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Paulo Timm

republicano em defesa do coletivo.
A CRISE HÍDRICA arrefecerá em decorrência das fartas águas de verão que elevaram
consideravelmente os reservatórios do SUDESTE, sem, contudo, voltar a níveis ditos
de garantia de médio prazo. Isso, porém,
não se refletirá nas altas contas familiares
e comerciais de energia, em virtude de necessidade dos consumidores ajudarem no
CRISE SANITÁRIA - CRISE HÍDRICA - CRI- financiamento de R$ 76 bilhões transferiSE SÓCIO-ECONÔMICA - CRISE INSTITU- dos pela União às empresas distribuidoras.
CIONAL
A CRISE ECONÔMICA será, certamente,
A CRISE SANITÁRIA produzida pelo COVID muito grave. O PIB continuará rastejando
19, doravante, não será tão letal quanto na linha d´água, sem recompor a renda per
a que presenciamos no ano passado, em- capita anterior à crise e com o agravante
bora de largo alcance numérico. As varian- de se depreciar internacionalmente em
tes, ainda em expansão, delta e ômicron, decorrência da desvalorização do real. Deentretanto ainda exigem de cuidados, a pois de estarmos, por anos, entre os dez
última altamente contagiosa. Suas conse- primeiros no ranking mundial, passaremos
quências maiores se produzirão no afas- para um lamentável vigésimo. Internamentamento de trabalhadores de seus postos te o desemprego, com suas toxidades papela necessidade de quarentena, agravan- ralelas - subemprego, desalento, precariedo a retomada da normalidade dos mer- dade e fome - continuará nos castigando.
cados. A China, entretanto, principal mo- O único dado positivo talvez venha a ser
tor do mercado mundial, já demonstrou uma desaceleração da inflação, por virtucapacidade no manejo interno da doença al inanição do corpo econômico, fruto da
e agilidade na retomada de seu crescimen- obsessão fiscalista do Teto de Gastos, sob
to, embora um pouco abaixo das médias a égide do neoliberalismo. Continuaremos
pré pandemia. Isso garantirá ao Brasil a com elevado endividamento de governos,
manutenção de suas exportações de mi- empresas e consumidores e baixos níveis
nérios, grãos e proteínas como âncora de de investimento público e privado na ecouma economia cada vez menos autossus- nomia. O Orçamento da União para 2022,
tentada industrialmente e dependente do pulverizado em Emendas Parlamentares de
terciário. Enquanto isso, lembremo-nos: A puxadinhos, num montante em torno de
vacina não tem querer, é um imperativo R$ 30 bilhões reduziu o investimento go-

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

2022, quando a cobra morde o rabo.
Deixemos 2021 pra trás. O que passou,
passou. Acabou-se. Pensemos no que
está por vir no ano que se inicia. Primeiro, as grandes celebrações: II Centenário
da Independência do Brasil e Cem anos
da Semana de Arte Moderna, datas que
merecerão grandes mobilizações da inteligência nacional indagando sobre os feitos
de uma Nação que nasceu por iniciativa
de uma aristocracia mancomunada herdeira do colonialismo escravocrata e que
foi encontrar sua verdadeira autonomia
somente no século XX, não sem titubeios
e solavancos. Cá entre nós, na Mais Praia,
depois do inadequado Reveillon, esperamos a retomada do balonismo, do IV Farol
Literário, do fortalecimento da Cultural FM
com novo jornalismo, sob a égide deste
colunista. Esperem um BOM DIA, TORRES!
Mas vamos ao 2022:
Viveremos, ainda, sob o impacto das crises que se abriram com o Governo Bolsonaro, em 2019, e que se aprofundaram
com a pandemia a partir de março de 2020,
elevando-se, esta, mercê das 620 mil mortes, milhões de sequelados e mihares de
órfãos, à primazia de todas elas, a saber:
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vernamental para míseros RS$ 44 bilhões.
Eis o panorama previsto:
PIB – 1¨% ; Inflação Anual: 5% ; Dólar
RS6 ; S. Minimo: RS 1212,00 ; Fome: 20
milhões
A CRISE INSTITUCIONAL,enfim, congelada desde a tentativa de golpe no 7 de setembro passado, poderá vir a ameaçar a
democracia nas proximidades das eleições,
já levando as Forças Armadas a atenta
prontidão. A imensa rejeição ao Presidente Bolsonaro poderá levá-lo a tentar nova
aventura, antes ou depois do resultado,
animando seus fiéis fanáticos à atos impensados, á la Trump, onde não está excluída a
hipótese de atentados a candidatos opositores e sedes de entidades democráticos,
com sequelas inimagináveis. Remember
Rio Ceentro e OAB RJ na década de 1980.
Melhor fora, para a democracia, que Bolsonaro abrisse mão de sua candidatura,
optando por uma Senatória por Santa Catarina, indicando, talvez seu filho Flavio,
para preservar o cacife do clã à frente do
bloco extremista que insiste no bordão:
“Não olhem para cima”. Todo esta sequência articulada de crises envolverá o processo eleitoral, no qual desponta até agora a
vitória do ex Presidente Lula da Silva, numa
paradoxal inversão das eleições de 2018,
quando foram transformadas no plebiscito anti-PT, o que alavancou a polarização.
Muitos, inclusive o big business, exclamarão agora, apertando o botão 13: “ Ó beleza, tarde te amei!”
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Maratona de obras: prefeito Carlos Souza entrega Rota Salinas e assina
convênio para pavimentar estrada da Vila São João até Barro Cortado
Fonte: Prefeitura de Torres
Duas importantes iniciativas
foram realizadas na manhã desta
quarta-feira, 29 de dezembro, beneficiando moradores e visitantes
de Torres. Foi inaugurada pelo prefeito Carlos Souza, a Rota Salinas no
bairro Engenho Velho, ao longo de
seus 5.540 metros, a Rota recebeu

drenagem, contenção de margens e
pavimentação. Conforme o prefeito, a chamada “Estrada da Salinas”
é resultado de muita gestão e parcerias. O evento ocorreu na Estrada
da Salinas, 95. No mesmo ato, com a
presença do secretário estadual de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato e o deputado federal Lucas Redecker, foi

assinado o convênio Pavimenta-RS,
do Governo do Estado, que vai pa-

vimentar cerca de dois quilômetros
entre a Vila São João e o Barro Cor-

tado, outra histórica demanda da
população.

ESTRADA DA SALINAS
A Estrada da Salinas Inicia na
Avenida Castelo Branco, seguindo em direção ao bairro Salinas I
(margeando o Rio Mampituba),
encerrando na Vila São João (já
na BR 101). A obra integra a Serra
Gaúcha e o Litoral Norte, através
da pavimentação asfáltica com
drenagem pluvial e contenção das
margens do rio Mampituba, na
Rota Turística Litoral-Serra. Possibilitará o acesso aos maiores Cânions
do Brasil situados nos Campos de
Cima da Serra, criando uma alternativa de rota entre duas regiões

turísticas do nosso Estado e aos
atrativos turísticos no município.
Em Torres, a Rota será um importante acesso de quem vem de Santa Catarina para os balneários do
município,
O valor aproximado da obra é
de R$ 7.400.000,00, sendo que
2.925.000,00 é convênio através do
Ministério do Turismo e o restante
é contra partida da Prefeitura. De
recursos próprios da administração municipal foram aproximadamente R$ 4.450.000,00.

VILA SÃO JOÃO E BARRO CORTADO
Torres conquistou R$ 2 milhões
para pavimentação da Vila São
João ao Barro Cortado. Resultado
de muita articulação sob liderança
do prefeito Carlos Souza, a administração municipal foi contempla-

da com R$ 2 milhões para a pavimentação da estrada entre Vila São
João e o Barro Cortado. Essa verba
é oriunda do Governo do Estado,
através do programa Pavimenta, e
coordenado pela Secretaria Esta-

Só na rota inaugurada, de recursos próprios da administração municipal foram aproximadamente R$ 4, 4 milhões
dual de Desenvolvimento Urbano
e Metropolitano (Sedur).
Serão mais de dois quilômetros de pavimentação, ao custo
estimado de R$ 3 milhões, sendo
R$ 1 milhão de contrapartida do

município. O projeto inclui pavimentação em asfalto, terraplanagem, sinalização e acessibilidade.
Também aqui, o prefeito Carlos
Souza lembrou que esta conquista
é uma resposta ao apoio de muitas

lideranças, entre elas o governador
Eduardo Leite, o deputado federal
Lucas Redecker, presente na cerimônia, o deputado estadual Pedro
Pereira, além do secretário estadual Luiz Carlos Busato.

Projetos de Lei são rejeitados por voto na última sessão
ordinária da Câmara de Torres
Vereador Silvano Borja não conseguiu maioria nas demandas. Regramento de utilização de postes nas vias foi uma delas
Na última sessão Ordinária da
Câmara de Vereadores de Torres,
realizada na segunda-feira, dia 27
de dezembro, dentre vários Projetos de Lei e Decretos Legislativos
votados para serem despachados
ainda no ano de 2021, dois deles
foram rejeitados durante a votação
dos 13 vereadores da Casa Legislativa torrense.
O primeiro rejeitado foi o Proje-

to de Lei Complementar 12/2021,
de autoria do vereador Silvano Borja (PDT) que modifica o código de
posturas de Torres (aprovado em
de 4 de março de 1949...), que na
prática regula a relação das empresas que colocam e gestionam o uso
dos postes fixados na urbe do município para a colocação de fiação.
No debate do Projeto de Lei
o vereador autor defendeu sua

ideia, que no texto do PL lembra
que a proposição visa garantir segurança dos munícipes, visitantes
e usuários do serviço, evitando acidentes com a fiação inutilizada que
por vezes estão caídas sobre as vias
públicas, causando acidentes com
pedestres, ciclistas, motociclistas,
dentre outros. E que também visa
a retirada dos fios inoperantes e
excedentes para consequente-

mente melhorar o aspecto visual
das vias torrenses
Já o vereador Gimi (PP), ainda
presidente da Câmara em sua última sessão, pediu a palavra para
dizer que a matéria em sua opinião era ineficaz porque não previa
penalidades além de já existirem
atualmente para o alinhamento da
fiação vigentes. Gimi sugeriu que
seu colega Silvano, autor da maté-

ria, encaminhasse uma INDICAÇÃO
para que a prefeitura modifique o
contrato de prestação de serviços
concedidos à empresa de Energia,
colocando, ai sim, cláusulas de cobrança, normas e limites de uso.
A seguir o Projeto de Lei Complementar foi à votação e acabou
sendo rejeitado com o escore de
sete votos contra a aprovação e
cinco votos a favor.

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. Na prática buscava desburocratizar algumas atividades
para o fomento do empreendedorismo local, principalmente do
pequeno negócio.
O vereador autor defendeu a
aprovação do PL, que na exposição de motivos, no corpo do documento a ser debatido, afirma que
o a lei visa “a criação de uma ferramenta para agilizar no setor público o trâmite, e/ou a permissão
para que o indivíduo possa, por

recursos próprios, empreender
atividades laborais para o próprio
sustento, bem como da família”.
E que também busca padronizar a
interpretação de fiscais e agentes
públicos para atos de autorização
de atividade econômica de baixo
risco, como, por exemplo, o efeito
vinculante nas decisões de alvará
de licença, dentre outras normas
que o PL implantaria para o fomento do empreendedor.
Os vereadores Rafael Silveira
(PSDB) – Líder do Governo Carlos
Souza na Câmara ( eleito presidente da Câmara para 2022), assim como o vereador Rogerinho
(PP) pediram a tribuna e se pro-

nunciaram contra a aprovação
do PL em questão. Rafael Silveira
afirmou em seu espaço que a demanda do projeto seria “redundante”, pois já existem leis e decretos na cidade e no Estado que
incentivam as mesmas matérias
do PL, assim como existe também
para o vereador um trabalho afirmativo do secretário da Indústria
e Comercio da prefeitura neste
mesmo sentido.
E o Projeto de Lei foi rejeitado
por oito votos contra sua aprovação contra quatro votos a favor.
Os projetos rejeitados são arquivados, perdendo toda a validade
de seus ritos.

Rejeição por matéria ser redundante
Também foi rejeitado na
mesma sessão o Projeto de Lei

87/2021, de autoria do vereador
Silvano Borja (PDT), que dispunha
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Vereador Rafael Silveira (PSDB) é empossado como
presidente da Câmara de Torres
Rafael Silveira substitui o vereador Gimi (PP) já no segundo ano de seu 1º mandato como vereador. Todos os seus colegas discursaram na
sessão solene, além do prefeito Carlos Souza
Na segunda-feira, dia 3 de
janeiro, foi realizada na Câmara Municipal de Torres a anual
a sessão solene de posse para
a nova Mesa Diretora que comandará o trabalho da Casa
Legislativa para o ano seguinte,
neste caso o ano de 2022 - segundo período da atual legislatura política da cidade, iniciada
em 2021 e que se encerra em

2024.
Todos os vereadores tiveram
espaço para darem seus discursos sobre a gestão de 2021 do
presidente de saída, Vereador
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,
o Gimi (PP), assim como sobre
suas projeções sobre o trabalho
que será dirigido pelo novo presidente, vereador Rafael Silveira (PSDB).

Gimi cita melhorias físicas, tecnológicas
e economia em 2021
No seu discurso de despedida
da gestão, Gibraltar Vidal listou as
realizações de seu trabalho no ano
passado. Reforma física do prédio
da Casa, com pintura geral; pavimentação e iluminação da área do
estacionamento interno; renovação
de computadores dos gabinetes de
da área administrativa e contratação
de serviços adicionais de tecnologia
de informação foram algumas. Aumento de transparência na comuni-

cação social da Câmara com a edição
de programa de rádio e aumento no
espaço de divulgação nos jornais,
outras.
Mesmo com estes investimentos,
Gimi comemorou a devolução de R$
1,2 milhões dos recursos recebidos
pelo poder legislativo através do orçamento anual, valor este que conforme o vereador foi bem maior do
que o anterior, um ganho para a população em economia de recursos.

