visitantes. Após a recuperação e
revitalização do local, o lugar propor-

ciona a acessibilidade necessária para
a democratização do espaço público,
que volta a ser significante ponto turístico local.
O evento de inauguração contou
com a participação do deputado federal, Afonso Hamm, autor da emenda que possibilitou a recuperação e
revitalização dos Molhes, atendendo
solicitação do ex-servidor da Prefeitura, hoje, vereador Rafaell Silveira. O
valor do repasse foi de R$364.190,77

(R$364 mil) e a contrapartida da Prefeitura, de 73.610,76. Estavam presentes, o vice-prefeito Fábio Amoretti,
secretários municipais, vereadores
como Rafael Silveira, Carla Daitx, Carlos Jacques, Dilson Boaventura, Igor
Beretta e Théo.
Na oportunidade, o prefeito agradeceu "o apoio do deputado para o desenvolvimento da cidade", lembrando
dos passos da obra iniciada em 2019 e que não recebia reparos adequados
há vinte anos. O projeto de recuperação dos Molhes compreende a reabilitação das áreas onde houve erosão,
após essa etapa, foi iniciado o projeto
de revitalização. O projeto compreende a execução de passeio em concreto
armado com piso tátil, com iluminação
balizadora, bancos e pilaretes em concreto armado e cordas de delimitação
de limite de espaço.
O serviço de Recuperação e Revi-

talização dos Molhes está dentro do
pacote de Obras e Infraestrutura Urbana e Turística – Transforma Torres.
"A intervenção nos Molhes estava focada na área onde houve erosão dos
taludes devido a ação das águas. Após

terminada a fixação das pedras, ocorreu uma licitação que elegeu a empresa que realizou a pavimentação e
iluminação da área dentro do projeto
de revitalização", finaliza a Prefeitura
de Torres.

Com análise positiva, foi realizado o primeiro
Famtour do projeto de turismo rural 'Raízes de Torres'
Com Prefeitura de Torres
____________________
Foi realizado nessa última quarta-fei-

ra (15 de dezembro), com a participação
do prefeito de Torres, Carlos Souza, e a
primeira-dama Susi Souza, o primeiro
Famtour do projeto Raízes de Torres-Turismo Rural. Famtour é
uma forma de promoção com o objetivo de
apresentar e familiarizar o fornecedor do
produto turístico. É um
processo que consiste
em trazer agentes de
viagens para uma visita técnica exploratória,
com o intuito de mostrar o que estão oferecendo ao cliente. O
evento acolheu grupo
de visitantes em clima
festivo e foi realizado
em seis empreendimentos de Rota Rural.
A realização é da Prefeitura, por meio das
Secretarias de Turismo
e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca, com a parceria do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Senar- Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural e dos empreendedores rurais.
Na iniciativa, os visitantes tiveram contato com a história, cultura, beleza natural, lendas e gastronomia da área rural, em
seis empreendimentos no roteiro: Sítio
Querência Santos (Comunidade do Barro
Cortado), Cachaçaria Engenho Nobre (Comunidade do Puca), Sítio Inácio (Comunidade do Barro Cortado), Sítio Curicaca
(Bairro Faxinal), Sítio Menezes Casa de
Campo (Comunidade Itapeva) e Sítio Jerivá (Bairro Faxinal). Informações detalhadas sobre estes roteiros são encontradas
no site da Prefeitura de Torres em torres.
rs.gov.br/vivatorres/turimo-rural
Estavam presentes, além do prefeito
e primeira-dama, o secretário municipal
de Turismo, Fernando Nery; secretário
do Desenvolvimento Rural e Pesca, José
Vanderlei Brocca; o secretário de Cultura e do Esporte, Mauri Rodrigues; representantes do trade turístico, incentivadores do Geoparque Cânions do Sul e
jornalistas. Para o prefeito Carlos Souza,
os benefícios do turismo rural são muitos: novas fontes de renda, geração de

novas vagas de trabalho, aquecimento
da economia, desenvolvimento local, integração com o turismo regional, valorização da cultura e da história. Destacou
que o interior do Município de Torres
representa a força e a história de toda a
comunidade, marca do trabalho dos primeiros imigrantes.
Vários participantes se manifestaram
durante o lançamento, todos satisfeitos
com a iniciativa, parabenizando a Pre-

feitura pelo empenho técnico na atividade. Ressaltaram que sendo a maior
parte dos empreendimentos de Turismo
Rural de pequeno porte, dificilmente o
segmento seria viável com a situação
isolada de empreendedores, sendo mais
adequado o trabalho organizado sob as
bases associativas e solidárias. O trabalho técnico foi realizado pelos turismólogos Luciane de Carvalho Pereira e Francisco Reis.
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LOCAIS EM DESTAQUE:Gustavo Borges conquistou etapa do
SURF RS PRO/AM e Robson Gobbato sagra-se campeão Gaúcho
Com os resultados da etapa do brasileiro de surf que ocorreu na Praia dos Molhes (em Torres), Krystian Kymmerson sagrou-se bicampeão
Brasileiro ABRASP - com o gaúcho Ricardo Kjellin sendo vice-campeão nacional

