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seu papel aglutinador da sociedade para 
a conquista do Poder Político. Um des-
tes processos se constitui na crescente  
presença da sociedade organizada em 
distintas instâncias do Poder Público, 
quando não, da instauração de proces-
sos eletivos para a ocupação de cargos 
de interesse público, como ocorre nas 
Universidades, nas Escolas e Hospitais, 
quando não na cogestão de instituições 
sobre recursos públicos, tal como, por 
exemplo, o FGTS. Há uma imbricação, 
enfim, entre Estado e Sociedade como 
nunca antes na História.  Hoje, há uma 
compreensão generalizada de que a pró-
pria formação de quadros políticos se faz 
muito mais no âmbito de instituições não 
partidárias, como Sindicatos e ONGs, do 
que nos Partidos. Acrescente-se a isto, 
o que Marco Aurélio denomina como o 
“O hiperpragmatismo partidário” numa 
era de globalização tecnológica das eco-
nomias, dominadas pelo pensamento 
único neoliberal, imortalizado na famo-
sa expressão de M.Tatcher. Theres Is No 
Alternative (TINA), quando a velha es-
trutura e identificação social das classes, 
locais de moradia e interações  acabam 
descolorindo as clivagens  clássicas dos 
distintos Partidos. 

Sobre este cenário pós moderno, o 
dito hiperpragmatismo deslocou a dura 
tarefa da construção de sólidas opções 
programáticas pela simples disputa elei-
toral, com vistas à barganha de cargos 
num sistema de coalizões governamen-

tais, nas quais,  o Executivo, não raro é 
ocupado por personalidades carismáti-
cas sobrepostas ao sistema partidário. 
As eleições de Jânio Quadros, em 1960, 
Collor, em 1989 e Bolsonaro, em 2018 
no Brasil,  bem o demonstram. A imen-
sa dispersão Partidária, autorizada entre 
nós pela Constituição de 1988, contri-
buiu ainda mais para esta transformação 
dos Partidos, de instrumento de forma-
ção de lideranças para o mero carreiris-
mo político, a ponto de se ouvir dizer, 
sem rodeios esta expressão: “Pequenos 
Partidos, grandes negócios”. Neste ano, 
por exemplo, oligarquias partidárias e 
parlamentares já se engalfinham para 
abocanhar sua cota parte, seja no Fundo 
Partidário, no valor de R$ 1 bilhão, seja 
nos Fundo Eleitoral, no absurdo valor de 
R$ 5,6 bilhões, seja numa das fatias inde-
corosas das Emendas Parlamentares do 
Orçamento da União, que totalizam R$ 
30 bilhões. Por isso mesmo, muitos paí-
ses já romperam o monopólio dos Parti-
dos sobre o Sistema Político abrindo-se 
para o registro de candidaturas avulsas, 
as quais, até agora, pouco representam 
como sintoma de mudança. Manter, 
pois, este monopólio, parece, apesar de 
tudo, mas sem perder de vista uma am-
pla Reforma Política no país, o caminho 
que trilharemos no Brasil nos próximos 
anos.. Isso posto, resta lutar para aper-
feiçoar o modelo existente tornando-o 
mais compatível com as exigências para 
o aprofundamento de uma ordem ver-
dadeiramente democrática.

2022, ano do II CENTENÁRIO DA INDE-
PENDÊNCIA DO BRASIL e, também, de 
eleições gerais, para as quais ,  todo o 
que quiser se candidatar, deverá estar 
filiado a um Partido Político.

Mas o que são os Partidos e como 
funcionam?

Eis como o Cientista Político M.Aure-
lio Nogueira – SP - , define os Partidos 
Políticos, constituídos no final do sécu-
lo XIX como mecanismo de acesso, por 
qualquer  cidadão,  aos cargos elegíveis 
no Estado Moderno, em substituição à 
antiga sagração dos governantes com 
base na Teoria do Direito Divino dos 
Reis:

“Máquinas organizadas a que se so-
mava um programa político estrutura-
do. Ao menos em termos teóricos, eram 
tratados como organizações territoriais 
difusas que tinham como referência 
um programa articulado e respeitado, 
que seria empregado como símbolo de 
identidade. Essa imagem diferenciaria 
o partido político moderno das demais 

formações políticas tradicionais, que re-
presentavam, basicamente, agregações 
oportunistas em torno do poder. O dife-
rencial, portanto, seria a capacidade de 
formular ideias programáticas e levá-las 
organizadamente à sociedade.”

Desde cedo, porém, levantaram-se 
muitas críticas aos Partidos como chave 
das portas do poder republicano. É clás-
sica a obra de Robert Michels no século 
passado, “Os Partidos Políticos”, na qual 
evidencia a tendência a cartorialização 
destas máquinas por seus dirigentes.

Não obstante, cumpriram os Partidos 
Políticos um decisivo papel na monta-
gem e funcionamento dos Sistema Polí-
ticos do Estado Moderno, numa fase em 
que a Sociedade Civil ainda engatinha-
va. Com o amadurecimento, porém, da 
cidadania, realizada em torno da aqui-
sição de direitos ao longo do século XX, 
conformando o avanço da democracia 
como  sequência uníssona e individisí-
vel dos vários círculos que hoje confor-
mam a praxis dos Direitos Humanos, os 
Partidos foram perdendo um pouco do 

OPINIÃO 

OS PARTIDOS POLÍTICOS

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

Paulo Timm
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A Secretaria de Saúde do Rio Gran-
de do Sul, por meio do Centro Esta-
dual de Vigilância em Saúde (Cevs), 
declarou  na semana passada a 
transmissão comunitária da variante 

ômicron do Coronavírus no estado. 
A variante foi identificada original-
mente na África do Sul e é apontada 
como a responsável pelo súbito au-
mento de casos em vários países.  E 

agora esse crescimento também já é 
percebido no Rio Grande do Sul nas 
últimas semanas, consequentemen-
te se espalhando aos poucos aqui 
pelo Litoral Norte do  estado. 

PREFEITURA DE TORRES CANCELA ATIVIDADES PÚBLICAS POR CONTA 
DA TENDÊNCIA DE AUMENTO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID 19

Em Torres autoridades municipais suspendem realização de eventos
Na sexta-feira, dia 7 de janeiro, a 

prefeitura municipal de Torres oficia-
lizou nota em destaque avisando que 
estava suspendendo todos os eventos  
públicos ( de realização da municipa-
lidade)  na cidade,  por conta do au-
mento da tendência de haver forte 
alta nas contaminações também no 
Litoral.

No sábado, dia  8 de janeiro, o Bo-

letim Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde local já  
registrava  371 casos ativos da doença 
em Torres.

A Prefeitura reforçava a necessi-
dade da população em evitar aglo-
meração, 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.
Também no sábado (8/1), o mes-

mo relatório local informou que não 
havia registro de paciente de Torres 
internado com Covid-19 no Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes, em-
bora no estabelecimento de saúde 
houvesse quatro pacientes interna-
dos com Covid, mas oriundos de ou-
tros municípios, três deles na UTI.

 Por causa da disseminação 
da Covid-19 e ainda por alta 
nos casos de Influenza, a Pre-
feitura de Torres determinou a 
suspensão do Guarita Eco Fes-
tival que ocorreria entre os dias 
13 e 16 de janeiro, no Parque 
Estadual da Guarita, principal 
ponto turístico de Torres.  O 
evento poderá ser realizado em 
outra data ainda não determi-
nada.  Mas para isto é preciso 
haver uma situação sanitária 
que garanta a segurança da po-
pulação.

A atividade que tem como 

conceito central  incentivar 
tudo aquilo que é sustentável 
dará oportunidade a morado-
res e visitantes que participem 
de importante evento que 
foi realizado com sucesso em 
sua primeira edição em 2019. 
A participação é gratuita e a 
promoção é da Prefeitura de 
Torres, por meio da Secreta-
ria de Turismo, com apoio da 
Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e a Secretaria de 
Educação.

A principal atração desta 
segunda edição estava progra-

mada para o dia 15, sábado, a 
partir das 19h com shows na-
cionais das bandas paulistas 
Maneva e Planta & Raiz, princi-
pais expoentes do reggae atual-
mente. A Maneva lotou o Par-
que da Guarita em 2019. Para 
abrilhantar ainda mais a noite, 

a abertura ficaria por conta da 
reconhecida banda torrense 
Aruêra.

O evento incentivará a paz, o 
turismo sustentável e a educa-
ção ambiental, oportunizando 
ao público, atrações educacio-
nais de caráter ecológico du-

rante todos os dias. São par-
ceiros nestes propósitos, a APA 
Lagoa de Itapeva, o Geoparque 
Caminhos dos Cânions do Sul, a 
Ong Onda Verde, o Parque Es-
tadual de Itapeva, o Pequeno 
Eco Cidadão, o Projeto Praia 
Limpa Torres e a Ulbra.

GUARITA ECO FESTIVAL É SUSPENSO DEVIDO 
À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NOS ÚLTIMOS DIAS NO RS

O evento poderá ser realizado em outra data ainda não determinada. Mas para isto é preciso ser apresentada uma situação 
sanitária que garanta a segurança da população

Casos de Covid-19 em Torres continuam aumentando
Nesta quinta-feira, 13 de janeiro, 

o Boletim Epidemiológico divulgado 
pela prefeitura registrava  o recorde 
de  número de casos ativos de Co-
vid-19, desde o início da pandemia:  
872.

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 con-
tra a Covid-19.

No Boletim, estão registrados, con-
tando desde o início da pandemia, 7 
498 casos confirmados, com 6 512 
recuperados, 872 pacientes em isola-
mento domiciliar e 114 óbitos.

Nesta quinta-feira  não havia regis-
tro de paciente de Torres internado 
com Covid-19 no Hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes. Na unidade 
hospitalar local  encontrava-se um pa-
ciente internado com Covid, mas  de 
outro município,  na UTI.

São 54 casos suspeitos aguardan-

do resultados de exames. Cinquenta 
e três pacientes estão em isolamento 
domiciliar e um está internado em lei-
to comum.

Já são 17.140 casos descartados da 
infecção COVID-19. O número de ca-
sos 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 resulta-
do do exame deu negativo.