Da esquerda para a direita Prefeito Carlos Souza,Vereadores Carla Daitx,Presidente Rafael Silveira,
Rogerinho e João Negrini
O ex-presidente encerrou seu
discurso de despedida também comemorando ter conseguido fazer
várias audiências públicas, o que
disse mostrar sua vontade de aproximar mais a população das decisões

tomadas pelos vereadores em seu
trabalho do dia a dia. E projetou o
trabalho a ser realizado pelo seu colega Rafael Silveira no ano de 2022
como positivo, citando como justificativa a brilhante entrada do vere-

ador na política, quando foi eleito
à presidente da Casa Legislativa já
no segundo ano de sua primeira experiência como parlamentar, o que
mostra reconhecimento público de
sua capacidade.

ador Rafael Silveira, o prefeito se
referiu à família do mesmo ,que
se fazia presente na sessão, afirmando que esta, para ele, dava
a certeza de que a educação de
Rafael garantiria um trabalho

profícuo e ético em sua estada
na casa legislativa em 2022.
O prefeito também se referiu a sua aposta sempre positiva
em pessoas jovens em posições
de comando, o que tem visto

com resultados positivos, por
exemplo, em seu secretariado
(que é de jovens). E que o novo
presidente Rafael para ele seria
mais um exemplo positivo desta
“energia jovem” na política.

como vice, e o Vereador Rogério
Jacob no cargo de 1º Secretário e
o vereador Negrini como 2º secretário.
A Câmara de Vereadores de
Torres estará em recesso parlamentar no mês de janeiro. Portanto as sessões ordinárias (com
votação) só voltam no dia 7 de
fevereiro. No entanto, o trabalho
dos vereadores continua, assim

como continua o trabalho do setor administrativo da Casa Legislativa. São realizadas semanalmente reuniões representativas onde
são tratadas todas as atividades
normais do poder legislativo, fora
a votação e debate de projetos de
lei todas as semanas. Os gabinetes
dos 13 vereadores ficam também
abertos no horário de expediente
para receber a população.

Experiência que sai, jovialidade que entra
A seguir o prefeito Carlos Souza fez breve discurso na sessão
solene. Ele compartilhou sua admiração pelo estilo de trabalho
realizado entre ele como prefeito
e o vereador Gimi na presidên-

cia da Câmara, lembrando que,
mesmo com debates às vezes de
ideias divergentes, os resultados
foram alcançados praticamente
por consenso entre os dois.
Sobre o novo presidente, vere-

Rafael quer nova política aliada à experiência
Já o novo presidente da Câmara de Torres, Vereador Rafael
Silveira fez discurso emocionado,
narrando sua passagem na formação profissional, quando teve
de trabalhar duro em empregos
pesados para ter dinheiro para pagar sua formação na universidade
de Educação Física e no curso de
pós-graduação. E também narrou
sua entrada na política, feita por

sugestão do saudoso ex-vereador e ex- vice-prefeito o Ildefonso
Brocca, falecido em 2021, para ele
uma espécie de seu padrinho na
política.
Sobre seu trabalho, afirma que
terá a chance de colocar mais em
prática a renovação de ideias de
fazer política proposta por seu
mandato. Citou que a Câmara
possui nove partidos e dez verea-

dores novos, que aliados à experiência dos três vereadores que
foram reeleitos em 2020, dão um
ambiente propício para que faça
um diverso e bom trabalho na
presidência da Câmara no ano de
2022.
A nova Mesa Diretora para o
ano de 2022 será composta pelo
Vereador Rafael da Silveira como
Presidente, vereadora Carla Daitx

Prefeito Carlos Souza anuncia novo titular para a
Secretaria de Educação de Torres
Alexandre deixa secretaria de Indústria e Comércio e substitui Sílvia Teixeira : Troca por renovação com elogios ao trabalho pretérito da
titular que sai
O prefeito Carlos Souza anunciou na terça-feira, dia 4 de janeiro, o novo titular da Secretaria
Municipal de Educação. O atual
secretário municipal de Trabalho,
Indústria e Comércio, Alexandre
Porcatt, substituirá a secretária
Sílvia Teixeira Pereira. Porcatt foi
apresentado às equipes diretivas
da Secretaria nesta tarde.
O prefeito agradeceu a contribuição da professora Sílvia pela

condução do ensino no município, destacando sua competência, responsabilidade e comprometimento durante sua atuação
no cargo. Agradeceu muito pelo
trabalho e disse ter a certeza de
continuar contando com a sua
colaboração para o bem de Torres. Conforme o prefeito Carlos,
a secretária Sílvia atingiu os objetivos propostos nesta etapa,
agora, a Secretaria surge com

novo encaminhamento que será
coordenado por Porcatt.
Sílvia agradeceu a oportunidade e confiança do prefeito.
Foi também muito elogiada por
todas as diretoras presentes. Por
sua vez, Porcatt disse que veio
para somar ao excelente time
existente na Educação. E por último, prefeito e Sílvia desejaram
sucesso para o novo titular da
Pasta.
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Edição do Guarita Eco Festival terá shows nacionais dia 15
e ações do meio ambiente entre dias 13 e 16 de janeiro
Evento que já foi sucesso no ano de 2019 usa a Paz e o Turismo Sustentável como temática principal. Bandas paulistas Maneva
e Planta & Raiz farão show principal
O Parque Estadual da Guarita, principal ponto turístico de
Torres, volta a sediar o Guarita
Eco Festival entre os dias 13 e 16
de janeiro. A iniciativa, que tem
como conceito central incentivar
tudo aquilo que é sustentável,
dará oportunidade a moradores
e visitantes a participarem mais
uma vez de importante evento
que já teve grande sucesso em
sua primeira edição em 2019. A
participação é gratuita e a promoção é da Prefeitura de Torres.
A principal atração desta segunda edição está programada
para o dia 15, sábado, a partir
das 19h, quando terá shows nacionais das bandas paulistas Maneva e Planta & Raiz, principais
expoentes do reggae atualmente.
A Maneva lotou o Parque da Guarita em 2019. E para abrilhantar
ainda mais a noite, a abertura fica
por conta da reconhecida banda
torrense Aruêra. Formação artística que possui em seu cerne a
capacidade de promover a conscientização ambiental e contemplação das belezas naturais de
Torres.

Temática norteia a Paz e o
Turismo sustentável
O evento incentivará a paz, o
turismo sustentável e a educação

ambiental, oportunizando ao público, atrações educacionais de
caráter ecológico durante todos
os dias. São parceiros nestes propósitos, a APA Lagoa de Itapeva,

o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, a Ong Onda Verde,
o Parque Estadual de Itapeva, o
Programa Praia Limpa e a Ulbra.
Muitas atrações e ações ocor-

rerão nestes dias como trilhas,
e muitas atividades educativas.
Participe deste evento realizado
sobre o meio ambiente, no principal cartão postal da cidade!

Imagem da edição de 2019 mostra grande prestigio do publico que festeja a paz e a natureza através do reggae
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Câmara realiza sessão extraordinária para aprovar projetos
que entraram com atraso da prefeitura de Torres
Contratações e renovações da Saúde de contratos sem concurso têm obrigatoriedade de serem novamente aprovadas de tempo em tempo
Na quarta-feira, dia 29 de dezembro, a Câmara Municipal de Torres
realizou uma sessão extraordinária,
após realizar a última sessão ordinária do ano dois dias antes, na
segunda-feira. É que a prefeitura
pediu que fossem tramitados projetos de lei que entraram na Casa
Legislativa com atraso (oriundo da
secretaria de Saúde), o que não
possibilitaria a aprovação antes de

pelo menos alguns trâmites e ritos
dentro do poder legislativo, definidos por lei.
Foram debatidos e aprovados
por unanimidade dois projetos, ambos de autoria do Poder Executivo.
Um que autorizou contratações de
servidores para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. E outro que
autorizou prorrogar contratações
para atuarem na mesma secretaria.

Cargos para projetos bi ou tripartite
Na prática são dezenas de funcionários contratados sem concurso para a
pasta, que na maioria atendem vagas
de cargos necessários em programas
de parceria entre a prefeitura e governo federal ou governo estadual, em
alguns casos parceria tripartite (envolvendo as três esferas – federal, estadual e municipal), mas que necessitam

ser renovados de tempo em tempo e
consequentemente terem autorização
parlamentar em todas as renovações.
Os concursos públicos não são realizados para suprirem todos os cargos
justamente porque os programas são
de governos ( federal e estaduais) que
podem não ser renovados, o que deixaria servidores estáveis e contratados

Secretário da Saúde participou da tribuna para explicar a importância da aprovação dos PLs
por concurso ociosos dentro da administração municipal.
Mais detalhes com a descrição dos

cargos, salários, e atividades funcionais podem ser conferidos no site da
Câmara ao buscar o PL 95/2021 e o PL

96/201 no endereço eletrônico www.
camaratorres.rs.gov.br/proposicoes/
Projetos-de-Lei-ordinaria/2021.

Prestação de Contas do
vereador SILVANO BORJA
PDT – Torres RS
Concluo o primeiro ano do meu mandato com muitas conquistas e realizações, eis aqui resumo de minhas proposições na câmara de vereadores de
Torres:
73 Indicações;
21 Pedidos de
Informação;
03 Projetos de Decreto Legislativo;
11 Projetos
de Lei;
02 Proposta
de Emenda de
Lei Orgânica;
01 Moção de
Pesar;
139 Pedidos
de Providência;
06 Projeto de Lei Complementar;
01 Projeto de Resolução;
33 Requerimentos;
E mais de 10 bairros visitados com o Gabinete Móvel interagindo com a
comunidade.

Vereador Indica formalmente a colocação de Câmeras
nos prédios públicos de Torres
Dentre outras vantagens, Silvano Borja afirma que equipamento deverá intimidar os marginais que realizam depredação e delitos quando na cidade
Já está encaminhada para a prefeitura uma indicação (312/2021),
feita pela Câmara Municipal de
Torres, de autoria do Vereador Silvano Borja (PDT), que sugere que
o Poder Executivo (Prefeitura) faça
estudo de viabilidade para implan-

tação de circuito de câmaras de
vídeo monitoramento nos bens
públicos como, por exemplo, nos
postos de saúdes, escolas, praças
e outros.
Na justificativa, no corpo do documento, o vereador defende que

a implantação das câmeras ajudará na preservação do patrimônio,
além de ajudar na identificação
de pessoas, fazendo que a guarda
municipal se desloque aos patrimônios públicos só em eventual
necessidade (após checar os dados

gravados).
Silvano lembra ainda que, com
a instalação de câmaras e de uma
sala de monitoramento, a cidade
estará mais segura, principalmente os funcionários e usuários dos
serviços públicos, pois os equipa-

mentos para o vereador deverá intimidar aos marginais que realizam
depredação e delitos quando na
cidade, além de depreciar o patrimônio público, por conta das provas que os filmes gerarão através
do funcionamento das Câmeras.
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Organização da festa pública do Réveillon de Torres
comemora o sucesso da edição 2021/22
Na virada foram 11 minutos de show pirotécnico no céu da cidade acompanhado de balões iluminados. E antes das 8h de sábado (1º), toda a
beira-mar já estava limpa e pronta para banhistas
Uma multidão de pessoas
participou da festa de virada
2021/2022 em Torres. Mais
uma vez o Réveillon foi um
sucesso, superando as expectativas. A queima de fogos, os
balões iluminados, a apresentação da contagem regressiva,
o som, a segurança, o atendimento em saúde, a limpeza da
praia, os sanitários à beira-mar,
tudo funcionou bem. Esta foi
a avaliação da prefeitura de
Torres verbalizada pelo prefeito. Foram 11 minutos de show
pirotécnico no céu de Torres
numa festa organizada pela
Secretaria Municipal de Turismo, com o apoio de todas as
Secretarias e forte colaboração

da Brigada Militar, Corpo de
Bombeiros e Polícia Civil.
Conforme a mesma matéria publicada no site da
prefeitura de Torres sobre
a organização do evento,
todos os servidores, municipais e estaduais envolvidos na virada receberam o
agradecimento do prefeito
de Torres. E quem também mereceu os agradecimentos da Prefeitura e do
público em geral foram os
balonistas que participaram do evento dando graça
e plasticidade para os olhos
dos turistas e moradores
de Torres que estavam assistindo o espetáculo.

De manhã a praia estava limpa para banhistas
A prefeitura avalia, ainda,
que durante toda a festa o
clima foi de confraternização e tranquilidade entre as

pessoas de diferentes idades
que se encontravam na orla
da Praia Grande. Antes das
8h do dia 1º de janeiro, toda

a beira-mar já estava limpa e
pronta para que os turistas
e moradores matutinos pudessem curtir seus momen-

tos praianos no feriado do
réveillon. A ação de limpeza
foi coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, às 2h

do dia 1º. Foram recolhidos
72 caminhões de lixo, sendo
que 70% eram produtos recicláveis.

Em Torres, Campeonato Praiano de Beach Soccer
2022 terá sua abertura oficial no dia 16 de janeiro
Campeonato será realizado pelo Departamento de Esportes da secretaria, mas contará com o importante apoio da Liga de Futebol local
O Campeonato Praiano de
Beach Soccer 2022 começa
em Torres no próximo dia
16 de janeiro, domingo, na
Arena de Esportes da Praia
Grande, às 14 horas. Ocorrerão disputas pela tarde e noite, variando de acordo com a

categoria. E a previsão é que
os jogos das grandes finais
sejam realizados no dia 6 de
março.
O certame vai abranger as
seguintes categorias: Masculino Aberto, Feminino Aberto, Master+35, Veterano+50.

Na categoria feminina, o
Campeonato terá seu início
dia 23 de janeiro por solicitação dos dirigentes e atletas.
Conforme o secretário de
Cultura e Esportes, Mauri
Rodrigues, este ano o Campeonato será realizado pelo

Departamento de Esportes
da secretaria e contará com
o importante apoio da Liga
de Futebol Torrense na questão disciplinar. A parceria da
Prefeitura e da Liga já se consolidou em outros eventos,
ocorrendo perfeitamente na

questão organizacional e disciplinar.
Informações sobre inscrições que ainda podem ser
realizadas podem ser obtidas
na secretaria, pelo telefone
da prefeitura ou através do
site.
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No Réveillon Litoral projeta crescimento de 60%
no movimento do turismo sobre o ano passado
No Brasil ocupação foi superior a 80% durante o réveillon 2022. Mas sindicalista do Litoral Norte do RS sugere
que governos editem medidas compensatórias para o setor
Uma das épocas mais esperadas do ano para o turismo, o Réveillon de 2022
apresentou bons índices para
o setor hoteleiro em todo o
Brasil. Conforme informa o
Ministério de Turismo, alguns
destinos do país registraram
taxas de ocupação superiores
a 80%, com destaque para
Recife (PE), com 95%, e para
os atrativos de Santa Catarina que quase tiveram sua
lotação máxima para a celebração. A capital fluminense,
um dos principais destinos do
país, também não ficou para
trás, chegando a 92% de ocupação hoteleira.
Para o ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto, as expectativas para esta época
do ano eram bem positivas

e foram superadas
em alguns estados do
país. “Tivemos bons
números na maioria
dos nossos destinos
que animaram muito o
nosso setor. Podemos
atribuí-los, em parte,
ao esforço de todo o
governo federal e do
setor com a adoção
de protocolos de biossegurança que protegem turistas e trabalhadores, a partir de
uma adesão cada vez
maior ao Selo Turismo
Responsável, do Ministério do Turismo. Com
isso, nossos turistas
já se sentem mais seguros a voltar a viajar
pelo país”, disse.