Gustavo Borges (e) venceu etapa do Brasileiro nos Molhes; Robson Gobatto foi campeão gaúcho
(FOTOS por Angelo Demori)

A cidade de Torres recebeu a
última e decisiva etapa do circuito
ABRASP, com o SURF RS PRO/AM
– que teve o financiamento pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Esporte e
Lazer – Pró-Esporte RS LIE (lei nº
13.924/2012, através do ICMS que
você paga) – reunindo lendas do
Surf e as novas gerações em um
circuito Kids, durante os dias 16, 17,
18 e 19 de dezembro, na praia dos
Molhes, em Torres (RS).
Altas ondas marcaram a disputa
com características climáticas bem

peculiares. Sol, chuva, vento, muito
vento, frio, calor, muito sol, e muito Surf de qualidade. Esse poderia
ser o resumo do evento, mas quis
o destino que outros elementos entrassem em cena. O gaúcho Ricardo
Kjellin competia em casa com apoio
da torcida, mas não conseguiu
avançar nas baterias e viu o capixaba Krystian Kymmerson levar para
casa o título de bicampeão Brasileiro de Surf Profissional. Kjellin ficou
com a segunda colocação nacional,
considerado um feito histórico para
os gaúchos.

Torrense Gustavo Borges vence etapa
Ainda na disputa da categoria Profissional, só que da etapa SURF RS PRO/AM, o melhor
atleta foi o local Gustavo Borges, que somou 14,20 pontos
em suas duas melhores ondas
na final e garantiu o primeiro
lugar no pódio. A segunda colocação ficou com Walley Guimarães ao somar 13,30 pontos. O

terceiro colocado foi o novo
campeão brasileiro, Krystian
Kymmerson com 12,85 pontos, seguido de perto por José
Francisco (Fininho) com 11,15
pontos. Com esses resultados,
somados aos das etapas anteriores, deixou Robson Gobbato
com o título de campeão Gaúcho Profissional 2020.

Robson Gobbato parabenizou os demais surfistas e fez
um pedido aos empresários:
que patrocinem/ se associem
aos talentos locais. “Temos
talentos gigantes, Gustavo
Borges, Ricardo Kjellin, Luy
Arman, Yasmin Dias, e tantos
outros vindo na sequência.
Quem sabe se o empresariado

se unir, conseguimos ter atletas chegando no circuito mundial?”. Já o campeão da etapa,
Gustavo Borges, demonstrou
ciência que precisa seguir forte
para atingir objetivos maiores.
“Estou feliz, os resultados estão aparecendo. Tenho muito
para evoluir, para melhorar, e
sei que posso ir longe".

Vencedores da Open e categorias de base
Na categoria Open o campeão foi Luiz Henrique com
13,50 pontos. O segundo colocado foi Hedieferson Júnior com
12,35, enquanto o terceiro foi
Tiago Braga com 12,00 pontos,
e o quarto foi Robson Pinheiro
com 11,50.
Ainda no sábado, os integrantes do Projeto Social Surfar,
que são crianças e adolescentes
carentes, em especial do bairro Guarita, realizaram baterias

de apresentação. Todos foram
premiados com kits e troféus de
participação. A ação busca proporcionar integração entre jovens
de diferentes classes econômicas
e sociais, mostrando que no esporte todos são bem-vindos. O
projeto é desenvolvido por surfistas voluntários, sem nenhum fim
lucrativo.
No domingo (19) as disputas
foram das categorias de base,
com os atletas da Sub-10, Sub-12,

Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Além
dos competidores, embora novos,
acostumados no circuito, a novidade foi a volta da categoria Surf
Adaptado, que reúne deficientes
físicos de diversas classificações.
Na categoria Sub-10 o vencedor
foi Lorenzo Souza com 7,75, seguido por Pedro Sommer com 6,95,
Clarissa Tasca com 4,65, e Antonio
Dessimon com 1,45.
Na categoria Sub-12 o bicho-papão foi Lorenzo Souza com

9,65, deixando Davi Ferreira em
segundo com 2,80, Pedro Sommer
em terceiro com 2,65, e Antonio
Dessimon com 1,50. Na Sub-14
(Iniciantes) o melhor colocado foi
Victor Midon com 13,00 pontos.
Rodrigo Lima ficou em segundo
(5,25), enquanto Luigi Wengrover
ficou em terceiro com 3,55, e Natan Rosa em quarto com 2,65.
Na Sub-16 (Mirim) o primeiro
colocado foi João Victor (12,75),
o segundo foi Victor Midon com

11,25, o terceiro foi Lucas Lopes
com 7,35, e o quarto foi Luigi
Wengrover com 2,50. O melhor
Sub-18 (Júnior) foi Kaique Garcia
com 11,50 pontos. O segundo foi
Micael Dimitry com 9,60, seguido
por Gabriel Behn com 7,75, e Pedro Sturza com 6,55 pontos.
Com informações de
Gabriel de Mello
Fotos do evento: Angelo
Demori