Aumento nos casos da variante Ômicron confirma a transmissão comunitária no Estado do RS em várias cidades. Torres está transferindo eventos aos poucos
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Quanto à manifestação do pre-
feito sobre a colocação de cartazes 
e pedido de reunião, tal decisão 
foi tomada por um grupo de servi-
dores (Comissão de Negociação), 
formada por servidores e parte 
da diretoria do Sindicato, que en-
tenderam ser necessário, neste 
ano, tomar atitudes mais contun-

dentes, visto que são enviadas às 
nossas pautas de reivindicações 
há anos, conforme comprovado 
pelas inúmeras cartas protocola-
das, quando buscamos diálogo e 
não há avanço nas negociações. 
Inclusive, os cartazes estão sendo 
retirados! 

Mas sobre isto questionamos: 

Onde fica a liberdade de expressão 
dos servidores e o seu direito de 
manifestação? Afinal esta abertura 
de diálogo referida, como já dito, 
em outro lugar, não se trata de 
simples reunião improdutiva e sim, 
buscamos respostas efetivas aos 
históricos anseios da categoria. 

Jamais a intenção do Sindica-

to é colocar os Servidores contra 
a administração, mas queremos 
atitudes concretas por parte do 
Executivo, não basta dizer que está 
disponível para dialogar e que as 
portas sempre estiveram abertas, 
quando, comprovadamente, espe-
ramos por anos e não houve ne-
nhuma valorização. 

No primeiro ano de governo, 
de fato foi criada uma mesa de 
negociação, mas a cada reunião 
nada era decidido, nenhum dos 
pedidos foi atendido ou priorizado 
pelo Executivo, uma verdadeira 
demonstração de que o servidor 
deveria se contentar em receber, 
em dia, seu salário. 

POLÍTICA

No sábado (8/1) e no do-
mingo (9/1) o Sindicato dos 
Municipários de Torres (Sim-
to) realizou uma manifestação 
na nova praça da Prainha. Em 
meio a veranistas que frequen-
tam normalmente o local na 
temporada, servidores reivin-
dicaram reposição Salarial para 
o ano de 2022.

Um texto redigido pelo pre-
sidente do sindicato André 
Dambrós em parceria com o 
presidente do Cepemto Beli-
mar Guimarães foi postado no 
Facebook. Ele explica o motivo 
da manifestação e é respalda-
do pelo presidente do Centro 
de Professores de Torres Ce-
pemto. Segue o conteúdo abai-
xo para mais profunda compre-

ensão do leitor.

“Já se passaram cinco anos 
de Gestão do atual chefe do 
Executivo. E, ao fazermos um 
balanço, verifica-se que nossas 
reivindicações continuam no 
papel, com um único avanço: 
a promoção dos profissionais 
do Magistério, que já haviam 
preenchido os requisitos para a 
mudança de Nível. 

Quanto ao pagamento do 
salário em dia, cremos que seja 
injusto com o trabalhador que 
dedica sua vida ao bem do ser-
viço público e que, efetivamen-
te, movimenta a máquina ad-
ministrativa, ter que agradecer 
e sentir-se valorizado por rece-
ber em dia seu salário. Inclusive 

tal matéria já foi objeto de ação 
movida pelo SIMTO, a qual foi 
procedente, com a determina-
ção para que fosse realizado o 
pagamento dos salários até o 
último dia útil do mês traba-
lhado. E o STF editou a Súmu-
la 682, declarando que: ‘Não 
ofende a Constituição a corre-
ção monetária no pagamento 
com atraso dos vencimentos 
dos servidores públicos. ’ Por-
tanto, o servidor tem o direito 
de receber o pagamento com 
correção monetária. Também 
está previsto no artigo 35 da 
Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul que: “o paga-
mento da remuneração men-
sal dos servidores públicos do 
Estado e das autarquias será 

realizado até o último dia útil 
do mês do trabalho prestado”.

A administração pública tem 
o dever constitucional de prio-
rizar o pagamento das remune-
rações dos servidores públicos, 
em caso de atrasos deverá ar-

car com correção monetária, 
juros (nos casos de condenação 
judicial) e, inclusive, se o servi-
dor público tiver sofrido algum 
dano moral ou prejuízo, poderá 
recorrer à Justiça para repara-
ção de tais danos.

 SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE 
TORRES FAZ MANIFESTAÇÃO NA PRAINHA

A demanda é por reposição salarial. Presidentes do Simto e do Cepemto publicam Carta Aberta ao prefeito com justificativas 

Manifestação do prefeito

Traçando um comparativo 
entre os servidores do Litoral 
Norte, no Município de Torres há 
uma evidente desvantagem. Por 
exemplo: o vale alimentação em 
Xangri-Lá é de R$ 671,22, Tra-
mandaí é de R$ 600,00, Capão 
da Canoa é de R$ 400,00, mais 
cesta básica; há participação 
dos Municípios para pagamento 
do Plano de Saúde; há Plano de 
Carreira; os adicionais incidem 

sobre o vencimento de cada car-
go. Já no Município de Torres não 
há Plano de Carreira do Quadro 
Geral, o vale alimentação no 
Município de Torres é de apenas 
R$ 220,22, não há participação 
do Município para pagamento 
de Plano de Saúde, os adicionais 
de insalubridade, periculosidade 
são incidentes sobre o menor pa-
drão do Município qual seja, R$ 
664,25, muito inferior, inclusive 

ao valor aplicado aos trabalha-
dores celetistas, em que o paga-
mento da insalubridade incide 
sobre o salário mínimo e a peri-
culosidade sobre a remuneração.

Portanto, por mais tolerância 
que desejamos ter, queremos sim 
que sejam abertos os entraves 
que impedem que o Gestor, de 
fato, ouça o clamor e os anseios 
da categoria. 

Quanto às reivindicações dos 

servidores, não são falaciosas e 
sim possíveis de serem atendi-
das, com uma boa gestão e um 
Planejamento adequado, afinal, 
trata-se de um importante Muni-
cípio de porte igual ou maior que 
os demais do Litoral Norte e que 
valorizam seus servidores.

Além do que, não podemos usar 
como parâmetro maus Gestores 
(políticos) de diversas esferas, seja 
Federal, Estadual ou Municipal e 

sim aqueles que valorizam os ser-
vidores, e que são sabedores da 
importância de seu trabalho.”  

André Luís Torre Dambrós
Presidente do Sindicato dos 

Servidores Municipais de Torres 
- SIMTO

Belimar da Silva Guimarães
Presidente do Centro dos Pro-

fessores Municipais de Torres – 
CEPEMTO

Comparativo com municípios da região

Quem quer um trabalho di-
ferente e por período específi-
co tem até o dia 21 de janeiro 
para se inscrever no concurso 
do Censo 2022. Só em Torres 
serão preenchidas 43 vagas de 
recenseadores.

O trabalho de recenseador 
pode ser conciliado com ou-
tras atividades, pois para os 
que irão atuar como recense-
adores no Censo 2022 exige-
-se um mínimo de apenas 25 
horas semanais. O horário de 
trabalho é “livre” podendo se 

estender para horários vesper-
tinos e aos finais de semana. 

O rendimento é por pro-
dução! Um simulador de re-
muneração está disponível no 
link:  https://censo2022.ibge.
gov.br/trabalhe-no-censo/
estimativa-de-remuneracao.
html

O requisito para o trabalho 
é ensino fundamental com-
pleto

As inscrições devem ser fei-

tas no site da FGV https://co-
nhecimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21, organizadora do 
processo seletivo.  O valor da 
inscrição é de R$ 57,50 e o pa-
gamento poderá ser feito até o 
dia 16 de fevereiro.

O candidato que estiver ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) poderá ob-
ter isenção de pagamento da 
taxa de inscrição.

As provas serão realizadas 
no dia 10 de abril.

Encerra dia 21 o prazo para inscrição no processo 
seletivo do Censo do IBGE

Em Torres são 43 recenseadores a serem recrutados
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Trilhas do Parque Itapeva já estão recebendo inscrições 

O Parque Itapeva finalizou a 
primeira semana de trilhas do 
Projeto Verão 2022 da unidade 
de conservação do  estado no 
domingo, dia 10. Conforme co-
memora gestores da página do 
PEVA no Facebook, “é  notória a 
crescente procura por atividades 
ao ar livre, como a ofertada atu-
almente pelo Parque Estadual de 
Itapeva”.

Mata, morro e mar
 
Uma das trilhas, realizada so-

bre o morro de Itapeva propor-
ciona para os visitantes uma bela 
paisagem, contato com a nature-
za, além de ser possível observar 
de perto as características mar-
cantes da Mata sobre Morro que, 
com o solo mais seco, apresenta  
grande diversidade de cipós e 
bromélias e um clima mais úmi-
do.

Já a  trilha  chamada de Inter-
pretativa,  tem como objetivo 
a apresentação da Unidade de 
Conservação, onde são apresen-
tados pontos importantes do 
parque relacionados a história, 
cultura, fauna e flora da região, 

visando a educação e a sensibili-
zação ambiental. O trajeto pode 
ser realizado por todas as faixas 
etárias, desde crianças a idosos, 
sendo considerada uma trilha de 
grau médio e uma ótima ativida-
de para ser feita com a família e 
amigos. 

 O Projeto Verão 2022 do Par-
que Itapeva, em Torres, conta 
com trilhas em dias e horários 
programados da semana. Confi-
ra:

SEGUNDA E QUINTA – saída às 
14:00 horas e retorno as 16:30.

TERÇA, QUARTA E SEXTA – sa-
ída às 09:00 horas e retorno às 
11:30.

Há  uma limitação de 15 pesso-
as por trilha. Então,  para garantir 
a  visita ao PEVA basta entrar em 
contato pelo telefone (51) 3626-
3561 (Whatsapp), ou através do 
e-mail agendamentotrilhapeva@
sema.rs.gov.br para encaminhar 
seus dados. Aguardamos a sua 
visita!!