Foto por Marcio Torrez

No Litoral Norte do RS movimento cresceu
60% comparado com o ano anterior
De acordo com levantamento preliminar obtido pelo

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do
Litoral Norte (SHRBS LN), o
movimento em hotéis e restaurantes em dezembro de
2021 a janeiro de 2022 teve
um acréscimo de 60% se
comparado com o mesmo
período do ano anterior. A
presidente do sindicato, torrense Ivone Ferraz afirma que
o trade turístico conseguiu
isto seguindo ainda todos os
protocolos para serviços de
Buffet, distanciamento de

mesas e uso de máscaras e
luvas dentro dos hotéis e restaurantes.
Ivone também avaliou o
perfil do Turista. Para a líder
sindical dos hoteleiros da região, o público consumidor
no período teve uma mudança significativa. São pessoas
que não foram viajar para
fora do país e com isso ficam
mais tempo nos hotéis, que
proporcionam segurança e
conforto, bem como estadas
com famílias.

Ivone: “movimento quase dobrou, mas governos cobraram
impostos dos estabelecimentos que eles mesmos mandaram fechar
por conta da pandemia.

Aplicativos roubam clientes e reclames dos governos na pandemia
Ivone Ferraz reclama de certa
forma do crescimento dos aplicativos de aluguem e estadias,

que para o sindicato ocupa uma
espécie de “hotelaria informal”
junto com a já existente antes
da novidade. Este segmento
em geral para ela “sempre foi à
pedra no sapato do hoteleiro e
também do município de Torres,
onde reside”. Ela lembra que a
atividade informal não deixa IS-

SQN (imposto) para os cofres do
município, o que diminui a capacidade de investimento das municipalidades, além de tirarem
dos hoteleiros as diárias formais.
A sindicalista sugere que os
governos em todas as esferas
editem alguma medida de fomento ou compensação à cate-

goria, por conta das perdas na
pandemia. “O governo nos mandou fechar e cobrou os impostos
dos hotéis e restaurantes fechados, isso é inaceitável, deveriam
também contribuir com redução
dos impostos, auxilio em mídia
da cidade e qualificação de mão
de obra”, reclama Ivone Ferraz.
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Point da Praia SAPT-Monte Bello é reaberto com sucesso
Primeiro fim de semana da nova temporada teve tempo bom e grande público
Em grande estilo... Assim,
Torres recebeu 2022. Logo de
cara, o novo ano trouxe de volta um dos melhores espaços à
beira mar. O Point de Praia SAPT-Monte Bello foi reaberto no
feriadão de Réveillon com muita prática de esportes e conveniências para os banhistas.
Com o tempo bom que marcou
os dias, o local teve grande público. Até o final do veraneio, a
comunidade pode curtir esse e
outros atrativos trazidos pelo

clube.
As quadras ficaram sempre
cheias com entusiastas de beach tennis. No sábado (1º), um
jogo de exibição reuniu atletas
de elite para inaugurar a arena.
Participaram os professores da
SAPT João e Arthur Linhares,
juntamente com os profissionais João Bastos e Lucca Almeida. Durante todo o fim de
semana, mais de uma centena
de pessoas usaram o Point para
suas atividades físicas.

Clube comemora Integração com
moradores e veranista
Novamente, a direção do clube
comemora o sucesso. “A integração com os moradores e veranistas foi espetacular. Mal esperamos
pelas próximas semanas do local.
Temos certeza de que nosso objetivo está sendo plenamente atingido ao relacionar duas marcas
especiais para Torres, como SAPT
e Construtora Monte Bello, com
a praia. Agradecemos muito pela
confiança desse parceiro e já avisamos: queremos mais”, ressalta o
presidente Márcio Amaro.

O incentivo ao esporte se mantém a partir desta sexta-feira,
quando o espaço volta a receber
frequentadores. A temporada reserva ainda clínicas e um torneio
municipal de beach tennis, com
datas a confirmar. Já estão abertas
inscrições para treinos de crianças
com o professor Alemão. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (51) 3664-1221 e
e-mail sapt@sapt.com.br. Se estiver em Torres a passeio e quiser
conhecer a sede social, também

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES
Rua kalil Sehbe, 05 – Torres – RS – CEP 95560-000 – Fones: 3664.1221 e 3664.1361
e-mail: sapt@sapt.com.br

CONVOCAÇÕES:
Os Conselheiros da Associação dos Amigos da Praia de Torres, são convocados para:
A – Reunião Ordinária do Conselho:
• Analisar e votar o relatório das atividades e a prestação de contas do
exercício anterior do Conselho Diretor, mediante parecer prévio do Conselho
Fiscal;
• Apreciar e votar a previsão da receita e da despesa para o exercício do ano
seguinte;
• Fixar o valor do título patrimonial, das mensalidades e contribuições sociais;
• Assuntos gerais.
22 de janeiro de 2022
Sede Social em Torres
16h

Os Associados da Associação dos Amigos da Praia de Torres, são convocados para:
B – Assembleia Geral Ordinária:
• Análise e deliberação da prestação de contas anual do Conselho Diretor e
parecer dos Conselhos Fiscal e Deliberativo;
• Eleição e respectiva Posse de 1/3 dos membros do Conselheiro Deliberativo;
• Eleição e respectiva Posse do Presidente e Vice Presidente do Conselho
Deliberativo;
• Eleição e respectiva Posse do Conselho Diretor;
• Eleição e respectiva Posse dos membros do Conselho Fiscal;
• Aprovação da individualização dos apartamentos 104 e 204, a fim de
regularizar no Registro de Imóveis;
• Assuntos Gerais.
Dia:
Local:
Horário:

22 de janeiro de 2022
Sede Social em Torres
17h (primeira convocação)
17h30 (segunda convocação)

Márcio Leandro Scheffer Amaro
Presidente da SAPT

ao lado da passarela em frente
ao clube, com guarda volumes,
empréstimos de bolas e equipamentos para prática de esportes,
distribuição de brindes, cadeiras e
guarda-sóis, álcool gel e zeladoria.
Em meio ao veraneio, sócios
do clube continuam tendo as de-

pendências abertas para práticas
de esportes e uso da estrutura de
lazer. De segunda a domingo, a
sede social está aberta. Novidades
do clube, como o Point da Praia,
podem ser conhecidos nos perfis
@sapttorres no Instagram e no
Facebook.

Sala do Empreendedor comemora crescimento de 50%
na abertura de empresas em Torres no ano de 2021
Resultado alcançado em um ano de pandemia tem apoio ativo do fomento
ao empreendedorismo implementado pela municipalidade torrense

EDITAL 001/2022

Dia:
Local:
Horário:

basta entrar em contato com a secretaria.
Funcionando de sexta a domingo, além de feriados, até a segunda quinzena de fevereiro, o Point é
iniciativa da SAPT e da Construtora Monte Bello pelo segundo ano
seguido. Fica na Praia dos Molhes,

Dr. Selvino Valentin Segat
Vice-Presidente do Conselho Superior

Torres, 06 de janeiro de 2022.

Um balanço feito pela Sala do Empreendedor da prefeitura de Torres
mostra que o índice de regularização
de novas empresas cresceu 47% na
cidade em 2021. A pesquisa da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio
apontou que o ganho foi constatado
através do banco de dados medindo o
ano de 2021 comparado com o ano de
2020. No ano passado, 748 empresas
solicitaram regularização social e em
2020 foram 509 empresas. O resultado é positivo principalmente sendo
2021 um ano onde a pandemia de Coronavírus ainda apresentou impactos
repressivos na atividade empresarial.
Em nota emitida pela prefeitura na

terça-feira, dia 4 de janeiro, a municipalidade informa que o resultado vem
de um esforço em conjunto de uma
parceria entre a secretaria e as pasta
da Fazenda, Saúde e Meio Ambiente.
“Todos estão unidos para facilitar e
desburocratizar os serviços ofertados
aos empresários para que seus empreendimentos tenham andamento”,
diz a nota.
Sala do empreendedor fomenta
iniciativas de pequenos, médios e
grandes
Localizada no prédio administrativo
da Prefeitura, a Sala do Empreende-

dor vem contribuindo para a agilidade
e legalização de pequenos, médios e
grandes empresários. Atualmente, o
espaço oferece também acolhimento ao Micro Empresário Individual –
MEI, que tem sua empresa aberta no
momento do atendimento, proporcionando que logo já possa ter suas
atividades aprovadas e iniciar o seu
negócio.
A Sala do Empreendedor tem também como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se
enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assim como pela Lei da
Liberdade Econômica.

Sorteio da 2ª Edição do Natal Premiado em Torres é
no dia 13 de janeiro
Quem fizer compras no comércio local até dia 09 de janeiro, ainda poderá participar do
sorteio. Campanha tem como propósito valorizar e fortalecer a economia local
No próximo dia 13 de janeiro, quinta-feira, será realizado o sorteio dos
contemplados da 2ª Edição do Natal
Premiado em Torres. O evento é promovido por entidades torrenses que
representam o comércio da cidade e
apoio da Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio da prefeitura de Torres
através do Fundo Municipal do Trabalho
Indústria e Comércio.
O evento final da promoção (sorteio)
ocorrerá a partir das 20hs, na Praça XV

de Novembro. Mas todas as pessoas
que fizerem compras no comércio local até dia 09 de janeiro, ainda poderão
participar do sorteio.
Esta edição contará com prêmios
ainda mais valiosos que a primeira. Serão sorteados: um carro, moto, TVs, bicicletas, vales-compra, voos de balões,
entre outros. A Campanha foi lançada
no dia 13 de novembro. Os participantes, ao comprar nas lojas credenciadas
na cidade preenchem cupons colocados

em urnas. E a cada R$ 50,00 gasto, o
cliente recebe um número para a participação na promoção.
A iniciativa da campanha é da Actor,
Camelódromo, Associação da Praça XV,
CDL, Sindilojas, Acisatt, Rede Imóveis e
Associações dos Quiosques. Conforme
informou o então secretário municipal
do Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre Porcatt, “a campanha que tem
como propósito valorizar e fortalecer a
economia local”.
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Praça da Prainha está de cara nova
O ato de inauguração ocorreu na quarta-feira à tardinha, com a presença, além do prefeito Carlos Sousa, do vice-prefeito Fabio Amoretti, todos os
secretários municipais, vereadores, inclusive o novo presidente da Câmara para o ano de 2022, Rafael Silveira
Mais uma de revitalização da
urbe de Torres foi entregue para
a população e para os turistas de
Torres. Nessa última quarta-feira,
29 de dezembro, a pela Prefeitura
de Torres entregou oficialmente as
obras de melhorias da Praça Borges de Medeiros, popularmente
chamada de Praça da Prainha. O
projeto teve apoio do setor privado numa parceria entre a administração municipal e a R. Dimer
Incorporadora e Construtora. A
Praça, que é um dos mais frequentados pontos da cidade, agora se
apresenta está ainda bonita.
Com a reforma, o espaço foi
contemplado com novo passeio
público, acessibilidade, balizadores, bancos mirantes em concreto
armado, iluminação, lixeiras e toda
a revitalização do canteiro central
em frente à praça. O objetivo do
projeto foi o de qualificar o urbanismo, paisagismo e turismo da
área, ampliando o seu potencial
de ser uma praça contemplativa
com vista para o mar e de multiuso
em seu amplo gramado. Foi inves-

tido na obra de revitalização, um
valor estimado de R$ 650 mil sendo R$ 70 mil de recursos próprios
da Prefeitura.
A obra da revitalização é fruto
de o projeto da secretaria do Planejamento com apoio da secretaria de Meio Ambiente.
Inauguração festejada
O ato de inauguração ocorreu
na quarta-feira à tardinha, com a
presença, além do prefeito Carlos
Sousa, do vice-prefeito Fabio Amoretti, todos os secretários municipais, vereadores, inclusive o novo
presidente da Câmara para o ano
de 2022, Rafael Silveira. Acompanhado da primeira-dama, Susi
Souza, o prefeito destacou a importância da parceria da R. Dimer
Incorporadora e Construtora realizada com a Prefeitura em diversas
ocasiões. Salientou o compromisso social da empresa e agradeceu
ao empresário Luciano Dimer por
ter aceitado o convite da Prefeitura para a revitalização da área.

Parceria que está dando certo
Por sua vez, Luciano Dimer citou melhorias já realizadas pela
empresa e Prefeitura na parceria

público privada, colocando-se à
disposição para dialogar sobre o
desenvolvimento de Torres mais
vezes ainda. Ela salientou que a
empresa fica satisfeita em proporcionar à comunidade da qual faz

parte e a si mesma, um ambiente
melhor, tanto no presente quanto
no futuro. Também se manifestaram outros participantes do ato,
todos elogiando a obra da prefeitura municipal.

PARQUE DO BALONISMO DE TORRES PODE SER LOCADO
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS
A área à disposição abrange o Espaço Arena de Balões, a utilização das bilheterias e dos banheiros localizados no Centro de Atendimento ao Turista.
Com Ascom Prefeitura de Torres
Promotores de eventos têm em
Torres mais uma atraente e bem
localizada opção para sediar seus
projetos, como shows, feiras, exposições, entre outras iniciativas.
Trata-se do Parque Odilo Webber
Rodrigues (Parque do Balonismo)
que está apto para ser arrendado
para diferentes tipos de atividades. A área à disposição abrange
o Espaço Arena de Balões, a utilização das bilheterias e dos banheiros localizados no Centro de
Atendimento ao Turista (CAT) já
funcionando no local.
Conforme afirma prefeitura de

Torres em nota no site, foi assinado em 20 de outubro passado
pelo prefeito Carlos Souza, o decreto que disciplina o uso de utilização do Parque com os direitos e
deveres das partes envolvidas na
parceria: prefeitura e promotora.
Passo a passo
A solicitação do espaço deverá
ser dirigida à Secretaria Municipal do Turismo, em formulário
próprio, com no mínimo 30 dias
corridos anteriores ao do início do
evento.
Os valores dos preços públicos
correspondentes serão informa-

dos pela mesma secretaria e serão recolhidos, através de guias
próprias, para o Fundo Municipal
de Turismo. Mais informações podem ser obtidas pelo fone da Prefeitura (51) 3626 9150 ramal 702
ou pelo e-mail turismo@torres.
rs.gov.br.
O espaço físico do Centro de
Atendimento ao Turista (CAT) está
concedido a uma empresa que
realiza a comercialização de produtos turísticos, e que continuará
exercendo suas atividades normalmente nos dias de eventos,
inclusive, se o horário do evento
se confundir com o horário de
atendimento da concessionária.
OFICIO Nº 01//2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES

A Associação dos Surfistas de Torres com sede na Rua Joaquim Porto 410, inscrito no CNPJ sob o nº
91.102.905/0001-28 através de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente, Sr. Giuliano Barbosa
Homem, convoca através do presente edital eleições para presidência desta Associação para os anos de
2022/2023.
Os interessados em participar deverão mandar suas chapas para concorrer com os seguintes cargos.
Presidente; Vice presidente; Secretario; Tesoureiro.
Para o e-mail ast.surf@hotmail.com até a data de 10/01/2022 as 00:00hs
A Assembleia Geral de eleição será no dia 11/01/2022 na sede do Personal Contábil, localizado na Rua Júlio de
Castilhos, 477 sala 19 na cidade de Torres – RS.
Com primeira chamada às 19:00hs e segunda chamada às 19:30hs.
Não havendo nenhuma chapa inscrita para concorrer com a atual diretoria, fica
Automaticamente eleita a atual Diretoria.
Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Torres, 04 de janeiro de 2022.
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Assine já!