Equipe Torrense de atletismo volta com títulos da Copa
Brasil de Cross Country 2021
No dia 19 de dezembro na cidade de
Cotia (SP), a equipe de atletas da Ascort
(Associação dos Corredores de Torres)
representou muito bem Torres - na competição fechou o calendário Nacional
das grandes provas de Corrida no Brasil.
Eduardo Bandeira, Carlos Eduardo e Patrick Hermes foram os grandes campeões da Copa Brasil de Cross Country em
sua categoria. O evento foi organizado
pela CBAt (a entidade máxima do Atletismo no Brasil) e teve patrocínio da Caixa.
Já no individual, Eduardo Bandeira se
tornou Campeão Brasileiro sub 20 Corss Country - fechando as categorias de
base com grande estilo e já se projetando para sua nova sequência (que será na
categoria adulto). "Na mesma categoria
Patrick Hermes conquistou a medalha
de bronze seguido pelo quinto lugar de
Carlos Eduardo Borba - só mostrando
que a base vem forte", comemora a As-

sessoria da Ascort.
E na categoria sub 18, mais um bom
resultado para a equipe torrense: Pedro
Henrique de Freitas foi vice Campeão
Brasileiro na sua primeira participação
em um Cross Country - e agora ele se
prepara para em Fevereiro tenta uma
vaga na seletiva que valera para o Nacional. "Agradecemos a todos Patrocinadores, apoiadores, Equipe Técnica e em
especial ao amigo Paulo do CFC TORRES
e Gisele Model Bandeira", concluí a Assessoria da Ascort.
Patrocínio - Torres Calçados / CFC
Torres RS / Construtora Monte Bello /
Nossa Casa Imobiliária / RMS Telecom /
Laboratório Da Rocha / Novo Lar Imobiliária / Klein Bicicletas / SOSSEG / VCA MAGGI - Construtora e Incorporadora Ltda
Equipe Técnica: JB Clínica Quiropraxia / Welle Fisioterapia / Academia

Kirra Capesca / Clinica Praia Grande /
Massoterapeuta Dirlene Girelli /Proforma Fisioterapia / Psicólogo Vitor Luiz Job
dos Santos / JP Soluções Tecnológicas /

Nutricionista Diandra Valentini / Fisioterapeuta Gustavo Pozzi / Welle Fisioterapia
Apoios: Águia Contabilidade / Clezar

Junior Engenharia e Construções / Protelim Piscinas Torres / Co2 Grupo de Corrida / Grupo Bem Estar de Corrida / ATP
Fitwear / A FOLHA Torres
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FINAL DE CICLO

Como esta é a última coluna do
ano de 2021, pensei em fazer uma retrospectiva de tudo que foi escrito aqui neste
espaço.
Tive dificuldades.
Na verdade este foi um ano que
escrevi pouco. Não foi por pouca inspiração, a dificuldade foi o tempo, pouco tempo. Não sei vocês, mas me parece que o
tempo anda cada vez mais escasso.
A manhã passou rápida sem tomar
café e atropela o almoço, a tarde adentra
a noite só parando na hora do jantar.
Esta é a minha impressão sobre o
dia. O relógio parece um ventilador, tamanha a rapidez.
Lendo um dos primeiros livros de
Mario Quintana, chamado Caderno H,
onde ele escreve ironicamente sobre diversos assuntos, resolvi compartilhar algumas dessas “tiradas” de humor e sarcasmo e misturá-las à esta retrospectiva.
E a primeira tem muita relação com minha dificuldade com o tempo…

E é este ponto de vista que parece
nos empurrar para o fim do dia, fim do
mês e fim do ano. Que é onde estamos.

Mas voltando à retrospectiva…
Destaco, do ano que passou, a batalha anual a favor da preservação dos
poucos patrimônios culturais edificados
que ainda estão de pé. A cada novo ano,
várias antigas casas desaparecem. Estamos perdendo esta “guerra”! Na verdade,
a Cultura já vem perdendo esta “guerra”
há bastante tempo. Continua muito difícil.

O passado não reconhece
seu lugar: está sempre presente.
Outro tema que vale relembrar é o
“Valão”. Ele, recentemente, foi limpo e
ganhou novas travessias derivadas de
parcerias com a iniciativa privada. Porém,
a parte final em direção ao Mampituba
continua abandonada.

A esperança é um urubu
O tempo é um ponto de vis- pintado de verde.
O destaque final desta retrospectita dos relógios.

va foi a redundância. Antigos temas foram revisitados, reescritos ou, simplesmente, reeditados, pois ainda permaneciam atuais.

A recordação é uma cadeira de balanço embalando
sozinha.
Finalizo esta coluna com a esperança (verde) de que em 2022 o tempo
seja menos apressado, a Cultura mais
valorizada e os governantes lembrem (e
cumpram) suas promessas de campanha. Só isso!
Boas Festas!

A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a
roda.
Fonte: Caderno H, Mario Quintana.
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