Texto e Arte: Equipe PEVA 
(2022)

Percurso em Morro e Percurso  interpretativo da unidade são alternativas para quem quer conhecer um ecossistema preservado 
em pleno município de Torres
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A partir de segunda-feira, 
10 de janeiro, o Centro de 
Triagem do Coronavírus de 
Torres estará funcionando das 
8h à meia-noite. A ampliação 
no horário de atendimento se 
deve ao aumento de casos de 
Covid-19 nos últimos dias em 
Torres e também no cenário 
nacional. A distribuição das fi-
chas para atendimento encer-
ram às 23h.

O Centro funciona na Rua 
General Firmino Paim 936, 
nos fundos da Clínica Munici-
pal de Especialidades. 

A Prefeitura reforça a ne-
cessidade da população em 
evitar aglomeração, usar más-
cara, higienizar as mãos com 
água e sabão ou álcool gel e 
manter o distanciamento so-
cial, mesmo após receber as 
vacinas contra a Covid-19.

Centro de Triagem do Coronavírus de Torres 
amplia horário de atendimento
A ampliação no horário de atendimento se deve ao aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias

O Conselho Regional de Medi-
cina do Estado do Rio Grande do 
Sul (Cremers) promove, no mês 
de janeiro, a Operação Verão Se-
guro com o objetivo de avaliar as 

condições dos estabelecimentos 
de saúde do Litoral Norte e Sul do 
estado.

Durante as vistorias, as equipes 
de fiscalização analisam as escalas 

dos médicos, as condições de tra-
balho, as medicações, o fluxo de 
atendimento, os equipamentos, 
entre outros itens de mais de 40 
estabelecimentos de saúde.

“Com as ações de fiscalização, 
buscamos primar por condições 
adequadas de trabalho médico 
nas unidades de saúde, para o 
bom atendimento de todos, prin-

cipalmente neste momento em 
que há aumento populacional no 
Litoral, aliado ao avanço da pan-
demia”, afirma o presidente do 
Cremers, Carlos Isaia Filho.

Cremers fiscaliza estabelecimentos de saúde no Litoral
Durante as vistorias, as equipes de fiscalização analisam as escalas dos médicos, as condições de trabalho, as medicações, o fluxo de atendimento, os 

equipamentos, dentre outros

Devido ao atual surto de Co-
vid-19, a partir desta quarta-feira, 
12 de janeiro, a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e Direitos 
Humanos suspende temporaria-

mente as atividades presenciais 
realizadas pelo Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Víncu-
los – SCFV. A interrupção vai até o 
dia 31 de janeiro. A equipe ficará 

monitorando o comportamento 
da doença no município neste pe-
ríodo. O retorno se dará dentro 
das normas da segurança sanitá-
ria.

Ficarão sem as atividades pre-
senciais os Grupos de Idosos das 
Praias do Sul (Dunas, Navegar e 
Bem Viver); Grupo de Treinamento 
Funcional Núcleo; Grupo da Aldeia 

Indígena Nhu Porã; Grupo de Fut-
sal; Grupos do Núcleo (Segundas e 
Sextas-Feiras); e Grupo Florescer. 
A iniciativa visa conter a dissemi-
nação da Covid-19 na cidade.

Serviço de Convivência e Vínculos interrompe as 
atividades devido ao novo surto da pandemia

A interrupção em Torres vai até o dia 31 de janeiro, mas servidores irão ficar monitorando o comportamento da doença

Em razão de inúmeros afasta-
mentos de servidores da Saúde em 
decorrência da Covid-19, a Prefei-
tura vai fechar temporariamente 
três Unidades de Saúde. A suspen-
são do funcionamento se dará até 
o dia 31 de janeiro e as Unidades 
atingidas serão a Alberto João Mi-
guel (Vila São João) Rio Verde e 

Curtume. A população não será 
prejudicada, pois as agendas serão 
cumpridas.

Conforme o secretário municipal 
de Saúde, Claudio Paranhos, esta é 
a alternativa necessária neste mo-
mento para continuar oferecendo 
um serviço de qualidade para a po-
pulação. Todas as agendas até 31 

de janeiro serão mantidas. Pacien-
tes do Alberto João Miguel e Rio 
Verde serão referenciados para a 
Unidade Padre Luiz Benini também 
na Vila São João. E os pacientes da 
Unidade de Saúde do Curtume se-
rão referenciados para a Unidade 
de Saúde do bairro São Francisco.

Este fechamento inicia na próxi-

ma sexta-feira, 14 de janeiro. Até o 
dia 31, a Saúde analisará a situação, 
quando reavaliará a necessidade 
de manter o fechamento ou a pos-
sibilidade de reabrir as estruturas.

O secretário explica que o fe-
chamento ocorre por conta do 
alto índice de contaminação entre 
servidores da Saúde, não havendo 

neste momento quadro suficiente 
para manter todas as Unidades em 
funcionamento. Os servidores que 
não se encontram doentes, serão 
distribuídos em outras Unidades 
de Saúde e ainda na Central de Tria-
gem para reforçar o atendimento. 
“Assim que possível, vamos reesta-
belecer a normalidade”, conclui.

Afastamento de servidores positivados com a Covid-19 
suspende atividades em 3 Unidades de Saúde de Torres

Fechamentos iniciam na próxima sexta-feira, 14 de janeiro,  e vão até o dia 31/1 

Prefeitura suspende todos os 
eventos incluindo Campeonato 
Praiano de Beach Soccer 2022 
devido ao aumento de casos de 
Covid-19 em Torres, assim como 
em todo o Brasil. Os eventos são 
realizados da Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de Cul-

tura e Esporte com apoio da LIF-
T-Liga de Futebol Torrense.

A previsão de início era a par-
tir deste próximo sábado, dia 16, 
na Arena de Esportes da Praia 
Grande. A iniciativa abrangeria 
as categorias Masculino Aberto, 
Femininas Abertas, Master +35, 

Veterano +50 e ainda as catego-
rias de base como Sub 9, Sub 11 
e Sub 13, com início fixado para 
27 de fevereiro.

O tradicional evento que gera 
a confraternização dos morado-
res foi cancelado assim como 
as demais atividades realizadas 

pelo poder público ou em es-
paços públicos que importem 
grandes aglomerações. Para a 
realização da iniciativa são ne-
cessárias condições sanitárias 
que permitam a realização do 
evento de forma segura para 
toda a população.

Prefeitura de Torres também suspende Campeonato 
Praiano de Beach Soccer 2022
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Você aí da poltrona... Acharia 
justo que um governo qualquer 
requisitasse a sua casa (ou a 
casa de alguém de sua família), 
consequentemente a mesma 

casa fosse proibida de ser ven-
dida para construção de outra e 
ainda fosse obrigada a ser pre-
servada como ela está? Eu não 
acharia justo. 

Pois a lei que “orienta” isto 
no Brasil é de 1937. Sim 1 9 3 
7, tem quase noventa anos. Ou 
seja - é muito próxima a regi-
mes imperialistas que domina-
vam todo o mundo até o final 

do século 19, regimes estes 
altamente “mão de ferro”, que 
tratavam o povo como súditos 
dos governantes imperiais.  Ou 
seja: a lei que rege o sistema de 
“preservação de patrimônio ar-
quitetônico” no Brasil é antiga e 
ditatorial, portanto perigosa.

Moralmente falando, a pro-
priedade individual deveria ser 
sagrada. Retirar o que é dos ou-

tros é roubo, mesmo que seja 
sob a desculpa de preservação 
ambiental, preservação de pa-
trimônio arquitetônico ou cul-
tural. Retirar a propriedade de 
outrem sem pagar por isto é o 
cúmulo da insegurança jurídi-
ca.  E o próximo passo de uma 
nação após esta se sentir a von-
tade em estatizar patrimônio 
de cidadãos sem pagar é defi-

nitivamente decretar o final da 
liberdade de seus moradores, 
como é em Cuba e na Coreia 
do Norte, onde as pessoas não 
podem nem sair de seus países 
sem “autorização” das autori-
dades. 

Isto não é uma abordagem 
rasa. Raso é usar o poder esta-
tal para tirar a propriedade dos 
outros

Também não é falta de conheci-
mento sobre preservação de patri-
mônio histórico a reclamação que 
este colunista fez na semana retra-
sada sobre a ridicularizarão de cer-
tos fatos, como os que houveram 
aqui em Torres na questão da casa  
na esquina da Rua Almirante Barro-
so e Independência (inclusive estas 

dois nomes de rua não têm nada 
a ver com a história e a cultura de 
Torres e estes sim deveriam ser 
trocados - em nome do patrimônio 
cultural). 

Retirar a propriedade de um 
imóvel  ou retirar o direito de o 
proprietário fazer o que quer de 
um imóvel já é pra mim, por si só, 
uma questão imoral, mesmo que  
possam existir brechas em leis que 
possam sugerir esta possibilidade. 
Mas tentar desfazer um negócio 
feito em um contexto para também 
retirar a liberdade de alguém de fa-
zer o que quer do seu patrimônio, 

alegando que a mesma casa é um 
exemplar de um estilo de arquite-
tura que não tem nada a ver com 
o Brasil ou com Torres, me pare-
ce deboche. E tenho o direito de 
achar isto, sem ser acusado de não 
entender de preservação de patri-
mônio por idealistas desta imorali-
dade. 

Castelos, igrejas, obras de arte, 
dentre outras são parte do patri-
mônio mundial, mas são casos de 
edifícios ou obras de arte produzi-
das por ícones da arte no mundo, 
como o patrimônio preservado e 
utilizado para turismo em Florença 

e Veneza, na Itália.  Mas são patri-
mônios culturais e arquitetônicos 
que fazem parte, por exemplo, da 
obra de Dante - autor do Inferno de 
Dante, o que acho que não é o caso 
da casa que militantes do Compahc 
de Torres queriam preservar. Estilo 
Californiano em Torres definitiva-
mente não serve como tema de 
preservação do patrimônio arqui-
tetônico, nem de Torres nem em 
lugar algum. Esta é minha opinião 
E tenho (ainda...) direito de colocá-
-la pública, para que uns gostem e 
outros não gostem como tudo na 
vida. 

RESPEITO À PROPRIEDADE II

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

LULA NO PODER: FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO
Pesquisa noticiada pela mí-

dia nesta semana mostra o ex-
-presidente Lula com possibili-
dade de vencer a eleição no 1º 
turno. O atual presidente Bol-
sonaro fica em 2º e a chama-
da terceira via não emplacou 
nem com Ciro Gomes, nem 
com Dória, nem com Sérgio 
Moro. 