0800 800 1122
www.rmstelecom.net.br

R. Pedro Cincinato Borges, nº 130, Torres/RS.
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

REDUTORES DE VELOCIDADE EM
ESTRADAS DE CHAO
Quebras molas nas vias não pavimentadas é proibido por lei, mas sabemos que
carros velozes dirigindo por estradas de terra levantam muita poeira, que pode
entrar pela janela e atrapalhar sua tarde tranquila. A solução é instalar alguns
lombos. No entanto, devido à natureza da sujeira, isso pode ser um problema.
Construir e instalar suas próprias lombadas em uma estrada de terra é bastante
simples, na verdade; no entanto, será caro e exigirá alguma ajuda. O processo
levará no máximo uma tarde.
A construção de lombadas em vias não pavimentadas é proibida por lei, por
isso para se construir uma lombada, é preciso primeiro entrar em contato com
um órgão de trânsito, Se for rua ou estrada não pavimentada, automaticamente a
construção da lombada não será autorizada
Um dos requisitos para a construção de uma lombada é a sinalização da via,
o que não é possível fazer em ruas sem pavimentação. Além disso, o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa para quem faz este tipo de obra de maneira irregular. Muitas vezes é construído aquele ‘morro’, sem uma altura e uma
largura estudadas e em vias não pavimentadas, o que é proibido, além da multa,
a pessoa que constrói este tipo de lombada pode sofrer sanções penais, pois estes
obstáculos podem ocasionar acidentes, atropelamentos e mortes, além do transtorno que pode trazer aos moradores, pois estas elevadas nas vias, irá represar as
águas das chuvas, ocasionando alagamentos em vias não providas de drenagens.

ê

TROCA DE NOMES
Os pedidos de providencias feito pelos vereadores mostram que muitos não
conhecem as delimitações de cada bairro e fazem confusões, trocando nome dos
mesmos,
como é o caso do Predial com Getúlio Vargas, São Francisco por Praia
A FOLHA

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.

da cal, Curtume por Porto Alegre, São Jorge por Faxinal e vice-versa. Com isso se
faz necessário a criação de lei delimitando e criando o perímetro de cada bairro,
mas para isso deve ser convocada audiência pública para ouvir as comunidades.
Os problemas dos bairros quase todos são discutidos na Câmara de Vereadores,
pedidos para conserto de buracos nas ruas, iluminação pública, colocação de postes,
veículos nas calçadas, constantemente, arvores escondendo sinalização, barulhos e
algazarras em locais públicos, etc., com isso os Vereadores mapeiam os problemas
mais comuns da cidade relatando o que precisa ser resolvido no seu bairro....
COMPORTAMENTO SOCIAL
A mentira e a desinformação formam o sustentáculo da ‘pós-verdade’ que atinge nossas instituições e representações políticas. Neste ambiente, o desapego
pela verdade dá lugar à mentira como recurso, o que revela a ausência de valor
ético da quase totalidade do Estado, mecanismo que busca legitimar os seus atos
e suas omissões. Não cabe a nós, representantes da sociedade civil organizada,
dos trabalhadores, das trabalhadoras por meio de suas lideranças sindicais, comunitárias e lideranças de movimentos sociais populares, termos como referência a mentira para nossos atos. Anular exatamente isso é o grande exercício, o
mais relevante movimento a se fazer.
PORTO ALEGRE - Melhorias na Rua Fernando Machado; estudo para mudança de local de Placa de sinalização proibido estacionar, no começo da Av.
Independência; pedem que seja colocado redutores de velocidade na Rua Inácio
de Matos; colocação de luminárias completas na Rua São Marcos; pinturas de
faixas de segurança.
CENTRO - pedem pinturas das faixas de segurança da Avenida do Riacho;
manutenção e conserto dos equipamentos da academia ao ar livre na Praça Getúlio Vargas; colocação de redutores na Av. José Bonifácio.
SÃO JORGE – Continuam os trabalhos de regularização dos imóveis, que
conta com a adesão voluntária dos moradores; reivindicam à instalação de luminárias na Rua São Miguel; retirada e replantio de árvore da espécie cedro,
na Rua Santa Maria; colocação de equipamentos para facilitar os trabalhos das
servidoras da Unidade Básica de Saúde do Bairro; Solicita ao Poder Executivo
providências quanto ao corte de grama, limpeza e colocação de balanços na Praça José Matos Duarte (Zuza), Rua Santa Maria, Bairro São Jorge.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
Sexta-Feira, 12 de JUlHo de 2019
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GERAL

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

Feliz 2022 “pessoal”
E, por falar em ano novo, vocês já ouviram falar no ano novo
pessoal? Existe o ano novo coletivo e o pessoal. A gente completa um ciclo quando faz aniversário e passa pra uma outra
fase da vida. Acho mais interessante essa coisa do ano novo de
cada um porque penso que se a gente foca primeiro no indivíduo, daí fica mais prático depois trabalhar com o coletivo. O
coletivo é um espelho de todos os arquétipos do que cada um
foi durante toda a existência. Voltando a falar na mudança de
ano, cada cultura tem um momento pra mudar de ano e algumas delas contam o ano diferente da gente que está na onda do
calendário gregoriano. Em fevereiro de 2021 os chineses entraram no ano 4719. Na Tailândia eles comemoram o ano novo em
abril. Alguns países islâmicos estão no ano 1443 e iniciam o ano
em agosto. Os judeus entraram no ano 5782 no fim de setembro. A Etiópia tem 13 meses por ano, comemora o ano novo em
setembro e está atrasada em 7 anos em relação ao nosso calendário. Então, em cada canto do mundo as pessoas estão contando o tempo de um jeito diferente. Comecei a coluna fazendo
uma busca sobre a mudança do ano em diferentes lugares do
mundo, mas queria muito que a coluna de hoje tivesse uma
vibe de agradecimento. Quem me acompanha sabe que a maior
parte dos meus textos tem como objetivo o entretenimento e,
de vez em quando, levar as pessoas pra lugares nunca antes
visitados… no sentido de mostrar algumas coisas que talvez
elas nunca tenham visto ou percebido antes, curiosidades, es-
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sas coisas. Agradeço ao jornal e
a vocês, leitores, que me permitem filosofar sem filtro. Enfim,
quanta coisa aconteceu nesses
últimos tempos, né? Faz dois
anos que parece que a gente
está vivendo dentro de um filme de ficção científica. Primeiro
veio uma coisa, depois veio outra e agora chegou uma gripe
nova. Em 2012 eu estive na China e vi algumas pessoas usando
máscara. Achei aquilo estranho
Foto: Reprodução/Unsplash
e agora a cena no mundo todo
é quase a mesma. Cada um
com a sua máscara combinando ou não com o look do dia. Percebi que a espiritualidade não descansa em serviço. Cada vez
que a gente tira uma nota baixa eles mandam mais lição de casa
pra gente treinar e parece que as provas estão ficando cada vez
mais difíceis. Enquanto a gente ficar procrastinando a nossa
própria evolução, eles vão manter essa dinâmica de enviar uma
série de desafios. Vírus, fome, tempestades, terremotos, etc. E,
já que a coisa veio parar na espiritualidade, essa semana que
passou a gente entrou com os dois pés na Nova Era. A famosa
Era de Aquário. O planeta Júpiter, que emana uma energia de
expansão, abundância e sorte, está no signo de Peixes. Calma!
Vou explicar rapidinho. Peixes carrega a ancestralidade espiritual do planeta. Isso significa que uma mensagem sobre nossa
verdadeira missão de vida nesta encarnação será enviada pra
cada um. Por isso, vagalumes, fiquem atentos, mas façam silêncio e diminuam a velocidade pra que vocês consigam apreciar
a paisagem e, principalmente, captar os sinais. Retornaremos
com os atendimentos on-line de psicoterapia, terapia com Florais de Bach, Roda da Vida e Tarot Junguiano no dia 03/01/22.
Que cada um encontre a sua felicidade! Amo vocês! Happy New
Year! ;)

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

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

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

			

		Contatos:
		
		

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

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência
Torres – RS - Brasil
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CÂMARA DE TORRES
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção, fornecimento, comercialização, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, a doar
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vi- o seu excedente a pessoas físicas ou jurídicas (modifica o art. 2º).
dal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oli- PROJETOS - 1ª Sessão
veira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou Projeto de Lei nº 94/2021, do Poder Executivo, que revoga disposua 44a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, sitivos da Lei nº 4.134, de 28 de dezembro de 2007, que reestruda 18ª Legislatura, às 16h, no dia 27 de dezembro de 2021. tura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e o Fundo
Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Datix (PP), Ver. Carlos Municipal de Desenvolvimento Rural e dá outras providências.
Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas Projeto de Lei nº 95/2021, do Poder Executivo, que autoriza pror(PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor rogar contratações para atuarem na Secretaria de Saúde.
dos Santos Bereta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Projeto de lei nº 96/2021, do Poder Executivo, que autoriza contraMoisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano tações de servidores para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde.
Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Vilmar dos Santos Rocha (PSL).
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 400, de 16 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 227/2021, do
Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 401, de 16 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 226/2021, do
Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 402, de 16 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 220/2021, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 403, de 20 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 210/2021, do
Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 404, de 21 de dezembro de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Providência número
644/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 405, de 21 de dezembro de 2021, do Poder Executivo, solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta ao
Pedido de Informação nº 224/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 408, de 22 de dezembro de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 208/2021, do
Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício Circular nº 07, de 27 de dezembro de 2021, deste Poder
Legislativo, convocando os senhores vereadores para uma Sessão
Plenária Extraordinária, no dia 29 de dezembro de 2021, às 16
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Torres, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 95/2021, do Poder Executivo,
que autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secretaria de
Saúde, e do Projeto de Lei nº 96/2021, também do Poder Executivo, que autoriza contratações de servidores para atuarem na
Secretaria Municipal de Saúde.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
EMENDAS
Nº 01/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja e
Cláudio da Silva de Freitas, ao Projeto de Lei nº 73/2021, do Ver.
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas do Município de Torres, que possuam em seus
quadros dez (10) ou mais funcionários, a oferecerem, anualmente,
palestras sobre o tema violência doméstica e familiar (modifica a
ementa e o art. 1º).
Nº 01/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, ao Projeto
de Lei nº 75/2021, 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
(renumera e acrescenta o artigo 4º).
Nº 01/2021, dos vereadores Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Silva de Freitas, Dilson Mauro
Jardim Boaventura, Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, Igor Beretta,
Jacó Miguel Zeferino, João Alexandre Negrini de Oliveira, Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt Jacob, Silvano
Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos Santos Rocha, ao Projeto de
Lei nº 76/2021, do Poder Executivo, que estima a Receita e fixa a
Despesa do Município de Torres para o Exercício de 2022.
Emenda nº 01/2021, da Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº 74/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que

PROJETOS - 2ª 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: Travessa Valdelirio Santos Goulart.
Projeto de Lei nº 93/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a inserir ação/projeto/produto no Plano Plurianual
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 278/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer espaço
na Tribuna Popular desta Casa Legislativa para o Senhor Rogério
Grade, Presidente da FGTAS de Torres.
Nº 279/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao senhor Gabriel
de Mello, Vice-presidente da Liga Riograndense de Surf (LRS),
pela organização e comprometimento com a última e decisiva etapa de surf do circuito ABRASP, ocorrido nos dias 16, 17, 18 e
19/12/2021, na Praia dos Molhes, em nosso Município.
Nº 280/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao senhor Carlos Augusto Gomes de Freitas, membro da Liga Riograndense de Surf
(LRS), pela organização e comprometimento com a última e decisiva etapa de surf do circuito ABRASP, ocorrido nos dias 16,
17, 18 e 19/12/2021 na Praia dos Molhes, em nosso Município.
Nº 281/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao senhor Gustavo Borges, pela conquista do Título de CAMPEÃO BRASILEIRO DE
SURF PRO/AM, etapa realizada em nosso Município, nos dias
16, 17, 18 e 19/12/2021, na Praia do Molhes.
Nº 282/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao senhor Robson
Gobbato, pela conquista do Título de CAMPEÃO GAÚCHO DE
SURF PRO/AM, etapa realizada em nosso Município, nos dias
16, 17, 18 e 19/12/2021, na Praia do Molhes.
Nº 283/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento de
Moção de Pesar aos familiares do senhor Murilo Camilo Borba,
por seu falecimento.
Nº 284/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do senhor Renato Janir de Souza, por seu falecimento, ocorrido no dia 23 de
dezembro de 2021.
Nº 285/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer adiamento de discussão do Projeto de Lei n° 73/2021, que dispõe sobre a
obrigatoriedade das empresas do Município de Torres, que possuem
em seus quadros dez (10) ou mais funcionários a oferecerem, anualmente, palestras sobre o tema violência doméstica e familiar.
Nº 286/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares da senhora Leci Mengue de Souza, carinhosamente conhecida por Enfermeira Leci,
por seu falecimento, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2021.

Nº 287/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que requer o adiamento de votação do Projeto de Lei n° 75/2021, 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.
INDICAÇÃO,
Nº 314, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica à Secretária Municipal da Educação, senhora Silvia Maria Teixeira
Pereira, que promova estudos para conceder aos professores, servidores administrativos e de apoio, rateio ou pagamento de abono
mediante sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (FUNDEB).
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 701/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à colocação de um quebra molas
ou lombofaixa na Rua Joaquim Hoffemeister, próximo ao nº 209,
antes da esquina com a Travessa Juvenal Farias, nesta Cidade.
Nº 702/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à colocação de quebra molas ou
lombofaixa no final da Rua Caxias do Sul, antes da esquina com
a Rua Nova, próximo a Escola José Quartiero, neste Município.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Silvano Borja: Desejou a todos os munícipes, em nome do
partido, um ano de saúde, paz e harmonia, esperando que o ano de
2021 seja repleto de alegrias e felicidades.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Relatou que pela manhã foi feita
uma ação conjunta entre Secretaria de Obras, Assistência Social,
Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Departamento
de Trânsito para a retirada de ocupantes na escola cenecista. Conjuntamente à ação, foi feito o fechamento e pintura do local. Informou que em breve começa a segunda fase das obras do Calçadão,
a inauguração da Rota Salinas, às 10h30min da manhã, e praça da
Prainha, às 17h do dia 29 de dezembro. Parabenizou ao Executivo
Municipal pela formatura dos novos sargentos da Brigada Militar.
Desejou a todos os torrenses um próspero 2022 com muitas realizações e oportunidades.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Agradeceu os meios de comunicação
do município pela parceria neste ano. Em nome do amigo e Presidente do PP, Nasser Samhan, desejou a todos um ano novo de
muita paz e conquista.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Relatou que há poucos
dias, pela manhã, procurou um Posto de Saúde para medir a pressão. Foi informado que o serviço só pode ser realizado a partir das
9h30min. Disse que o fato é um cúmulo, e pediu ao Secretário
de Saúde Cláudio Paranhos que deixe de prestar entrevistas em
rádios para dizer que “a Saúde do Município está bem”, quando
realmente não está. Falou que o Secretário deve deixar de ir à rádio, e que se ocupe em instruir melhor os funcionários. Falou que
a Casa Legislativa precisa votar dois projetos desta Secretaria, em
uma operação de afogadilho, porque o Secretário apresentou os
projetos em atraso. Foi enfático ao firmar que o processo na Saúde
não está legal e que, no momento em que três servidores prestam
a mesma informação errada, é porque há falta de comunicação
interna. Enfatizou que entregar um projeto de lei tão importante
na última sessão do ano legislativo é falta de consideração, organização e competência do Secretário. Reiterou que não pode se
calar, independente do partido, pois seu comprometimento é com
a população que o elegeu. Reassegurou que a saúde do município
está doente, e um dos motivos é a gestão do Secretário Cláudio
Paranhos que instrui mal seus funcionários.
Ver. Igor Beretta: Disse ter certeza que o aluguel da SAMU, no
valor de R$ 15.000,00, não vai vencer e que os postos de saúde do
município estão um caos. Gostaria de saber quem é o proprietário
do prédio locado para a SAMU. Parabenizou a Secretaria do Meio
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Ambiente pela contratação de 185 castrações, mas lembrou que
falta um contêiner no canil municipal. Parabenizou o senhor
Oberdan que visitou o bairro São Jorge como Papai Noel. Pediu
pela limpeza e manutenção das passarelas, em virtude do verão
que chega. Cobrou um melhor atendimento por parte da Torrescar e que, se há uma licitação, é preciso que seja cumprida. Sugeriu a criação de novas linhas ou ajuste das atuais. Falou sobre
as quatro mortes na Praia Gaúcha e a falta de guarita naquele
local. Parabenizou aos servidores, assim como os vereadores e
Presidente da Casa, pela parceria durante o ano.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Falou sobre a visita dos representantes da patrulha Maria da Penha, apresentando algumas
ações contra a violência doméstica que aumentou muito na pandemia. Parabenizou o trabalho da soldado Simara e Soldado Ian
por envolverem seu gabinete nas ações. Citou as ações de pavimentação do Executivo em uma série de ruas transversais à avenida principal, assim como a Rota da Salina, uma rota de grande
importância para o turismo. Falou sobre a boa gestão do atual
Prefeito Carlos Souza, inclusive na pavimentação de ruas nos
bairros. Agradeceu ao Deputado Covatti Filho, que enviou uma
emenda de R$ 250.000,00 para pavimentação na Vila São João.
Agradeceu aos colegas vereadores, ao Presidente Gibraltar Vidal
e aos servidores da Casa por sua importância dentro do processo
legislativo. Desejou a todos um 2022 de muita saúde e fé.
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Lembrou que o ano de
2021 chega ao fim, aonde participou de todas as sessões, sem
faltar a nenhuma. Afirmou que “somos um coletivo que tende a
pender a dois fatores: ou ao crescimento ou à derrota”, mas notou que todos tem apresentado um crescimento cada vez maior.
Agradeceu aos colegas que o acompanharam na 17ª Legislatura
como Presidente da Casa, lendo um parecer do Tribunal de Contas reconhecendo sua boa gestão com o dinheiro público, sem
nenhum apontamento. Mencionou a doutora Marilurdes que, durante a 12ª Legislatura, instigou todos os vereadores a buscar um
procedimento coerente dentro dos regramentos constitucionais.
Citou ao filho e esposa que o acompanham, afirmando que foram
gigantes ao chegarem ao final do exercício de 2021. Espera que
em 2022 possamos voltar aos abraços, apertos de mão e rodas de
conversas com maior interação. Desejou a todos um feliz 2022.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Disse que a Rua Caxias do
Sul, pela ausência de um quebra-molas, virou uma pista de corrida devido a alta velocidade dos veículos. Questionou de quem
seria a responsabilidade no caso de um acidente sério. Pediu
também por uma sinalização ou entrocamento mais adequada na
Rua Alexandrino de Alencar, Pedro Cincinato Borges e Getúlio
Vargas. Espera que o Executivo tome alguma providência. Mostrou o troféu do Campeonato de Cross Country, citando alguns
atletas do município, enaltecendo a luta destes desportistas. Relatou que na Estrada Pedro Silveira Simão, nas Águas Claras,
tem uma placa de sinalização de quebra-molas, faltando apenas
o quebra-molas que até o momento não foi colocado. Fez um
breve relato de sua atuação no Legislativo no ano de 2021, citando o “Projeto Brasil em Campo”, destituído pelo Governo Federal, mas que migrará este projeto para outro. Disse que lutará por
todos e não desistirá, comparando sua atuação como vereador a
uma maratona. Falou sobre o final de semana onde participou de
uma roda de capoeira com amigos. Desejou a todos muita paz e
felicidade no ano que se aproxima.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre o passeio
do Oberdan pelas ruas da cidade para distribuir brinquedos e
balas às crianças carentes. Elogiou a todos que participaram do
evento. Parabenizou ao Presidente do FGTAS por sua atuação
no Estado, em especial, na cidade de Torres, na pessoa da coordenadora do SINE/Torres, Dione Andréia. Citou a visita do
Prefeito Carlos Souza à Casa, e sua parceria com os vereadores.
Deixou seu reconhecimento aos servidores da Casa, agradecendo pelo trabalho eficaz realizado neste ano. Agradeceu aos vereadores e seus assessores reconhecendo a importância de todos.
Pediu desculpa por alguma palavra mal direcionada, caso tenha
magoado alguém. Espera que no ano de 2022 possa trabalhar por
uma cidade ainda melhor. Disse que é “um funcionário do povo
que o elegeu”, colocando-se à disposição da população. Parabenizou o Presidente Gibraltar Vidal pela gestão exemplar e toda
ajuda dispensada aos vereadores.
TRIBUNA:
Rogério Grade - Pres. Fund. Gaúcha Trabalho e Ação Social

CÂMARA DE TORRES

– FGTAS: Enalteceu as belezas naturais do município, elogiando a população local. Fez um breve relato da atuação da FGTAS
nos últimos anos, mesmo em tempo de pandemia, elogiando a
atuação da senhora Dione Andréia que está à frente do SINE/
Torres. Disse que a FGTAS está em franco crescimento, até mesmo em relação ao número de vagas, que aumentou de 800 vagas
diárias para mais de 7000 por dia. Informou que são mais de 500
servidores atuando em todo Estado. Agradeceu ao Presidente da
Casa e aos vereadores que a compõem. Agradeceu ao Vereador
Rafa Silveira, que fez o pedido de homenagem à FGTAS, a senhora Ingrid Emmer e senhor Pedro Ramon, pelo acolhimento.
Espera que a relação entre o município de Torres e FGTAS seja
cada vez mais estreita.
Prefeito Carlos Souza: Agradeceu pela parceria propositiva
entre Legislativo e Executivo. Reconheceu que o orçamento é
finito e pontual, o que gera certo engessamento, impossibilitando algumas ações. Informou que neste ano houve um superavit
recorde, que possibilitou obras históricas em investimentos no
município como a Rota Salinas, com mais de três milhões investidos em recursos próprios. Adiantou que há ainda muito mais
para entregar à população. Falou sobre a Covid que atingiu o
município, obrigando o Executivo a aplicar mais do que os 15%
constantes na Constituição para a Saúde. Agradeceu à parceria
dos vereadores e à imprensa em seu papel fundamental de informar a população. Falou sobre a programação de Natal do município, desejando que a população possa resgatar o sentimento
de esperança em um futuro melhor, assim como um ano novo
melhor e repleto de oportunidades.
ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021, dos vereadores
Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio
da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Vilmar
dos Santos Rocha, Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, Igor Beretta, Jacó Miguel Zeferino, João Alexandre Negrini de Oliveira,
Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt Jacob e
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta o art. 116-A na
Lei Orgânica do Município para adotar no processo legislativo
orçamentário municipal as Emendas Impositivas previstas na
Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015 e Emenda
Constitucional de nº 100, de 26 de junho de 2019. APROVADO.
Projeto de Lei nº 75/2021, 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. ADIAMENTO DE VOTAÇÃO.
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. REJEITADO.
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. APROVADO.
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. APROVADO.
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. REJEITADO.
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. APROVADO.
Projeto de Lei nº 89/2021, do Poder Executivo, que revoga a Lei
nº 5.057, 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. APROVADO.
Projeto de Lei nº 76/2021, do Poder Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Torres para o Exercício
de 2022. APROVADO.
Projeto de Lei nº 62/2021, do Poder Executivo, que regulamenta, no âmbito do Município, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
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Administração Pública. APROVADO.
Projeto de Lei nº 73/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas do Município
de Torres, que possuam em seus quadros dez (10) ou mais funcionários, a oferecerem, anualmente, palestras sobre o tema violência doméstica e familiar. ADIAMENTO DE DISCUSSÃO.
Projeto de Lei nº 74/2021, do ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção,
fornecimento, comercialização, armazenamento e distribuição
de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura,
a doar o seu excedente a pessoas físicas ou jurídicas. REJEITADO.
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. APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2021, dos vereadores Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio
da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar
Pedro Cipriano Vidal, Igor Beretta, Jacó Miguel Zeferino, João
Alexandre Negrini de Oliveira, Rafael da Silveira Elias, Rogério
Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos Santos Rocha, que concede Título de Cidadão Honorário do Município de Torres ao senhor Luis Carlos Heinze. APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, do Ver. Dilson Mauro
Jardim Boaventura, que concede Título de Cidadão Honorário
de Torres ao senhor Ozeias Vieira dos Santos. APROVADO.
Emenda nº 01/2021, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Borja e Cláudio da Silva de Freitas, ao Projeto de Lei nº
73/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas do
Município de Torres, que possuam em seus quadros dez (10) ou
mais funcionários, a oferecerem, anualmente, palestras sobre o
tema violência doméstica e familiar (modifica a ementa e o art.
1º). ADIAMENTO.
Emenda nº 01/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, ao
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 (Renumera e acrescenta o
artigo 4º). ADIAMENTO.
Emenda nº 01/2021, dos vereadores Carla Rodrigues Daitx, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Silva de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,
Igor Beretta, Jacó Miguel Zeferino, João Alexandre Negrini de
Oliveira, Moisés Trisch, Rafael da Silveira Elias, Rogério Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Vilmar dos Santos
Rocha, ao Projeto de Lei nº 76/2021, do Poder Executivo, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Torres para o
Exercício de 2022. APROVADO.
Emenda nº 01/2021, da Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº 74/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja,
que autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção,
fornecimento, comercialização, armazenamento e distribuição
de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura,
a doar o seu excedente a pessoas físicas ou jurídicas (modifica o
art. 2º). APROVADO.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site da Câmara
Municipal de Torres https://www.camaratorres.rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e
visuais, a nova plataforma permite à população ficar por
dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo
real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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EDUCAÇÃO

Turmas do Pré Escolar públicas de Torres também vão aderir
ao Sistema de Ensino Aprende Brasil para a Educação Infantil
A Secretaria Municipal de
Educação de Torres informa
que, entre as estratégias para
o ano de 2022, as turmas de
Pré-Escolar vão contar com a
adesão do Sistema de Ensino
Aprende Brasil. O sistema foi
implantado no Ensino Fundamental do município em
2018.
Conforma avalia a secretaria, “a implantação reflete
estratégias de transitoriedade
entre as etapas e continuidade pedagógica no que se
refere ao investimento de formação continuada dos pro-

fessores”. Cada aluno matriculado na rede receberá uma
“maleta” contendo um livro
de propostas, livro literário,
agenda e material de apoio.
E os professores vão realizar
formação específica de trabalho ao longo do ano de 2022.
O Aprende Brasil é um sistema de ensino completo,
que oferece um conjunto específico de soluções para a
rede de ensino pública: Livro
Didático Integrado, Assessoria Pedagógica, Aprende Brasil On e os sistemas hábile e
simeB.

Prefeitura de Torres anuncia maior oferta de vagas
do Pré - Escolar para este ano
A Secretaria Municipal de Educação ampliará a oferta de vagas
para turmas de Pré-Escolar II (5 e
6 anos conforme data corte) nas
escolas estaduais, em regime de
cessão de uso de espaço. Serão

cerca de mais 70 vagas.
As escolas que irão atender as
turmas de pré-escolar do município são: Escola Estadual Marcílio Dias (Centro), Escola Estadual
Nossa Senhora da Glória (Pira-

taba), Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida (Jacaré); Escola
Estadual Pedro Nicolau (São Braz
e Escola Estadual Manoel João
Machado (São Braz). As novas
turmas farão parte do Sistema

Associação Torrense de
Proteção aos Animais

Hipertermia: O perigo do verão
para nossos animais
Semelhante à insolação em humanos, a hipertermia é mais comum do que se
imagina. Tanto os cães, como os gatos podem ser acometidos por esta enfermidade. Contudo, em cães existe uma maior prevalência. E por ser uma condição
emergencial e potencialmente letal, deve ser tratada imediatamente.
A insolação é uma hipertermia secundária à exposição ao calor excessivo, em
que a temperatura corporal ultrapassa 41°C. Algumas das situações em que isso
pode ocorrer são:
– Exposição a ambientes com temperatura alta, pouca ventilação, fechados e/ou
úmidos (exemplo: carro ou quarto fechado ou locais abertos sem abrigo do sol);
– Pouco acesso à agua;
– Passeios em horários de pico de temperatura e contato com asfalto quente;
– Exercício e estresse excessivo;
E quais animais são mais predispostos?
– Animais com focinho achatado (denominados braquicefálicos) ou com colapso
de traqueia;
– Obesos;
– Animais com pelos longos, escuros e espessos;
– Doentes neurológicos;
– Filhotes e idosos.
E como eu identifico isso?
Inicialmente, percebe-se a pele quente, respiração ofegante e mais rápida,
gengiva mais avermelhada e seca, confusão mental, desorientação ou perda da
consciência. Também podem urinar com menor frequência e volume. Em casos
mais tardios pode ser visto fezes ou vômito com sangue, tremores musculares,
convulsão ou coma.
Isso é realmente grave?