Minha opinião sobre esta 
possibilidade de a nação retro-
agir e voltar com um governo 
que, além de ser protagonista 
de um dos maiores casos de 
corrupção no mundo, defende 
abertamente à volta atrás de 
políticas públicas deste atual 
governo que trouxeram muitos 
avanços para o Brasil, acaba 
sendo  fruto do erro da oposi-
ção de Dilma Rousseff, à épo-
ca,  ao provocar o processo de 

impedimento da ex-presidente 
em 2015, se não vejamos: 

O Brasil em 2014 mergulha-
va na crise causada por erros 
econômicos e sociais oriun-
dos dos governos socialistas 
de Lula e Dilma. Se a oposição 
deixasse Dilma no poder até 
2018, o próprio PT teria que 
guiar o barco que afundara 
em problemas de desajustes 
fiscais que geraram milhões 
de desempregados na época.  
E o mesmo PT teria os ônus de 
seus erros avaliados pela opi-
nião pública.   Mas não...  

A pressa por obter o poder 
implementada pelo MDB e ou-
tros partidos do Centrão fize-
ram aquele circo do processo 
de Impeachment , derrubando 
a presidente por conta de er-
ros que todos os governos fa-

zem historicamente e que não 
são casos de impedimento.

 O FEITIÇO VIROU CONTRA 
O FEITICEIRO. A maioria dos 
partidos do Brasil – contrários 
a Lula e ao PT acabou fican-
do sem representatividade. 
É que, mesmo colaborando 
para a colocação do atual pre-
sidente Bolsonaro no poder, o 
que deu um cavalo de pau nos 
rumos das políticas públicas 
no Brasil, que saíram de de-
cisões e caminhos socialistas, 
progressistas e intervencio-
nistas para caminhos liberais, 
conservadores e capitalistas, 
as siglas como MDB, PP, PSDB, 
Democratas, apoiados por 
agremiações fisiologistas cha-
madas de Centrão, agora não 
conseguem desgrudar de Bol-
sonaro e criarem uma lideran-

ça para a terceira via.
Nem o escândalo do Petro-

lão conseguiu desmoralizar o 
PT perante os eleitores popula-
res da nação, é claro que com 
um empurrãozinho do STF, que 
anulou processos já julgados 
em duas instâncias e por tur-
mas, que retiraram Lula do pre-
sídio para a possibilidade de se 
eleger presidente em 2022.

O Brasil não conseguiu en-
grenar as mudanças a ponto 
de poder comemorar resulta-
dos. A pandemia de Corona-
vírus transferiu isto para sei lá 
quando, pois  o risco da Covid 
19  gerou recessão em todo o 
planeta. 

 No Brasil, a maioria do povo 
vota no projeto que lhe dá 
mais conforto na vida, como 
emprego, renda, atendimen-

to, saúde e Educação.  E o PT 
ficou com os louros de seu 
passado, quando gastou de-
mais nisto, mas gerou empre-
gos e renda para a população.  
Já a oposição liberal e conser-
vadora acabou ficando com a 
carapuça (ônus) da crise eco-
nômica, justamente porque 
resolveu tirar Dilma do poder 
bem na hora  que ela e as co-
ligações socialistas teriam de 
enfrentar a crise criada por 
eles mesmos, que ficou para a 
oposição.

Somente o surgimento de 
um meteoro popular pode ti-
rar a eleição de Lula. Ou a di-
fícil alternativa de o governo 
Bolsonaro conseguir a partir 
de agora entregar resultados 
de emprego & renda, o que 
acho difícil. 

RESPEITO À PROPRIEDADE  É MORAL

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2
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Em consequência das altas 
temperaturas e falta de chuva, 
os peixes dos açudes do Par-
que da Guarita estão sendo 
realocados para o Rio Mam-
pituba. A ação é da Secretaria 
do Meio ambiente e Urbanis-
mo da cidade visando evitar a 
mortandade de peixes. Com 
pouca água e alta temperatu-
ra, o lodo esquenta, podendo 
o barro até cozinhar os peque-
nos cardumes. A ação se refe-
re apenas aos peixes nativos, 
como traíra e cará, por exem-
plo. Os peixes exóticos como 
tilápia, exigem outro manejo, 
pois eles não podem ser lan-
çados no sistema natural.

O secretário Júlio Agápio 
explica que estes açudes por 
terem sido cavados, depen-
dem só da chuva. Colocar 
água da Corsan no local é 

uma alternativa que está fora 
de cogitação, por referir-se 
a água tratada que poderia 
comprometer a fauna e flora 
do local.

Além de monitorar os lagos 
do Parque, a Secretaria já está 
em estado de alerta para a os 
peixes da Lagoa do Violão. Em 
virtude dos anúncios de altas 
temperaturas para os próxi-
mos dias, a Secretaria está 
com atenção especial na espé-
cie tilápia, peixe exótico, com 
grande população na Lagoa, 
muito sensível com baixas ou 
altas temperatura na água.

 O secretário prevê que se 
a temperatura da água chegar 
aos 28 graus, ocorrerá uma 
mortandade de tilápias por 
advento natural e não por 
causa de esgoto ou outra des-
carga de algum poluente.

Por conta do calor e falta de chuva, Prefeitura de Torres 
realoca peixes do Parque da Guarita para o Rio Mampituba

O secretário  do Meio Ambiente Júlio Agápio explica que estes açudes por terem sido cavados, dependem só da chuva

Mesmo sem a realização 
das sessões ordinárias às se-
gundas feiras durante o reces-
so de verão, os documentos 
formais da Câmara Municipal 
de Torres continuam entran-
do nos ritos da casa, princi-
palmente àqueles que são re-

querimentos de providencias, 
Indicações ou informações a 
serem levadas ao poder exe-
cutivo (prefeitura). 

Nesta semana entrou na 
casa a INDICAÇÃO 1/2022, 
de autoria do vereador Cláu-
dio Freitas (PSB), que sugere 

que o Poder Executivo reali-
ze a inscrição no Projeto Pró 
Esporte/RS, para que a mu-
nicipalidade torrense esteja  
formalmente pronta para que 
haja a implantação na cidade 
do Projeto Esportivo que en-
globa Campo de Futebol e Pis-
ta Atlética oriundo do governo 
estadual. O vereador lembra 
que as Inscrições encerram  
no dia 31 de janeiro de 2022. 

Conforme o autor da de-
manda junto à prefeitura de 
Torres, o projeto  quer fomen-

tar a democratização do uso 
de espaços na cidade ao  ofe-
recer  estrutura desportiva de 
qualidade.  Para Cláudio Frei-
tas,  a iniciativa irá incentivar 
a prática de esportes no muni-
cípio,” promovendo cidadania 
e união das pessoas, inspiran-
do-as a superarem seus pró-
prios limites e transformando 
suas vidas”.

Na justificativa para que 
a prefeitura se inscreva no 
programa estadual, o mesmo 
vereador  lembra que o Pro-

grama Pró - Esporte esta for-
matado conforme  Instrução 
Normativa oficial, quando por 
isso  podem ser inscritos pro-
jetos que buscam o financia-
mento através do Pró-esporte 
RS LIE - Lei de Incentivo ao Es-
porte.  

O vereador Cláudio Freitas 
mandou cópia de sua Indica-
ção ao programa para os se-
cretários municipais de Espor-
tes e de Planejamento, ambos 
naturalmente envolvidos em 
convênios do setor.

Vereador de Torres pede que prefeitura se inscreva em 
Programa de Estrutura desportiva do Estado do RS

Peixes saem de locais com pouca água e vão para o rio, diz Agápio (foto)

Vereador de Torres requer moção de Congratulação ao Projeto Praia Limpa

Também está tramitan-
do na Câmara Municipal 
de Torres, o REQUERIMEN-
TO 03/2022, de autoria do 
vereador Gibraltar Vidal, 

o Gimi (PP) que formaliza 
à Câmara para que enca-
minhe  uma  Moção de 
Congratulação ao Projeto 
Praia Limpa, na pessoa do  

diretor do programa Alexis 
Sanson. 

O vereador cita o neces-
sário reconhecimento da 
comunidade pelos serviços 

prestados pelo programa 
quando este contribui na 
preservação e educação 
ambiental de Torres/RS e 
região. 

Gimi defende ainda que 
“ações como essa do  Praia 
Limpa possam ser conheci-
das e multiplicadas no  mu-
nicípio ”.

Programa trabalha há anos na cidade contribuindo na Preservação e Educação Ambiental

Decreto da Câmara de Torres proíbe uso de diárias em período de recesso
A Câmara Municipal de 

Torres realizou na segun-
da-feira (10/02) a segun-
da sessão representativa 
de 2022. Participaram 
da reunião, o Presidente 

da Casa, Rafael Silveira, 
a Vice-presidente Car-
la Daitx e os Secretários 
Rogério Jacob e João 
Negrini. Além destes, 
participaram os vere-

adores Gibraltar Vidal, 
Carlos Jacques e Silvano 
Borja, juntamente com 
o diretor da Casa, Carlos 
Henrique Rodrigues, e a 
Assessora jurídica Ma-

rilurdes Almeida. 
Dentre os assuntos 

do dia foi assinada a re-
solução 01/2022, que 
veta o uso de diárias em 
período de recesso par-

lamentar, e o encami-
nhamento de moção de 
pesar aos familiares de 
Emídio Mariano, de au-
toria do Vereador Carlos 
Jacques.
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Governo do RS disponibiliza Arenas 
Esportivas no litoral gaúcho

A Secretaria do Esporte e Lazer 
(SEL) do Estado do RS, em parce-
ria com o Sesc/RS, oferece uma 
série de serviços gratuitos no li-
toral gaúcho por meio das Arenas 
Esportivas. Até 1º de março, serão 
realizadas atividades de esporte, la-
zer e bem-estar na beira das praias 
de Tramandaí, Torres e Xangri-Lá. A 
programação integra o projeto RS 
Verão Total, realizado pelo governo 
do Estado.