ê

Municipal de Ensino, contando com professores da rede e o
desenvolvimento da proposta
pedagógica do sistema Aprende
Brasil.
Para iniciar o Fundamental,

é preciso que a criança tenha 6
anos completos até 31/03. Para
o Pré 2, precisa ter 5 anos completos até 31/03 e para o Pré 1, é
necessário ter 4 anos completos
até 31/03.

O tempo e a gravidade da hipertermia podem causar sérias consequências, como
hemorragia intracraniana e pulmonar, insuficiência renal aguda, edema cerebral, coma e
até mesmo a morte.
O que fazer:
Procure atendimento veterinário imediatamente!
Durante o transporte, o animal pode ser resfriado com ar condicionado e toalha constantemente molhada com água fria (jogue copos de água em cima da toalha constantemente, caso contrário, acontecerá o efeito oposto, abafando ainda mais o animal).
Ofereça bastante água fresca. Também é possível molhar as patas e axilas com álcool.
Não jogue água gelada diretamente na pele e nem ofereça antitérmicos.
Mas como diz o ditado: “Prevenir é o melhor remédio”. Então:
– Mantenha uma tosa baixa no verão;
– Eles devem ficar em lugares frescos e com bastante água;
– Cuide com excesso de exercício físico, principalmente em horários mais quentes.
Cuide do seu amigão e aproveite o verão, mas não se esqueça dos animais que estão na
rua ou em situação de vulnerabilidade.
Em nosso município, dezenas de animais já foram resgatados pela ATPA (Associação
Torrense de Proteção aos Animais). Mas ainda há muito trabalho pela frente e a ATPA
precisa da sua ajuda.
Conheça a ATPA que cuida de animais abandonados, muitos deixados irresponsavelmente por veranistas ou abandonados por moradores, entre eles muitos filhotes e velhotes que aguardam um lar. Nosso telefone de contato é (51) 98111-6834. Você pode
nos ajudar de várias maneiras, seja através do PIX chave 00940020000142 ou com uma
contribuição na conta da ATPA, (Associação Torrense de Proteção Animal) Banrisul (041)
Agência 0955, conta 06.032079.0-6 ou adotando um animal. Os animais que aguardam
um lar amoroso em lar temporário da ATPA são lindos, saudáveis e só precisam de uma
chance para retribuir com amor por toda a vida. Com a pandemia, as feiras de adoção
não podem ser realizadas e eles não podem ser vistos, ficando esquecidos nas casas de
passagem.
Abra seu coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para
adoção ou ajude-nos a divulgá-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de
nosso telefone e combine uma visita, que pode ser feita com toda a segurança.
PRECISAMOS MUITO DE RAÇÃO. Além dos animais de rua de Torres, alimentamos semanalmente os animais da aldeia indígena (Campo Bonito). Se você puder nos ajudar
doando ração, pode comprar e nos avisar, nós buscamos, ou depositar qualquer valor na
conta da ATPA e nos avisar. Desde já agradecemos sua generosidade.
Visite nossas redes sociais!

A FOLHA

VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 04/01 e 10/01)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana pode trazer desafios
gerais de realização. Encontrar meios de
organizar todas as tarefas pode parecer
impossível e algumas coisas naturalmente precisarão esperar. É uma semana para
simplificar e sustentar apenas o que importa. Fazer escolhas
inteligentes será essencial para avançar com mais equilíbrio. Tome cuidado com atitudes impulsivas ou violentas.
TOURO - semana começa confusa, cheia de
desafios e atrasos. Manter a calma e o pensamento claro e objetivo é essencial, mas isso
também pode ser difícil. O ideal nesta semana
é ir devagar, buscando se organizar aos poucos. Boa semana para descansar, estudar e
planejar sem pressa. Tome cuidado com ansiedades: as coisas
fluirão mais lentamente, então não adianta apressar os processos.
GÊMEOS - A semana começa com uma
grande necessidade de persistir e de focar no que é de fato importante, por isso
vencer a tendência a procrastinar é essencial. Podem surgir novidades no âmbito de
amigos ou de ideias para novos projetos.
Tenha coragem de planejar para pôr em prática em um futuro
próximo.
CÂNCER - Semana importante de avanços
e decisões na vida dos cancerianos, tanto
profissionalmente quanto em relação ao
amor. É importante se manter equilibrado e
calmo para fazer suas escolhas. Manter-se
organizado também, sabendo o que precisa permanecer e o
que precisa ser descartado. Autoconfiança e motivação serão
essenciais para você.
LEÃO - A semana pode começar bem
caótica e será importante soltar o controle
de como as coisas acontecem na sua
rotina. Contar com a ajuda de alguém será
essencial, por isso reforçar ou retomar
laços de confiança com pessoas na família
ou no trabalho pode ser interessante. É importante cuidar
bem da sua rotina de saúde.

VIRGEM - A semana pode trazer emoções intensas, então tome cuidado
com brigas, raiva ou excesso de controle sobre tudo e todos. É importante
soltar e viver novas experiências na
sua rotina. Ter em mente que nem tudo será como
planejou é importante. Tome cuidado com a teimosia.
LIBRA - semana pode ser pautada por mudanças planejadas e inesperadas. Prepare-se para
uma semana agitada e maluca. Manter a calma
e a confiança no processo é importante. Seus
sonhos podem estar saindo finalmente do papel
ou você pode estar planejando estrategicamente e até de forma
silenciosa seus próximos passos.

ESCORPIÃO -A semana traz importantes decisões a serem tomadas, inclusive
no seio familiar. Pode ser preciso renunciar a se envolver em questões que não
se resolvem. Existe uma entrega e certo
cansaço. Você pode perder a confiança em alguém próximo que só promete e não cumpre. Tome cuidado com
atitudes radicais demais.
SAGITÁRIO - A semana pede muito
cuidado com as questões financeiras.
Você pode resolver uma pendência antiga, mas também pode assumir dívidas.
É importante pensar bem antes de tomar decisões,
para não se arrepender depois. Tome cuidado com
atitudes impulsivas e egoístas.

CAPRICÓRNIO - A semana começa
com muitos planetas no seu signo, inclusive com Vênus retrógrada. Saiba
ter calma e mantenha os limites para
não se perder em atividades desgastantes e que não trazem a paz de que você precisa
para realizar suas tarefas e obrigações. Mantenha a
fluidez e deixe o novo surgir na sua rotina, porque novidades estão a caminho.
AQUÁRIO -A semana te desafia a soltar e a liberar espaço para criar coisas
novas na sua rotina. Portanto manter
sua agenda lotada será uma receita
para raiva e caos. Tome cuidado com a
dificuldade de falar as coisas com clareza. Você pode se irritar com facilidade, mas se mantiver
contato com suas emoções e deixar a vida ser mais leve,
pode usufruir uma grande intuição e inspiração.

PEIXES - Semana em que a
cabeça está nas nuvens. Suas
ideias podem estar criativas,
mas difíceis de serem realizadas. Tome cuidado com a falta
de praticidade ou a dificuldade de se relacionar. Semana positiva para meditar, estar em
contato com a natureza ou para terapias de
autoconhecimento.
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SEGURANÇA

PREFEITO CARLOS SOUZA AGRADECE APOIO DOS ÓRGÃOS
DE SEGURANÇA DURANTE O RÉVEILLON DE TORRES
Na tarde de quinta-feira, 6 de
janeiro, em encontro realizado
na Sala de Reuniões da Prefeitura, o prefeito Carlos Souza agradeceu formal e pessoalmente
o apoio e contribuição de todas
as forças de segurança que atuaram no Réveillon de Torres.
Conforme o prefeito, as forças

de segurança são também responsáveis pelo sucesso da festa da Virada. Destacou que a
integração do município com a
união da segurança é positiva e
está dando os resultados desejados.
Na oportunidade, Carlos
mostrou-se grato não só com

relação ao apoio no Réveillon,
mas como em muitos outros,
como no caso das ações contra
a Covid-19 e operação de desocupação da Escola Cenecista,
por exemplo, elogiando muito a
Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Guarda
Municipal.

Servidores de várias pastas trabalharam também pela segurança e agradeceram
Estavam presentes no encontro
promovido pelo prefeito Carlos, o
Subcomandante do 2º BPAT, Sérgio Rocha; a Capitã Graciela Michelotti, Comandante de Torres,
na temporada; o tenente Rafael
Alexandre de Souza, Comandante do Corpo de Bombeiros. O delegado de Polícia Civil de Torres,
Juliano Aguiar Carvalho, não pôde
estar presente. A Polícia Civil está

em Operação quinta e sexta-feira.
Pela Prefeitura, estavam na
reunião, além do prefeito, o chefe
de gabinete, Douglas Martins Rocha; o responsável pela Diretoria
de Gestão Integrada de Segurança
Pública, Jairo Morelli; o secretário
de Turismo, Fernando Nery; o secretário de Cultura e do Esporte,
Mauri Rodrigues, e a Procuradora-Geral do Município, Pâmela

Souza. Também participou da reunião, o presidente da Câmara Municipal, vereador Rafael Silveira.
Durante o encontro, foi realizada uma avaliação do evento
Réveillon, na ótica das forças de
segurança para futuras melhorias. De acordo com a Capitã Michellotti, Torres está de parabéns
por ter planejado corretamente a
festa da Virada, comentando que

todo o município deve ter acolhido cerca de 500 mil pessoas.
Outras praias, por não terem promovido festa, nada organizaram,

repercutindo em alguns fatos negativos para a cidade. “Torres teve
zero ocorrências de repercussão”,
disse.

BM prende homem por tráfico Desta vez na Vila, mais um
de drogas em Torres
preso traficando drogas
O homem de 26 anos tem passagens policiais por porte
ilegal de arma de fogo e ameaça
Na segunda-feira, dia 27 de dezembro, em Torres, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas.
A apreensão ocorreu no Bairro Guarita.
A nota da polícia militar explica que,
durante policiamento ostensivo, uma
guarnição da BM avistou um motociclista. E quando este percebeu a presença
dos policiais, demonstrou nervosismo,

o que o fez tentar sair do local. Mas
rapidamente o condutor foi abordado
pela polícia e identificado como homem, de 26 anos, com passagens policiais por porte ilegal de arma de fogo e
ameaça.
Com o indivíduo foram encontradas
duas porções de maconha, uma faca,
um celular e R$ 626.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 01/2019
A Câmara Municipal de Torres firma o Quarto Termo Aditivo de Contrato com a
Empresa Elevadores Castelo Ltda., para a prestação dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva em uma plataforma elevatória vertical, hidráulica, para pessoas com mobilidade reduzida, 02 (duas) paradas, com capacidade para 04 (quatro) passageiros ou 300 kg (trezentos
quilos), da marca Castelo, instalado na Câmara Municipal de Torres, sem o fornecimento de
peças, pelo valor mensal de R$ 389,86 (Trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).. Termo Aditivo de Contrato assinado em 03 de janeiro de 2022, com vigência de 12
(doze) meses a contar da data de sua assinatura. Processo de Licitação no 12/2018 – Modalidade Convite. Crédito Orçamentário no 3.3.9.0.39.00.00.00.00.001/2002 – Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica.

Torres em 03 de janeiro de 2022.

__________________________________
Rafael da Silveira Elias,
Presidente Câmara.
Av. do Riacho, 1423 – CEP:95560-000-Torres/RS Fone (51) 3664-2319 Fax: (51) 3664-1055
Home page: http://www.camaratorres.rs.gov.br e-mail: camara@camaratorres.rs.gov.br

Na segunda-feira (03/01), em Torres, a Brigada Militar prendeu um
homem com várias passagens na polícia e portando várias drogas
Durante patrulhamento tático, equipes da Força Tática do 2º
BPAT e uma equipe do 4º Batalhão
de Polícia de Choque, em apoio
à Operação Golfinho, receberam
informações de que um homem
estaria utilizando um veículo para
fazer a entrega de drogas no formato de “tele-entrega”. Os policiais militares abordaram e identificaram um homem de 23 anos,
com passagens policiais por tráfico
de drogas, ameaça e posse de drogas. Com ele foram encontrados
39 comprimidos de ecstasy, nove
porções de cocaína, três porções

de maconha, uma pedra de crack,
um celular e R$ 236.

Vereador Indica formalmente a colocação
de Câmeras nos prédios públicos de Torres
Dentre outras vantagens, Silvano Borja afirma que equipamento deverá
intimidar os marginais que realizam depredação e delitos quando na cidade
Já está encaminhada para a prefeitura uma indicação (312/2021), feita pela Câmara Municipal de Torres,
de autoria do Vereador Silvano Borja
(PDT), que sugere que o Poder Executivo (Prefeitura) faça estudo de viabilidade para implantação de circuito
de câmaras de vídeo monitoramento
nos bens públicos como, por exemplo,
nos postos de saúdes, escolas, praças
e outros.
Na justificativa, no corpo do documento, o vereador defende que a
implantação das câmeras ajudará na
preservação do patrimônio, além de
ajudar na identificação de pessoas, fa-

zendo que a guarda municipal se desloque aos patrimônios públicos só em
eventual necessidade (após checar os
dados gravados).
Silvano lembra ainda que, com a
instalação de câmaras e de uma sala
de monitoramento, a cidade estará
mais segura, principalmente os funcionários e usuários dos serviços públicos, pois os equipamentos para o
vereador deverá intimidar aos marginais que realizam depredação e delitos quando na cidade, além de depreciar o patrimônio público, por conta
das provas que os filmes gerarão através do funcionamento das Câmeras
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Câmara de Vereadores de Arroio do Sal
tem nova mesa diretora
Por Melissa Maciel, ASCOM
AS e fotos de Daniel Matos

No sábado, dia 1º de janeiro,
em Sessão Solene realizada às
20h, na Câmara Municipal de
Vereadores de Arroio do Sal,
aconteceu a posse da nova
Mesa Diretora da Casa Legislativa da cidade. Consequentemente ocorreu a posse do novo
presidente do legislativo, Diego
Freitas de Quadros (MDB). Ele
substitui o presidente de 2021
Giovani da Silva Reis. O evento teve a participação de autoridades públicas e privadas,

vereadores, seus familiares e
membros da comunidade. O
prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão) prestigiou o ato.
A mesa diretora (foto) para o
exercício de 2022, segundo da
legislatura atual – 2021/2024
ficou formada com a seguinte
nominata: Presidente: Diego
Freitas de Quadros (MDB); Vice-presidente: Marcos Antônio – Mazinho (Progressistas);
1º secretário: Carlos Henrique
Cardoso Dias (MDB); 2º secretário: Giovani da Silva dos Reis
(MDB)

Suplência também assume
vaga de vereador que foi pra
secretaria da prefeitura
Com o ex-vereador Manoel Pedro Faustino – Maneca
(MDB) assumindo a Secretaria
da Cidadania, Trabalho e Desen-

volvimento Social, o primeiro
vereador suplente, Leonardo
Machado (MDB), assumiu a vaga
de vereador para o ano de 2022.

Manoel Pedro Faustino assume a Secretaria Municipal da Cidadania,
Trabalho e Desenvolvimento Social de Arroio do Sal
Por Melissa Maciel, ASCOM
AS e fotos de Daniel Matos
Na tarde desta segunda-feira, 03 de janeiro, por
volta das 14h, o ex-vereador Manoel Pedro Faustino
– Maneca (MDB) assumiu a
Secretaria Municipal da Cidadania, Trabalho e Desenvol-

vimento Social, na presença
do prefeito de Arroio do Sal,
Affonso Flávio Angst (Bolão)
e servidores municipais da
secretaria.
O novo secretário já possui experiência à frente de
outras secretarias, como a
da Saúde, entre janeiro de
2017 e novembro de 2018,
e da Assistência Social, en-

tre janeiro de 2019 e abril de
2020.
O secretário que estava na
pasta, Israel Irassochio, assumiu como secretário-adjunto
da Secretaria Municipal da
Educação, e a secretária-adjunta, Francine Nascimento,
será secretária-adjunta da
Secretaria da Administração.

PAUTA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 27 DE DEZEMBRO – 9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA. Arroio do Sal
ESPAÇO DE ORADORES
Participaram da tribuna, conforme pauta feita com antecedência os seguintes vereadores:
MDB - DIEGO; MDB - GIOVANI; PDT - EDEMILSO; MDB - CARLOS; MDB MANECA; REP – REJANE; PROG – MAZINHO; REP – MATEUS; MDB RONALDO;
Em votação o requerimento de licença por tempo indeterminado para assumir secretaria municipal, do vereador Manoel Pedro Faustino – APROVADO.
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, Emendas
Impositivas de todos os vereadores e Emenda Modificativa 1, 2, 3, 4 e 5, do vereador Mateus C
Ribeiro, Emenda Modificativa 1, da Bancada do MDB/Progressistas e Emenda Modificativa 1, do
vereador Edemilso Schmidt – APROVADO PROJETO, EMENDA MODIFICATIVA 1, DA
BANCADA DO MDB/PROGRESSISTAS E EMENDAS IMPOSITIVAS.
Em segunda discussão o projeto de lei 109/2021, do Poder Executivo, que Institui o calendário de
Eventos para o segundo semestre de 2022 – APROVADO PROJETO E EMENDA ADITIVA 1,
DA BANCADA DO MDB/PROGRESSISTAS.
Em primeira discussão o projeto de lei 115/2021, do Poder Legislativo, que Concede título de
Cidadão Benemérito à senhora Auria Cardoso de Vargas – APROVADO.
Em primeira discussão o projeto de lei 116/2021, do Poder Legislativo, que Nomeia a praça inomi-

nada, situada no bairro Figueirinha, neste Município, de Praça José Alves Valim – SEGUE TRAMITANDO.
Em primeira discussão 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 – APROVADO.
Em primeira discussão 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, com emendas modificativas 1, do vereador Diego F de Quadros, 2, do vereador Carlos H C
Dias e 3, do vereador Ronaldo M Pereira – APROVADO PROJETO E EMENDAS.
Em apreciação o projeto de lei 121/2021, do Poder Executivo, que Abre Crédito Adicional Especial
na vigente Lei Orçamentária – APROVADO.
Em apreciação o projeto de lei 122/2021, do Poder Executivo, que Abre Crédito Adicional Suplementar na vigente Lei Orçamentária – APROVADO.
Em apreciação o projeto de lei 123/2021, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a
firmar parceria e repassar recurso financeiro através de Termo de Fomento com o Clube de Mães
Amigas de Rondinha, e dá outras providencias – APROVADO.
Oradores do ESPAÇO DE LIDERANÇA:
PDT – EDEMILSO; REP – MATEUS; PROG – MAZINHO; MDB - CARLOS
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Crianças e adolescentes aprendem sobre a prática do skate e
valores humanos em aulas no Skate Park de Arroio do Sal
Texto: Por Melissa Maciel /
ASCOM PMAS
Fotos: Daniel Matos / AS
COM PMAS
Mais do que um esporte, o
skate tornou-se uma proposta
educativa também para a vida.
O esporte é até considerado
radical e muito praticado atualmente. E o município de Arroio
do Sal construiu o seu Skate Park
em 2019, com apoio da Câmara
Municipal de Vereadores, com
o objetivo de proporcionar às
crianças e adolescentes um espaço saudável, um contato mais
próximo com o esporte. A pista,
considerada para skate amador
e profissional, possui área de
704,96m² e conta com speed
bump, onda em rampa, spine,

hubba/corrimão, corrimão/caixotes, extensão reta, rampa reta
e rampa reta/caixote.
De acordo com o prefeito
de Arroio do Sal, Affonso Flávio
Angst (Bolão), a ideia encontrou
força com o vereador Giovani
dos Reis (Banha), que buscou
recurso de emenda parlamentar
para colaborar na construção do
espaço.
“Por meio do esporte, assim é
com o skate também, é possível
conduzir atividades de desenvolvimento integral, ocupando as
crianças e adolescentes com atividades físicas, que fazem bem para
a saúde e reflete positivamente
no desempenho da escola e no
convívio familiar”, explica Bolão.
O Skate Park tem sido espaço de aprendizagem por meio

de aulas de skate para crianças
em vulnerabilidade social, sob a
responsabilidade da Associação

União Arroio-salense de Skate
(UAS) em parceria com a Prefeitura Municipal. As aulas também

são estendidas para as demais
crianças moradoras do município e turistas.

nicas básicas da prática do skate, as aulas tratam de temas
como valores humanos, cuidados com o meio ambiente,
respeito com o próximo, edu-

cação, entre outros.
O Skate Park fica localizado
na Avenida Beira-Mar, junto à
Praça do Farol e possui o mar
como plano de fundo. A utili-

zação do espaço é feita com
moderação, respeitando as
normas de distanciamento,
evitando aglomerações e com
a utilização de máscaras.

Skate, valores humanos e cuidados com meio ambiente
A aulas de skate ocorrem
aos sábados, das 9h às 11h e
às quintas-feiras, das 16h às
18h. É destinada às categorias
Infantil (8 anos ou menos) e

Mirim (9 a 12 anos). Para inscrição no projeto, contate no
(51) 99341-6322 (Anthony Fogaça Scariot).
Além da abordagem das téc-

PREFEITURA DE ARROIO DO SAL LANÇA PROGRAMAÇÃO
COMPLETA DO VERÃO 2022
Com Melissa Maciel
ASCOM AS

Confira a programação completa:
08/01/2022,

Roleta da Rádio Viva

09h

Praça Jovino Alves Pereira (Praça do Mar)

Roleta da Rádio Viva

09h
21h – Rádio Viva

Praça Jovino Alves Pereira (Praça do Mar)

sábado

A programação preparada pela
Secretaria de Turismo de Arroio
do Sal para este veraneio inclui
luaus com atrações musicais à beira-mar, campeonatos esportivos,
atividades recreativas com distribuição de brindes, churrasco,
desafios dos consulados, e muito
mais. O Projeto Verão 2022, batizado pela prefeitura com o título
“É bom demais estar aqui” vai
movimentar a cidade neste ano.
Para o prefeito de Arroio do
Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão),
a cidade está preparada para a retomada econômica com a temporada do verão, sem se descuidar
da pandemia, com atividades seguras ao ar livre e com protocolos
de segurança contra a Covid-19.
Segundo a secretária da pasta
de Turismo, Aline Valim, a programação é diversificada, com
opções para todos os gostos, do
esporte à música. Além disso,
a orla central de Arroio do Sal e
o Balneário Rondinha contarão
com infraestrutura para a prática
esportiva. E no quiosque do Turista, na beira mar, no centro de
Arroio do Sal, o banhista conta
com empréstimos de materiais
esportivos.

09/01/2022, domingo
15/01/2022,
sábado

Luau

Quiosque do Turista/Beira-mar central
22h – Gabriel Vieira

16/01/2022, domingo

Circuito de Futevôlei

09h

Arena Central/Beira-mar central

22/01/2022,

Programa da Solaris direto do Litoral

10h

Quiosque do Turista/Beira-mar central

sábado

Roleta da Rádio Viva

09h

Praça Jovino Alves Pereira (Praça do Mar)

Roleta da Rádio Viva

09h

Praça do Mar

Campeonato de Vôlei de Dupla/Masculino

09h

Arena Central/Beira-mar central

1ª rodada do Campeonato Municipal de Beach Soccer

19h30min

Arena Central/Beira-mar central

2ª rodada do Campeonato Municipal de Beach Soccer

19h30min

Arena Central/Beira-mar central
Arena Beach Tennis

23/01/2022, domingo
24/01/2022, segunda
27/01/2022,
quinta
28/01/2022,

Open Summer de Beach Tennis

09h

29/01/2022,

Open Summer de Beach Tennis

09h

Arena Beach Tennis

sábado

Churrasco no Litoral

12h

Quiosque do Turista/Beira-mar central

Luau

21h – Glauber Duarte

Quiosque do Turista/Beira-mar central
Quiosque do Turista/Beira-mar central

sexta

30/01/2022, domingo

31/01/2022, segunda
03/02/2022,

Churrasco no Litoral

12h

Open Summer de Beach Tennis

09h

Arena Beach Tennis

Vôlei do Zezinho

10h

Quiosque do Zezinho

Hip-Hop

16h

Quiosque do Turista/Beira-mar central

3ª rodada do Campeonato Municipal de Beach Soccer

19h30min

Arena Central/Beira-mar central

4ª rodada do Campeonato Municipal de Beach Soccer

19h30min

Arena Central/Beira-mar central

Roleta da Rádio Viva

09h

Praça Jovino Alves Pereira (Praça do Mar)

quinta
05/02/2022,
sábado
06/02/2022, domingo

07/02/2022, segunda
10/02/2022,

Roleta da Rádio Viva

09h

Praça Jovino Alves Pereira (Praça do Mar)

Desafio dos Consulados | pênalti de sabão

10h

Arena Central/Beira-mar central

Campeonato de Bocha do Zezinho

10h

Quiosque do Zezinho

Semifinal do Campeonato Municipal de Beach Soccer

20h

Arena Central/Beira-mar central

Final do Campeonato Municipal de Beach Soccer

20h

Arena Central/Beira-mar central

quinta
12/02/2022,
sábado
13/02/2022, domingo
19/02/2022,
sábado
20/02/2022, domingo

Campeonato de Câmbio
Luau

09h
21h – Rádio Viva
22h – Balada da Tati

Arena Central/Beira-mar central
Quiosque do Turista/Beira-mar central

Campeonato de Vôlei de Dupla/Feminino

09h

Arena Central/Beira-mar central

Churrascão da família Viva

12h

Quiosque do Turista/Beira-mar central

Churrascão da família Viva

12h

Quiosque do Turista/Beira-mar central

Circuito de Futevôlei

09h

Arena Central/Beira-mar central

Corrida Thunders – Guarda-vidas

09h

Quiosque do Turista/Beira-mar central
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Em Torres, Feira do Artesanato e Agricultura
terá próxima edição em 8 de janeiro
A partir de 2022, a Feira do
Artesanato e Agricultura em
Torres será ampliada. Poderão
participar produtores locais
de todos os segmentos certificados com o selo “Feito em
Torres”. A iniciativa do evento
iniciou no atual governo do município e atende demanda dos
artesãos em comercializar seus
produtos.

Conforme nota da prefeitura
no site, “o objetivo do projeto
é fomentar a produção local,
valorizando a identidade turística do município”. “Trata-se
de mais uma oportunidade de
comercialização aos empreendedores credenciados, nesta
feira ao ar livre, que ocorre nas
proximidades da Casa da Terra
e Artesanato”, afirma a nota.

A realização do programa é
da Prefeitura de Torres, através
da Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio, em parceria com a Secretaria da Cultura
e do Esporte e Secretaria de
Desenvolvimento Rural e Pesca.
A Feira do Artesanato e Agricultura vai funcionar no das 9h
às 19h.

Prefeitura de Torres divulga atividades do veraneio
em evento na Praça XV
Com o propósito de bem receber os visitantes de Torres, a
Prefeitura da cidade está empenhada na programação de “O
Melhor do Verão” da temporada
2021/2022. Ela será oficialmente
iniciada nesta sexta-feira, dia 7
de janeiro, às 20h, na Praça XV
com o projeto Torres da Cultura

com o Grupo UEBA Conta Contigo e Comigo, espetáculo cênico
musical com cortejo. Conforme
o prefeito Carlos Souza, que participa da abertura, “as atividades
contemplam turistas e moradores”. Mas a Operação Verão
já começou com melhorias nos
pontos turísticos, mutirões de

limpeza, mobilização do comércio local e organização de diversas atividades esportivas, culturais e de lazer.
De acordo com a prefeitura, a
administração Municipal está se
dedicando ao máximo para fazer
de Torres “O Melahor do Verão”,
com o compromisso de bem re-

ceber cada pessoa que passar
pela Mais Bela Praia Gaúcha nesta temporada.
Conforme o secretário de
Cultura e do Esporte, Mauri Rodrigues, as atividades culturais,
esportivas e de lazer previstas
na programação ocorrerão até o
início de março, com as finais do

Campeonato Gaúcho de Beach
Soccer e o Campeonato Praiano
de Beach Soccer. A programação
é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e do Esporte.
Confira as atividades do “O
Melhor do Verão” no site da prefeitura e em materiais distribuídos pela cidade.