Os serviços são gratuitos e ofe-
recidos sempre às sextas-feiras, 
aos sábados e domingos, das 9h 
às 19h30, em Torres, e das 8h às 
19h30, em Tramandaí e Xangri-Lá. 
Estão disponíveis quadras para 
prática de beach tennis, vôlei de 
praia, futevôlei e futmesa, além de 

oficinas destas modalidades espor-
tivas, quick massagem (massagem 
rápida) e banho acessível para pes-
soas com deficiência, por meio do 
empréstimo de cadeiras anfíbias. A 
participação nas ações precisa ser 
agendada pelos veranistas nos lo-
cais onde ficarão instaladas as casas 
de verão. 

De acordo com o secretário do 
Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, 
fomentar a prática esportiva no Rio 
Grande do Sul é prioridade para a 
pasta em todas as épocas do ano. 
“Porém, no verão, proporcionar à 
população que frequenta o litoral 
gaúcho atividades de qualidade no 
que diz respeito ao esporte e ao 
lazer é algo primordial para nós. 
Portanto, as Arenas Esportivas têm 

o intuito de ofertar gratuitamen-
te inúmeros serviços à população, 
como vôlei de praia, beach tennis, 
futevôlei, futmesa, quick massa-
gem, banho acessível e oficinas es-
portivas”, afirma.

Em Torres:
Local: Praia Grande – Casa RS Ve-

rão Total
Serviços e horários:
9h às 19h30 – Quadras esporti-

vas (vôlei de praia, beach tennis, 
futevôlei e futmesa)

9h às 12h e 13h às 16h – Quick 
massagem

13h às 19h – Banho de mar aces-
sível com cadeiras anfíbias

Sextas-feiras, das 16h às 17h – 
Oficina de futevôlei

Sábados, das 16h às 17h – Ofici-
na de beach tennis

Domingos, das 16h às 17h – Ofi-

cina de vôlei de praia
Agendamento: previamente no 

local

Vencedores do Concurso Melhor Decoração de Natal em 
Torres recebem Prêmios da Prefeitura

Com o propósito de Torres 
viver o clima de Natal, a Pre-
feitura de Torres, por meio da 
Secretaria do Trabalho, Indús-
tria e Comércio, organizou este 
ano o Concurso Melhor Deco-
ração de Natal para duas cate-
gorias de vitrines: 1-comércio 
2-hotéis, bares, restaurantes e 
similares.  E nesta última sex-
ta-feira, dia 7 de janeiro, foram 
entregues os prêmios aos ven-
cedores. 

No comércio, a vitrine con-
templada foi a da Passarinho 
Imóveis, e na categoria de ho-
téis, o vencedor foi o Guarita 
Park Hotel.

Os dois vencedores recebe-
ram voos de balão, de cortesia 

da Construtora Monte Bello. O 
representante do comércio ga-

nhou um almoço no Restauran-
te Bicão, e o dos hotéis, um al-

moço no Restaurante Schatel, 
ambos na Avenida Beira-Mar.

Serviços são gratuitos e oferecidos em parceria com o Sesc/RS. Torres  é um dos casos

Em Torres o local é na ponta sul da Praia Grande, na divisa 
com a Prainha. Foto SESC RS

Passarinho Imóveis (e) e Guarita Park recebendo premiação do concurso temático

IPTU 2022 em Torres oferta desconto 
de 15% até 17 de janeiro

A Prefeitura de Torres já dis-
tribuiu as guias de pagamento 
do IPTU 2022 (Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana) e da Taxa de Cole-
ta de Lixo. Quem pagar a cota 
única até o dia 17 de janeiro 
de 2022, terá desconto de 15% 
sobre o valor lançado. Quem 
optar por pagar de um só vez 
até 15 de fevereiro terá 10% de 
desconto. 

 Foram enviados 54.549 
carnês, onde  metade são de  
moradores de Torres e a ou-
tra parte, de proprietários que 

moram em outras cidades. A 
atualização monetária este ano 
é de 10,67%, seguindo o IPCA 
– índice de Preços ao Consu-
midor Amplo. Os bancos habi-
litados a receber o IPTU 2022 
são: BANCO DO BRASIL, BAN-
RISUL, CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL e LOTÉRICAS, E SICOOB 
CREDISULCA. Para os que op-
tarem em parcelar o imposto 
em dez vezes, sem descontos, 
de março a dezembro, seguem 
estas datas de vencimento: 
08/03/2022, 07/04/2022, 
06/05/2022, 07/06/2022, 

07/07/2022, 05/08/2022, 
08/09/2022, 07/10/2022, 
08/11/2022 e 07/12/2022.

Facilidades de pagamento e 
retiradas das guias

Através da modalidade de 
Multi Cartões, todo contri-
buinte que tiver uma conta 
bancária, independente da 
instituição, poderá efetuar o 
pagamento do IPTU 2022 nas 
agências do Banco do Brasil. 
Basta apenas o interessado cli-
car em modalidade Multi Car-

tões no Menu que aparecerá 
na tela.

Em 2022, o contribuinte terá 
quatro formas para receber ou 
retirar as guias de pagamento 
de duas maneiras tradicionais: 
o carnê que será entregue pe-
los Correios no endereço de 
correspondência, tal como 
consta no Cadastro Imobiliá-
rio do Município de Torres e a 
retirada das guias pela versão 
eletrônica que já está dispo-
nível no site da Prefeitura em 
Menu, Guias e Formulário. A 
novidade, é que agora, o inte-

ressado ainda poderá ter aces-
so em mais duas alternativas: 
preferencialmente pelo whats 
da Tributação (51- 999706 368) 
e ainda pelo chat-line por meio 
do site da Prefeitura.

Além destas opções, o con-
tribuinte ainda tem como al-
ternativa buscar informações 
diretamente na Diretoria de 
Atendimento ao Cidadão e Di-
retoria de Tributação que terão 
horário especial  até o dia 17 
de janeiro, para melhor acolhi-
mento do público, funcionan-
do das  9h às 17h.
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R. Pedro Cincinato Borges, nº 130, Torres/RS.

www.rmstelecom.net.br

Assine já!

199R$
por
apenas ,90199

 Paramount+ TNT SPORTS Cartoon NetworkNoggin

4 APP’S
WIFI PLUS

500MB

Plano Família+

0800 800 1122
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ULBRA e você

ê

MOBILIDADE URBANA: 
PROBLEMAS SOCIAIS URBANOS

Muitas reclamações por pessoas que visitam nossa cidade, alegam falta de estacionamen-
tos; calçadas sem padrão, desniveladas, muitos obstáculos sobre as calçadas como: postes, 
totens de identificação de ruas, placas de propagandas comerciais e até mercadorias sobre as 
mesmas, que dificultam a locomoção.

A mobilidade urbana pode ser caracterizada como a maneira que as pessoas utilizam para 
se locomoverem. Para a realização de uma análise avaliativa da mobilidade urbana, é neces-
sário levar em conta diversos fatores, como:

Sobrecarga de espaço;
Limitação do fluxo de pessoas e mercadorias;
Alto índice de acidentes fatais;
Ineficiência do transporte público;
Poluição do meio ambiente.

Destacando, ainda, que a ausência de políticas públicas para a melhoria do transporte 
público resulta, consequentemente, na procura por um meio de transporte particular.

Isso gera um ciclo vicioso, pois, quanto mais carros há nas ruas, mais difícil se torna a 
implementação de uma mobilidade urbana eficiente.

Há, alternativas como: os ônibus limpos, que usam combustível alternativo para não po-
luírem. Ciclovias também são ótimas opções de transporte, além de fazerem bem para a 
saúde da população.

STF SUSPENDE REDUÇÃO DE FAIXAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PELO 
GOVERNO 

Ao confirmar decisões que suspenderam resoluções do Conama, voltam a valer faixas de 
proteção ao redor de restingas e manguezais. O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou 
na terça-feira (14/12/2021) as decisões individuais da ministra Rosa Weber que suspenderam 
alterações feitas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nas regras sobre de-
limitação de áreas de proteção permanente no litoral e ao redor de represas. Com a decisão 

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

A VÓZ DOS BAIRROS de Rosa Weber, voltaram a valer as resoluções que estabeleciam faixas de proteção ao redor 
de reservatórios e de restingas e manguezais. No ano passado, a ministra julgou procedentes 
três ações protocoladas por partidos de oposição que contestaram as mudanças. Para Rosa 
Weber, as novas regras violaram a Constituição ao deixar de dar proteção adequada ao meio 
ambiente. Antes de chegar ao STF, as resoluções foram alvo de disputa na Justiça Federal. A 
revogação das normas pelo Conama, em setembro de 2020, foi aprovada por maioria, com 
o voto favorável de todos os oito representantes do governo Bolsonaro no Conama, que era 
presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A composição do Conama foi 
reduzida, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, de 96 para 23 integrantes, dentre os 
quais dez são representantes fixos do governo federal e 13 são representantes rotativos que 
são sorteados – cinco de estados, dois de municípios, dois do setor empresarial e quatro de 
entidades ambientalistas... Fonte: Portal Vermelho com informações da Agência Brasil.

CNS EXPÕE DIFICULDADE PARA FINANCIAMENTO E PRESENÇA DA GES-
TÃO NA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 

Em Reunião Ordinária, que debateu a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental Durante 
sua 327ª Reunião Ordinária, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) debateu a 5ª Conferência 
Nacional de Saúde Mental (5ª CNSM). Na ocasião, a conselheira Marisa Helena Alves rela-
tou dificuldade para financiamento do evento participativo, que deve ser uma realização do 
Ministério da Saúde, com organização do CNS. O debate ocorreu dia 15/12/2021, de forma 
híbrida, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília. A 5ª CNSM 
ocorrerá de 17 a 20 de maio de 2022, mas é necessário que as etapas municipais, estaduais e 
distrital ocorram antes. Nesse contexto, Marisa, que é coordenadora da Comissão Inter seto-
rial de Saúde Mental (Cism) do CNS, afirmou que a comissão organizadora do evento “está 
tendo dificuldades para realizar essa conferência com relação ao financiamento”. Segundo 
ela, “a convocação da Conferência se deu pelo CNS em função de o Ministério da Saúde não 
ter feito a sua responsabilidade”, disse. Foi cobrou a indicação de gestores federais nas co-
missões organizadoras do evento. “O Ministério da Saúde precisa participar enquanto órgão 
gestor. É sua responsabilidade assumir a 5ª CNSM. Precisamos discutir os rumos da Saúde 
Mental ao povo brasileiro”.... Fonte: Conselho Nacional de Saúde – CNS

CENTENARIO - Comunidade pedindo para que seja feita pavimentação da Rua Inácio 
Felisberto Magnus; corte de grama e limpeza das ruas Senador Alberto Pasqualine, Inácio 
Felisberto Magnus, Donatila Borba e Boaventura; recuperação e manutenção da Rua Presi-
dente Tancredo Neves.