2022 terá 11 feriados que prometem impulsionar
o turismo doméstico no Brasil
Com Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo
O ano de 2021 foi marcado
pela retomada dos números positivos do setor de turismo, com
destaque para o aumento das
viagens domésticas e a alta na
movimentação de passageiros
em portos, aeroportos e rodovias do país. Grande parte desse fluxo de turistas ocorreu nos
feriados prolongados, que estimularam os deslocamentos. Em

2022, o cenário deve continuar
propício para o turismo interno,
uma vez que, dos 14 dias de folga definidos para o próximo ano entre feriados nacionais e pontos
facultativos –, apenas três caem
em finais de semana.
Para o ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto, os 11 dias
de descanso em dias úteis previstos para 2022, além daqueles
estabelecidos por estados e municípios, são uma grande oportunidade para o turismo domésti-

co.
Confira os feriados e dias de
ponto facultativo nacionais de
2022
1º de janeiro (sábado) - Confraternização Universal (feriado
nacional);
28 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval (ponto facultativo);
1º de março (terça-feira) - Carnaval (ponto facultativo);
2 de março - quarta-feira de

cinzas (ponto facultativo até às
14 horas);
15 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo (feriado nacional);
21 de abril (quinta-feira) - Tiradentes (feriado nacional);
1º de maio (domingo) - Dia
Mundial do Trabalho (feriado nacional);
16 de junho (quinta-feira) Corpus Christi (ponto facultativo);
7 de setembro (quarta-feira) Independência do Brasil (feriado

nacional);
12 de outubro (quarta-feira) Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
28 de outubro (sexta-feira) Dia do Servidor Público (ponto
facultativo);
2 de novembro (quarta-feira) Finados (feriado nacional);
15 de novembro (terça-feira) Proclamação da República (feriado nacional);
25 de dezembro (domingo) Natal (feriado nacional).

Para enfrentar estiagem severa, Corsan reforça sistemas
e pede uso responsável da água também no Litoral
Devido à estiagem severa e
prolongada que atinge o Rio
Grande do Sul, os pontos de captação da Corsan estão extremamente baixos em diversos municípios gaúchos. A Companhia
vem trabalhando 24 horas por
dia e tomando todas as ações necessárias para garantir o abastecimento e evitar racionamento.
Nesse contexto crítico, é vital
a cooperação de toda a população, praticando o uso responsável da água. Com esse propósito,
está circulando uma campanha

de conscientização da Corsan,
intitulada Verão 360°. A campanha se alinha ao movimento
Água 360° e sugere cuidados
com a água e o meio ambiente.
Abaixo, veja dicas para evitar
desperdícios:
- Não lave o carro nem a calçada; Não tome banhos demorados; - Não deixe a torneira
aberta se não estiver usando;
de forma geral, não desperdice
água, usando somente o necessário;
A Companhia está reforçando

os sistemas e complementando
o abastecimento por meio de caminhões-pipas e outras medidas.
Litoral Norte
Em Tramandaí, o manancial
de captação de água está com
nível muito baixo e acabou influenciando em alterações nas
características da água. Essa
questão interfere diretamente
no tratamento da água captada
pela Corsan, visto que já estão
sendo necessários incremen-

tos na aplicação de produtos
químicos, um maior tempo no
tratamento e uma redução da
capacidade de produção, resultando em desabastecimento em
determinados pontos da cidade
e diminuindo a pressão da água
disponibilizada. A equipe técnica
da Companhia está monitorando essa variação do manancial
e, a partir disso, realiza todos
os ajustes necessários. Também
está sendo acionado o serviço de
caminhão-pipa para situações
emergenciais. Como medida de

contingência, está sendo montada uma captação em balsa com
auxílio de equipes de mergulhadores, visto que a balsa permite
instalar bombas mais para dentro da lagoa e com isso captar
água numa maior profundidade.
- Ajuste de produtos químicos
(tipos e quantidades), a partir de
cada local, para conter as alterações da qualidade do manancial.
A ação está acontecendo em todas as ETAs da regional, pois todas tiveram alterações nas condições da água recebida.
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Boletim de quinta, dia 6 de
janeiro registra 169 casos
ativos de Covid-19 em Torres
Nesta quinta-feira, 6 de janeiro,
o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de
Saúde, às 17h30min, registra 169
casos ativos da doença em Torres.
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 duas
doses da vacina contra a Covid-19.
Nenhum torrense internado
por Covid 19
Neste Boletim, estão registra-

dos, contando desde o início da
pandemia, 6.550 casos confirmados, com 6.267 recuperados, 169
pacientes em isolamento domiciliar e 114 óbitos.
Nesta quinta, não temos registro de paciente de Torres internado
com Covid-19 no Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes. No Hospital encontram-se quatro pacientes internados com Covid, de outros municípios, três na UTI e um
em leito comum.
São 108 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Todos
estão em isolamento domiciliar. O
óbito em investigação foi negativa-

do para Covid.
Já são 16.319 casos descartados
da infecção COVID-19. O número
de casos negativados cresce, devido ao fato dos descartados nos
testes realizados pela rede privada
também integrarem a contagem.
Os dados de Torres são enviados
pela SMS ao Governo do Estado.
Os casos suspeitos são pacientes com síndrome gripal que realizaram coleta para exame. Os confirmados testaram positivo para a
COVID-19 e os casos descartados
apresentavam suspeita de contaminação e o resultado do exame
deu negativo.

Município de Arroio do Sal divulga
Boletim Epidemiológico com dados
do último dia do ano passado
O Município de Arroio do
Sal, por meio da Secretaria
Municipal da Saúde, divulgou
na quinta-feira, 30 de dezembro, um Boletim Epidemiológico contendo dados sobre a
pandemia da Covid-19.
O Município contabiliza
155 dias sem óbito em de-

corrência da Covid-19. No
momento, o Município segue
registrando internações hospitalares. No momento, há
duas pessoas com Covid-19
internadas em hospital da
região. Em isolamento domiciliar encontram-se duas
pessoas diagnosticadas com

a doença.
Desde o início da pandemia, Arroio do Sal contabiliza
o número total de 1.403 casos confirmados de Covid-19,
25 casos no mês de dezembro. O número de pessoas
recuperadas da doença no
Município é de 1.359.

Prefeitura recebe visita de pesquisador torrense que identificou
proteína envolvida na formação de tumores agressivos
No dia , 28 de dezembro, o prefeito Carlos Souza e o vice-prefeito
Fabio Amoretti receberam a visita
do professor e pesquisador torrense Dr. Edroaldo Lummertz da
Rocha, da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Ele assina
como segundo autor de um estudo que traz a descoberta do papel
da proteína LIN28B no processo de
metástase, que é a disseminação
de células de tumores para outros
órgãos. A metástase ainda permanece incurável e é atualmente
responsável por mais de 90% das
mortes associadas ao câncer.
Em visita a Torres, o pesquisador de 35 anos veio passar as
festas de fim de ano na sua terra
natal. Edroaldo comentou que
morou no bairro Stan, estudou na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Alcino e depois no Marcílio
Dias. Daqui, passou para Criciúma,
Florianópolis e dali, foi ao mundo,
realizando doutorado-sanduíche

e pós-doutorado na Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos.
Depois de trabalhar nos Estados
Unidos voltou ao Brasil há dois
anos e estabeleceu seu laboratório de pesquisas na área de câncer
e células-tronco na UFSC (site do
laboratório:
https://www.lummertzdarocha-lab.org).
Durante o encontro, o prefeito Carlos elogiou a atuação do
torrense em seu trabalho, destacando a importância do estudo e
empenho dos jovens na área da
pesquisa. Disse que Edroaldo era
um orgulho para a cidade e ainda
elogiou os pais do professor, Eriovaldo Daitx da Rocha e Maria Aparecida Lummertz.
Em colaboração com pesquisadores do Boston Children’s
Hospital e da Harvard Medical
School, a pesquisa do professor da
UFSC foi publicada na revista The
Journal of Clinical Investigation.
Utilizando um modelo animal de

neuroblastoma, um câncer infantil altamente metastático e letal,
os pesquisadores demonstraram
que células tumorais com níveis
de expressão mais altos da proteína LIN28B são significativamente
mais metastáticas do que aquelas
células que não a expressam. Por
meio de abordagens genéticas no
estudo, a remoção da proteína

LIN28B reduziu substancialmente
a propagação de células tumorais
para outros órgãos e, consequentemente, aumentou a sobrevida
dos animais.
Como o câncer metastático ainda representa um desafio clínico,
o desenvolvimento de novos tratamentos é urgentemente necessário, diz Edroaldo. “O nosso tra-

balho contribui para uma melhor
compreensão da proteína LIN28B
em neuroblastoma e, potencialmente, outros tumores agressivos. Compreender estes processos fundamentais que regulam o
espalhamento de células tumorais
pelo organismo é crucial para desenvolver terapias mais efetivas”,
conclui.
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Governador do RS em exercício debate com
vereadores ações públicas pela causa animal
Gabriel Souza destacou o volume de vereadores gaúchos que atualmente têm como bandeira a proteção aos animais e também o avanço nas legislações
O governador do Estado do
RS em exercício, Gabriel Souza,
recebeu na manhã de quinta-feira (6/1) vereadores e lideranças
da causa animal de diversas regiões do Estado a fim de debater
políticas públicas para a área.
Um documento com sugestão de
15 ações públicas foi entregue a
Souza pela vereadora de Porto
Alegre e ativista da causa, Lourdes Sprenger, como pedido de

apoio para a defesa e ampliação
da pauta no Rio Grande do Sul.
Entre as reivindicações está
a luta para que a eutanásia não
seja utilizada como método de
controle populacional de animais domésticos, a esterilização universal gratuita de cães e
gatos, a identificação por meio
de microchipagem, o cadastro
público e informatizado de animais, além da colaboração com

outros órgãos públicos, como
secretarias estaduais, forças
policiais, Ministério Público e
Conselho Regional de Medicina
Veterinária.
Souza destacou o volume de
vereadores gaúchos que atualmente têm como bandeira
a proteção aos animais e também o avanço nas legislações e
iniciativas que protegem estes
seres.
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ANO NOVO - 2022
Todo o ano é a mesma coisa. Mais da metade do
estado vai para as praias, é a tradição. Quem não
consegue fazer isso, aproveita onde e como pode.
Veste branco, come lentilha, pula sete ondas, solta
foguetes ou apenas os observa, e estoura espumante. Sempre foi assim!
Sempre foi assim?
Não mesmo.
Na verdade, nós repetimos rituais muitas vezes
sem nem saber o porquê.
Os avós faziam assim, os pais repetiram e os filhos dão continuidade: é a tradição.
Mas como tudo isso começou?
Vamos começar pela data, primeiro de janeiro.
Pelo que se sabe as comemorações do ano novo
datam de 4000 anos atrás e aconteciam na Mesopotâmia. Naquela época, em vez de um "ano" novo, a passagem do tempo era contada pelas estações do ano. Com isso, a festa de passagem dos
mesopotâmicos não se dava na noite do dia 31 de
dezembro para 1º de janeiro, mas sim do dia 22
para o 23 de março, data do início da primavera no
hemisfério Norte. Essa celebração simbolizava o
início de uma nova safra de plantação e era o momento em que as pessoas pediam por alimentos e
fartura para o ano. (Daí é que surgiu a tradição de
se comer lentilha na noite do ano novo). Foi somente com a introdução de um novo calendário no
Ocidente, em 1582, o calendário gregoriano, adotado pelo papa Gregório 13 no lugar do calendário
juliano, que o primeiro dia do novo ano passou a
ser 1º de janeiro. Porém, o novo ano ainda é celebrado em datas diferentes por alguns povos e religiões. Os muçulmanos, por exemplo, comemoram
no mês de maio do calendário gregoriano; os judeus, a passagem do ano é celebrada no final de
setembro e início de outubro e os chineses, comemoram o ano novo em fevereiro.
Desvendada a data, vamos ver o porquê daqueles
rituais que muitos insistem em fazer na virada do
ano, como usar roupas brancas, comer lentilha,
pular sete ondas…
Usar roupas brancas na festa de Ano Novo se tornou comum no Brasil na década de 1970, quando
membros do candomblé passaram a fazer suas
oferendas na praia de Copacabana. Pessoas que
passavam pela praia e viam o ritual acharam bonito o branco — e adotaram a vestimenta.
A tradição de pular as sete ondas na virada do

ano, fazendo sete pedidos diferentes, também está ligada à umbanda e ao culto a Iemanjá.
O sete é um número cabalístico, que na umbanda
representa Exu, filho de Iemanjá. Também tem
relação com as Sete Linhas de Umbanda, conceito
de organização dos espíritos sob o comando de
um orixá. Cada pulo, nesse caso, seria o pedido a
um orixá diferente.
E o nome Réveillon, veio de onde?
O termo Réveillon, usado em várias partes do
mundo para descrever a festa de véspera de Ano
Novo, é mais recente: surgiu no século 17, na
França, e representava festas da nobreza que duravam a noite toda. O Réveillon não tinha data
para acontecer, mas com o declínio da nobreza
francesa a palavra foi sendo adaptada para a festa
de véspera de Ano Novo — a palavra Réveillon
deriva do verbo "acordar" em francês.
No século 19, essas festas foram adotadas pela
nobreza de outros lugares do mundo que eram
influenciados pela cultura francesa. A nobreza do
Brasil foi uma das que adotaram o Réveillon, mas
o sincretismo religioso característico do passado
histórico do país fez com que as comemorações
aqui adicionassem novos personagens, costumes
e comidas às festas de Ano Novo.
E os fogos de artifício?
Bem, eles não surgiram em um local ou período
específico, os alquimistas do Islã teriam desenvolvido maneiras de criar chamas coloridas com seus

sais oxidantes de potássio no século VII. Há cerca
de 1000 anos, haviam os primeiros registros de
tiros coloridos de morteiros para fins militares na
China, a fim de avisar e comemorar vitórias nas
guerras. Por volta do século XIV, os fogos de artifício fabricados na China começaram a aparecer
nos bazares na Arábia e nos países europeus, não
se sabe ao certo se por intermédio dos comerciantes árabes ou por expedições realizadas por diversos exploradores como Marco Polo. Nesta época,
as exibições de fogos de artifício encantavam os
europeus. No mesmo século, diversos países,
principalmente europeus dentre eles a Itália e a
Espanha passaram a se aperfeiçoar nas técnicas
de produzir os fogos, tendo até hoje diversas fábricas e famílias tradicionais produzindo os artefatos.
Os fogos de artifício se tornaram populares no ocidente a partir do século XVII. E assim chegaram
às festas comemorativas, inclusive no Réveillon.
Desvendados todos os “segredos” da festa de Réveillon, só resta desejar a todos um feliz Ano Novo!
Em tempo: Faça um ano novo, realmente novo e
só repita esses rituais se realmente tiver vontade,
ninguém é obrigado a fazer aquilo que não acredita ou nem saiba qual sua origem só porque é tradição.

Fontes: www.significados.com.br; www.bbc.com; segredosdomundo.r7.com;
www.terra.com.br/noticias.
Foto: site Uol.
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