VILA SÃO JOÃO - Moradores reivindicam a instalação de refletores na praça José Osni 
Lopes; colocação de saibro/base graduada na Rua José Moraes; recuperação do calçamento 
na Rua São José Operário; colocação de base graduada na Rua Francisco Beltrão Machado, 
que a muito tempo vem sendo pedido                                                           

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 
Coronel Pacheco, 985.
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

POLICIAL

Na quinta-feira (06/01), em 
Torres, na Rua Borges de Me-
deiros, a Brigada Militar pren-
deu um homem por tráfico de 
drogas. 

Uma guarnição da Brigada 
Militar estava em patrulhamen-
to, quando avistou um grupo 
de pessoas nos fundos de um 
comércio da cidade. Foram 

abordados e identificados cinco 
homens, com idades entre 20 e 
30 anos, todos com passagens 
policiais. Durante revista pesso-
al aos indivíduos foi localizada, 

com o homem de 20 anos, uma 
porção de cocaína, uma balança 
de precisão e R$ 125. 

Em consulta ao sistema in-
formatizado, os policiais cons-

taram que o indivíduo de 30 
anos se encontrava em prisão 
domiciliar, sendo também en-
caminhado para a Delegacia de 
Polícia.

BM PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS EM TORRES

Na sexta-feira (07/01), em 
Torres, no bairro Vila São 
João, a Brigada Militar pren-
deu uma dupla por tráfico de 

drogas.
Dois homens, um de 21 

anos e outro de 37 anos, am-
bos com passagens policiais 

por tráfico de drogas, foram 
presos pela Brigada Militar 
após serem localizadas com 
a dupla seis porções de co-

caína, dois celulares e R$ 
1.905. 

A guarnição possuía infor-
mações de que os indivíduos 

distribuíam drogas no bairro. 
E após averiguações eles fo-
ram localizados, identifica-
dos e presos pelos policiais.

Mais dois homens presos por tráfico em Torres

A Brigada Militar impediu 
o lançamento de mais de 
nove quilos de drogas para o 
interior da Penitenciária Mo-
dulada Estadual de Osório, na 

manhã de domingo (09/01).
 Os policiais militares da 

guarda externa avistaram 
dois indivíduos tentando ar-
remessar os entorpecentes 

por cima do muro da PMEO 
e solicitado o apoio, duas 
guarnições do policiamento 
ostensivo do 8º BPM reali-
zaram buscas, quando mes-

mo assim não conseguiram 
localizar os suspeitos. Mas 
próximo ao local onde os 
indivíduos estavam, os PMS 
encontraram 9,16 quilos de 

maconha, cinco carregado-
res para celular, cinco fones 
de ouvido, quatro chips, sete 
celulares e um estilingue ar-
tesanal. 

 POLÍCIA IMPEDE QUE MAIS DE 9 QUILOS DE DROGAS SEJAM ARREMESSADOS 
PARA O INTERIOR DA PENITENCIÁRIA DE OSÓRIO

Na madrugada de domin-
go (09/01), em Arroio do Sal, 
a Brigada Militar prendeu 
um casal por tráfico de dro-
gas e porte ilegal de arma de 

fogo.
Após informações de que 

um casal estaria vendendo 
drogas e ostentando armas 
de fogo no bairro Rondinha, 

uma equipe da Força Tática 
do 2º BPAT realizou diligên-
cia para averiguar as de-
núncias. Um homem de 45 
anos e uma mulher 28 foram 

abordados e identificados 
pelos policiais. Com a dupla 
foi localizada uma pistola ca-
libre 9mm, 10 munições do 
mesmo calibre, um revólver 

calibre. 38, 15 munições do 
mesmo calibre, uma porção 
de cocaína, uma porção de 
maconha, duas balanças de 
precisão e um celular.

BM PRENDE CASAL COM ARMAS E DROGAS EM ARROIO DO SAL

Na segunda-feira (10/01) a 
Brigada Militar (BM) prendeu 
dois homens pelos crimes de 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de arma de fogo em Torres. Po-

liciais militares da Força Tática 
do 2º BPAT receberam infor-
mações de que dois indivíduos 
armados estariam vendendo 
drogas no bairro Belvedere - e 

foram averiguar a situação. 
"Foram realizadas diligên-

cias pela equipe, sendo loca-
lizados os indivíduos. Abor-
dados e identificados dois 

homens, de 20 e 24 anos, am-
bos irmãos e com passagens 
policiais. Com a dupla foi en-
contrado um revólver calibre. 
32 com a numeração apagada, 

sete munições do mesmo cali-
bre, três porções de maconha, 
duas porções de cocaína, um 
celular e R$ 24", destaca a co-
municação da BM.

Irmãos são presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Torres
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Palestras sobre a historia da Igreja São Domingos 
e Cemitério da capela serão realizadas em Torres
O historiador, escritor e jorna-

lista torrense Nelson Adams Filho 
estará realizando mais uma edi-
ção do Ciclo de Palestras sobre a 
História de Torres. O Evento sem 
fins lucrativos é realizado junto 
ao projeto Descubra Torres, da 
Imobiliária Infinity. E o objetivo 
é divulgar, valorizar e ampliar 
pesquisas sobre a História de Tor-
res assim como compartilhas os 
temas para o público geral e do 
setor cultural.

A primeira palestra desta edi-
ção será nesse sábado, dia 15 
de janeiro, a partir das 19 horas, 
na Igreja São Domingos, obe-
decendo todos os protocolos 
de prevenção à disseminação 
da Covid 19. E o tema desta vez 
trata da História da Igreja de São 
Domingos das Torres, desde sua 

solicitação e autorização entre 
1815/1816, até sua conclusão e 
início das atividades, em 1824. 
As personagens dessa História e 
as novas propostas de pesquisas 
históricas sobre como transcor-
reram as obras. A entrada é gra-
tuita.

A segunda palestra, dia 22, 
será sobre o Cemitério da Cape-
la, que fazia parte da Igreja e teve 
seu primeiro sepultamento em 
maio de 1826. 258 corpos foram 
ali sepultados - entre 1826 e 1859 
- registrados no primeiro Livro de 
Óbitos (o segundo desapareceu) 
da Capela Curada de São Domin-
gos das Torres, numa pesquisa 
que da História passa à Arqueolo-
gia, etapa atual do projeto.

 Acompanhada pelo MP Fede-
ral, Iphan, Iphae, Comphac Tor-

res e equipe que fez as primeiras 
descobertas em 2020.

Esse será o primeiro cemitério 
do núcleo urbano de Torres, já 

que na Itapeva, até 1825, existia 
outro (ainda não localizado).

Restauro da pintura original revela tesouro artístico oculto 
por décadas na Biblioteca Pública do Estado do RS

Por ASCOM -  Governo RS

A Biblioteca Pública do Es-
tado (BPE), instituição da Se-
cretaria da Cultura (Sedac), 
iniciou o processo de restau-
ração dos murais originais que 
decoravam as paredes do hall 
de entrada do prédio, inau-
gurado em 1922 e localizado 
no Centro Histórico de Porto 
Alegre. A obra, a cargo de es-
pecialistas em restauração de 
pinturas murais e arquitetura 
com valor cultural, deve estar 
concluída em 12 meses com 
recursos provenientes do pro-
grama Avançar na Cultura, do 
governo do Estado, no valor de 
R$ 516 mil.

O edifício da biblioteca, loca-
lizado na esquina das ruas Ria-
chuelo e General Câmara, co-
meçou a ser erguido em 1912, 
com projeto de Affonso He-
bert. A primeira etapa da cons-
trução terminou em 1915. Em 
1919, foi contratada uma am-
pliação a cargo do engenhei-
ro Teófilo Borges de Barros. A 
inauguração oficial ocorreu em 
7 de setembro de 1922, data 
festiva do centenário da Inde-
pendência do Brasil. O prédio 
histórico teve a pintura decora-
tiva original executada por Fer-
nando Schlater. As esculturas 
de mármore e bronze são de 
Alfred Adloff, Eduardo de Sá e 
Giuseppe Gaudenzi.

Historiador, Escritor e Jornalista torrense Nelson Adams Filho edita mais uma etapa de projeto cultural na cidade já neste sábado 15/1.  A entrada é gratuita

 Idas e vindas em critérios de  valores culturais
A diretora da BPE, Morga-

nah Marcon, relata que os 
afrescos originais foram co-
bertos com tinta neutra em 
1954, quando o diretor da Di-
visão de Cultura do Estado era 
Ado Malagoli e o diretor da bi-
blioteca, Arthur Ferreira Filho. 
Os então gestores justificaram 
que os murais não tinham va-
lor histórico e dispersavam a 
atenção dos leitores. Dessa 
forma, ao longo de quase sete 
décadas, foram colocadas ca-
madas de tinta sobre as pin-
turas decorativas de todos os 

espaços aos quais o público 
tinha acesso.

Apenas parte do segundo 
andar, onde funcionava a ala 
administrativa, teve os afres-
cos preservados, assim como 
uma área do subsolo, destina-
da a serviços internos, e uma 
sala do térreo, onde Borges de 
Medeiros (1863-1961), que foi 
presidente do Rio Grande do 
Sul, despachou por um perío-
do. Na década de 1960, houve 
restauro dos salões Mourisco 
e Egípcio. A exuberância da 
pintura decorativa dos dois es-

paços, no entanto, já necessita 
de nova intervenção restaura-
tiva, que deverá ser viabilizada 
com recursos captados pela 
Associação dos Amigos da Bi-
blioteca Pública do Estado.

As intervenções propostas 
utilizam materiais e técnicas 
que permitam a conserva-
ção dos afrescos sem causar 
alterações no aspecto físico 
e estético. “Finalmente, po-
deremos todos contemplar 
as belíssimas pinturas murais 
que estão por baixo da tinta 
cinza e assim resgatar a verda-

deira beleza deste prédio. Es-
tamos muito felizes com esta 
retomada das obras de restau-
ro, que recuperarão as pintu-
ras decorativas originais”, co-
memora Morganah.

O trabalho de restauração 
da pintura original do hall de 
entrada está a cargo da Stu-
dio1 Arquitetura, sob respon-
sabilidade do arquiteto Lucas 
Volpatto, contando com a ex-
pertise das especialistas em 
restauração Anice Jaroczinski 
e Susana Cardoso. A primeira 
etapa iniciou-se com a deca-

pagem das camadas de tinta 
sobrepostas e o projeto de 
consolidação e reconstituição 
das pinturas originais.

“A contratação da empre-
sa responsável pelo projeto e 
execução do trabalho se deu, 
de acordo com a lei, com ine-
xigibilidade de licitação, ten-
do em vista a reconhecida 
especialidade e o currículo 
em obras de restauração de 
pinturas murais”, explica o as-
sessor especial de Memória e 
Patrimônio da Sedac, Eduardo 
Hahn.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2022. Objeto: Aquisição de câmara 
para conservação de vacinas, medicamentos, oncológicos e termolábeis para a 
farmácia municipal e aquisição de equipamentos e material permanente para as 
unidades de saúde do município. Abertura das propostas: as 13h do dia 27 de 
janeiro de 2022. Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo 
aleatório (randômico), determinado pelo sistema. 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site 
https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso 
em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico 
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 

O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 01/2022 para Registro de Preços, tendo como critério de julgamento o 
menor preço por item. Objeto: Aquisição de Medicamentos a serem distribuídos na 
Farmácia Pública Municipal. Data da abertura: 31/01/2022. Horário e local: às 14h no 
setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão 
ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 13h às 18h, ou 
pelo telefone (51) 3667 1155 e no site www.trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal  

TRÊS CACHOEIRAS

 A Administração Municipal 
de Três Cachoeiras está com as 
estações de água prontas para 
iniciar a distribuição nas comu-
nidades. O prefeito municipal, 
Flávio Raupp Lipert, recebeu 
na última segunda-feira (10), 
representantes das comunida-
des do Alto Rio do Terra, Cha-
pada do Alegrete e Morro Azul 
(núcleo Tatu), para tratar sobre 
a instalação da rede de água 

potável.
De acordo com o prefeito, as 

estações estão concluídas. Está 
faltando a ligação da energia 
elétrica e a rede da água até 
residências, que conta com a 
colaboração das comunidades. 
“Essa obra é de suma impor-
tância. Água potável é saúde. 
Esse é um investimento que 
não poderíamos deixar de fa-
zer”, disse o prefeito. 

Estações de água estão prontas em Três Cachoeiras 
para iniciar a distribuição

Desde o dia 10 de janeiro, o 
sistema de agendamento de via-
gens na Secretaria de Saúde de 
Três Cachoeiras é informatizado. 
Os pacientes que precisam des-
se serviço devem fazer o cadas-
tro no aplicativo Eagle Care.

Quem não tiver acesso à in-
ternet ou tiver dificuldade no 
cadastramento, deve compare-
cer na Secretaria de Saúde da 
prefeitura local munido de CPF, 
RG e cartão SUS para a realiza-
ção do cadastro. 

Como fazer o cadastro?

1 – Acesse o seu navegador e di-
gite www.app.eaglecare.com.br

2 – Pressione o botão ‘Começar’

3 – Preencha os dados do cadas-
tro

4 – Aceite os termos de uso e cli-
que em finalizar

5 – Pronto – Você está cadastra-
do.

Agendamento de viagens de saúde é informatizado 
em Três Cachoeiras 

 Comunidades do Alto Rio do Terra, Chapada do Alegrete e Morro Azul (núcleo Tatu) foram recebidas pelo prefeito Flávio Lipert

Confira como se cadastrar
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Demanda antiga da população de Arroio do Sal 
será atendida

ARROIO DO SAL

Na quinta-feira, dia 13 de 
janeiro, foi assinado um convê-
nio entre o Governo do Estado 
do RS e o município Arroio do 
Sal para a realização de obra 
de pavimentação asfáltica da 
Avenida Interpraias Norte, no 
trecho entre a Rua Mandaca-
ru e o início do Loteamento 
Torres Sul, com extensão de 
641,15 metros. O projeto visa 
beneficiar os deslocamentos 

de pedestres, transporte de ve-
ículos e de transporte público 
coletivo, proporcionando mais 
desenvolvimento social e eco-
nômico para área atendida.  A 
parceria faz parte do Programa 
Pavimenta do Governo Leite. 

O valor total da obra é de 
R$ 843 mil, sendo R$ 716 mil 
oriundo do Estado gaúcho e R$ 
127 mil como contrapartida da 
prefeitura de Arroio do Sal. O 

prefeito Affonso Flávio Angst 
(Bolão) e o secretário estadual 
de Desenvolvimento Urbano 
e Metropolitano (Sedur), Luiz 
Carlos Busato, realizaram a as-
sinatura do convênio no Centro 
Administrativo do RS, na capi-
tal gaúcha.  E também esteve 
acompanhando o ato de parce-
ria, o chefe de gabinete do de-
putado estadual Gabriel Souza, 
João Alberto Machado. 

 Convênio entre Arroio do Sal e Governo do RS gera 
R$ 843 mil para asfalto novo na Interpraias Norte 

Por Ascom 
AS Melissa Maciel. 
Fotos Daniel Matos 

Na semana passada 
iniciou a edição especial 
do Programa Qualificar: 
gerando oportunidades 
no Município de Arroio 
do Sal. Essa edição que 
segue até final de abril 
destinou vagas somente 
para atuação na Secreta-
ria Municipal de Obras e 
Transportes, na execução 
de demandas de manu-
tenção da cidade.

O Programa é de res-
ponsabilidade da Secreta-
ria da Cidadania, Trabalho 
e Desenvolvimento Social 

e visa preparar trabalha-
dores em vulnerabilida-
de social com a oferta de 
qualificação profissional, 
contribuindo para ao de-
senvolvimento dos tra-
balhadores e para maior 
chance de empregabilida-
de.

De acordo com o pre-
feito Affonso Flávio An-
gst (Bolão), o Programa 
Qualificar na sua edição 
especial (a 3ª na cidade) 
é uma excelente oportuni-
dade às pessoas que tem 
encontrado mais dificul-
dades para uma vaga de 
emprego. No Programa, 
segundo Bolão, “há uma 
injeção de ânimo, qualifi-

cação profissional e mui-
tos dos bolsistas deixam 
o projeto por conseguir o 
seu tão sonhado empre-
go”, o que é o objetivo do 
projeto.

Os 13 bolsistas selecio-
nados, além da experiên-
cia profissional receberão 
uma bolsa auxílio remu-
nerada e participarão ao 
longo do período de for-
mações sobre variados te-
mas de desenvolvimento 
pessoal e profissional.

A primeira formação 
da turma do Qualificar 
edição especial ocorre no 
dia 14/01 e contará com a 
presença do prefeito Bo-
lão.

Em Arroio do Sal, novos bolsistas do Programa 
Qualificar atuam na manutenção das vias da cidade

Parceria assinada pelo prefeito Bolão e secretário estadual Luiz Busato faz parte do Programa Pavimenta do governo gaúcho e 
atenderá demanda antiga da população

Os 13 selecionados, além da experiência profissional receberão bolsa auxílio remunerada

Bolão no centro entre Busato (d) e João Alberto (e): asfalto novo 
para Interpraias. Foto Daniel Matos

Conforme o prefeito Affonso 
Flávio Angst (Bolão), a popula-
ção da região norte do município 
aguardava há anos pela pavi-
mentação do trecho contempla-
do pelo programa Pavimenta. 
“Estamos avançando cada dia 
mais na busca de melhorias em 
infraestrutura, por isso o pro-

grama Pavimenta veio em boa 
hora”, afirmou o prefeito. “Re-
conhecemos a importância da 
iniciativa e parabenizamos o go-
vernador Leite e o secretário Bu-
sato pela oportunidade e apoio 
ao desenvolvimento de nosso 
município”, declarou Bolão.

Para o secretário Luiz Carlos 

Busato, que coordena o pro-
grama no Governo do Estado, o 
Pavimenta representa uma mu-
dança na forma de fazer gestão 
do Governo Leite. “Não foi o Es-
tado quem decidiu de cima para 
baixo quais as melhorias que 
deveriam ser feitas nas cidades. 
Foram os prefeitos — que co-

nhecem o dia a dia e a realidade 
de sua gente — que indicaram”, 
disse o secretário. “Estamos fa-
lando de um investimento que 
vai passar na frente da casa das 
pessoas, na rua da escola ou da 
fábrica, ou seja, o Estado cada 
vez mais perto das comunida-
des. E todas essas conquistas 

foram pavimentadas através de 
muito diálogo das administra-
ções municipais com o governo 
do Estado ao longo deste ano e 
também graças à reestruturação 
financeira promovida na atual 
gestão do Estado com o apoio 
da Assembleia Legislativa”, sen-
tenciou Busato.

Por Ascom AS_ Melissa Maciel

Um Grupo de Trabalho (GT) 
foi formado dentro da prefeitu-
ra de Arroio do Sal para elaborar 
uma Lei que regulamenta o Regi-
me de Previdência Complemen-
tar (RPC) no município.  Além 
disso, o trabalho resultou em um 

Relatório Técnico que foi entre-
gue ao prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bolão), na 
segunda-feira, 10/01, onde o GT 
sugeria a empresa a ser respon-
sável pela gestão do RPPS.

 Conforme informa a nota da 
municipalidade, o Prefeito Bo-
lão recebeu o relatório técnico e 

acolheu a decisão pela empresa 
RS-PREV – Fundação de Previ-
dência Complementar do Servi-
dor Público do RS, que passará 
a ser responsável pelo Regime 
de Previdência Complementar 
ofertado aos funcionários públi-
cos do município de Arroio do 
Sal.

RS-PREV é escolhida como empresa gestora 
do Regime de Previdência Complementar dos 

servidores públicos de Arroio do Sal

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos   exigidos pelo Artigo 1.525,incisos I,III e  IV  do Código Civil 

Brasileiro,

MARCELO GUIDI CAMPOS   E      
FRANCIELE FREITAS MENDES

Ele divorciado, natural de São Paulo/S.P, residente e domiciliado em Tor-
res. Ela solteira, natural de Criciúma/S.C, residente e domiciliada em  Tor-

res/R.S.Se alguém souber de algum impedimento  oponha-se na forma da lei.

Torres ,12 de janeiro de  2022.
Bela. Roberta dos Santos Bitelo
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ÁRIES - Manter os pés no chão e o coração 
leve pode ser bem desafiador nesta sema-
na intensa e caótica. Tome cuidado com a 
dificuldade de compreender o ponto de vis-
ta dos outros. Sua capacidade de contribuir 

para a resolução dos problemas é grande, mas cuidado para 
não perder a paciência. As preocupações financeiras podem 
ser um dos pontos que trazem mais ansiedade.

TOURO -  A semana pode trazer atrasos, 
problemas com papelada ou em viagens. 
Tome cuidado para não perder compro-
missos ou documentos importantes. Pro-
blemas com tecnologia também podem 

atrasar seus planos. Paciência é uma virtude essencial 
para a sanidade nesta semana.

GÊMEOS - A semana pode trazer mudan-
ças radicais em seus projetos e planos. 
Tanto a vida amorosa quanto a vida profis-
sional estão sendo transformadas. Notícias 
podem te abalar. É hora de liberar espaço 
para novas atitudes, hábitos ou novas pes-

soas na sua vida. Muitas reflexões e insights vão te acompa-
nhar ao longo da semana.

CÂNCER - Mercúrio vai trazer uma 
necessidade de mudanças profundas 
na sua vida. Portanto espere situações 
novas. A questão financeira pode ser 
um fator de preocupação, mas é im-

portante se manter aberto para buscar soluções novas 
para velhos problemas. Novas parcerias e novos pro-
jetos podem surgir.

LEÃO - A sua saúde pode estar 
precisando de atenção, portanto tome 
cuidado com estresse e atividades em 
excesso. Ainda que seja uma semana 
de Lua Crescente, você pode estar no 

ápice da sua ansiedade de querer realizar, então é 
preciso ter equilíbrio e saber esperar o tempo certo 
de cada coisa.

VIRGEM - Sua rotina pode ser invadida 
pelo caos. Tenha paciência, pois a tendên-
cia é que tudo demore e seja mais lento. 
Evite viajar ou pegar a estrada nesta se-
mana, porque pode enfrentar caos, filas e 
dificuldade de se manter conectado na in-

ternet, que tende a cair o tempo todo — pode até ser que os 
seus aparelhos eletrônicos pifem. Tome cuidado para não 
ser furtado. Seja precavido e esteja alerta.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode trazer uma imensa 
necessidade de reflexões e isolamento. Ideias 
antigas podem retornar para serem planejadas 
e executadas. Antigos amigos também podem 
ressurgir para retomar laços de afeto. Semana 

de limpeza de questões antigas para um novo futuro. Podem sur-
gir convites para novos trabalhos.

CAPRICÓRNIO - A semana 
pode trazer desafios econômi-
cos: seus ganhos podem ser 
menores ou pode surgir algum 
prejuízo inesperado. Tome cui-

dado com perdas ou atitudes impensadas. 
Não é uma boa semana para assinatura de 
contratos ou para gastos excessivos. A sema-
na pede calma e diálogo.

AQUÁRIO -Mercúrio fica retró-
grado no seu signo e traz sua 
mente para uma grande reflexão: 
planos e sonhos serão ativados e 
será um momento de reorganizar 

a vida para uma retomada ou uma transformação 
total. Escolhas estão sendo tomadas e redefini-
rão o seu caminho e a sua jornada.

PEIXES - A semana pode trazer 
caos, mas também inspiração. 
Sonhos podem ressurgir, trazendo 
um frescor do passado que havia 
sido abandonado. Momento de 

fazer escolhas e realizar com garra e amor. Você 
pode conseguir investir mais tempo e dinheiro para 
conquistar o que deseja. Os amigos podem ser 
mais presentes, trazendo sábios conselhos.

ESCORPIÃO -A semana pode trazer 
uma imensa necessidade de reflexões e 
isolamento. Ideias antigas podem retor-
nar para serem planejadas e executadas. 
Antigos amigos também podem ressurgir 

para retomar laços de afeto. Semana de limpeza de 
questões antigas para um novo futuro. Tome cuidado 
com gastos excessivos

SAGITÁRIO - Sua semana pode ser 
lenta, morosa e pouco prática. Tudo 
pode ser difícil e complexo. Mercúrio 
está pegando sua casa social e de co-

municação, travando fluxos, portanto não espere faci-
lidades e fluências nesta semana. Tenha paciência e 
saiba ser flexível.

VARIEDADES

(semana entre 11/01 e 17/01)
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Campanha ambiental conscientiza sobre uso 
mais ecológico de canudos de bebidas em Torres

Com Assessoria 
Praia Limpa Torres
________________________

O Projeto Praia Limpa Torres e 
a Pulso Empreendimentos, através 
do Lake Condomínio Resort, de-
ram início neste final de semana a 
uma importante mobilização que 
tem como objetivo contribuir para 
a redução do lixo na orla. A campa-
nha consiste na distribuição gratui-
ta de 60 mil canudos de papel para 
todos os quiosques e restaurantes 
localizados na faixa de praia. 

A ação estimula também o 
cumprimento da Lei Municipal Nº 
5000, de 05 de setembro de 2018, 
que proíbe o fornecimento de ca-
nudos feitos com plástico. 

No primeiro dia da campanha, 
foram distribuídas 20 mil unidades 
para os estabelecimentos, que se 
mostraram bastante receptivos à 
iniciativa e elogiaram a ação. Gran-
de parte dos quiosques e restau-
rantes já oferece canudos biode-
gradáveis, atuando de acordo com 
a Lei, e passam agora a contar tam-
bém com os canudos de papel. A 

campanha segue durante o Verão 
com a reposição de material para 
os participantes. 

Os quiosques e restaurantes 
parceiros da campanha estão 
identificados com o adesivo "Em-
presa Amiga do Meio Ambiente" 
que apresenta mensagem estimu-
lando os clientes a recolherem o 
lixo da praia, além de utilizarem os 
canudos de papel. 

Conforme ficha técnica do pro-
duto, os canudos são produzidos 
com celulose 100% natural certifi-
cada FSC e materiais atóxicos. 

De acordo com 
Alexis Sanson, Coor-
denador do Projeto 
Praia Limpa: “Essa 
iniciativa leva a refle-
xão sobre o consumo 
de itens descartaveis 
(canudos, copos, ta-
lheres, etc) que são 
itens dispensáveis e 
utilizados por minu-
tos e depois restam 
no meio ambiente 
por décadas, poluin-
do praias e oceanos."

Campanha  consiste na distribuição gratuita de 60 mil canudos de papel para todos os quiosques e restaurantes localizados na faixa de praia.  A ação 
estimula também o cumprimento da Lei Municipal que proíbe o fornecimento de canudos feitos com plástico.
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ICMBio inicia a elaboração do Plano de 
Uso Público do REVIS Ilha dos Lobos

O ICMBio juntamente com 
o grupo de trabalho compos-
to pela Secretaria de Turismo 
de Torres, Unisinos e ABBTUR 

(Associação Brasileira dos Tu-
rismólogos e profissionais de 
Turismo) iniciou a elaboração 
do Plano de Uso Público do Re-

fúgio de Vida Silvestre da Ilha 
dos Lobos - ilha marítima que 
fica cera de 1,8km distante da 
costa de Torres, local de des-
canço para lobos e leões-ma-
rinhos (em especial nos meses 
de mais frio).

 O Plano de uso público é um 
documento técnico que orienta 
as possíveis formas de visitação 
à uma Unidade de Conservação 
(UC) e conta com a possibilida-
de de contribuição da socieda-
de. 

Como resultado de uma pes-
quisa desenvolvida no ano de 
2021, foram identificadas algu-
mas atividades com potenciais 
para a visitação da área, sendo 
elas: surf tow-in, caiaque, stand 

up paddle, mergulho e turismo 
de observação embarcado.

Aqueles que tiverem ex-
periência em algumas destas 
modalidades e quiserem con-
tribuir com a construção do 
Plano de Uso Público poderão 
se inscrever por meio do for-
mulário online, o qual pode ser 
acessado pelo QR Code abaixo 
e também pelas redes sociais, 
ou ainda entrando em conta-
to pelo e-mail: revisilhadoslo-
bos@icmbio.gov.br.

As inscrições vão até dia 30 
de janeiro e estão aptos a par-
ticipar aqueles que tenham ex-
periência com a prática ou que 
sejam empreendedores das ati-
vidades.

Será feita a seleção dos 
inscritos e posteriormente 
agendadas reuniões de forma 
presencial ou remota para dis-
cussão dos parâmetros de rea-
lização das atividades na área 
da unidade. As reuniões estão 
previstas para acontecerem ao 
longo do mês de fevereiro des-
te ano.

Ícone do surf torrense, ex-top mundial 
Rodrigo 'Pedra' Dornelles é o novo presidente da AST

Foi eleita na terça-feira 
11/01 a nova diretoria da As-
sociação dos Surfistas de Tor-
res (AST). Maior ícone do surf 
torrense, o ex-top mundial 
Rodrigo “Pedra” Dornelles é o 
novo presidente da entidade. 

Ele terá como vice José Ricar-
do Milanez, além do Tesourei-
ro Emerson Peres e Secretária 
Cristina Cardoso auxiliando 
nos trabalhos da AST - associa-
ção que já tem quase 40 anos 
de atuação em Torres . Pedra 

assume no lugar de Giuliano 
Homem, que estava a frente da 
entidade desde 2018.

Com apoio e ação da AST, 
nos últimos anos, as ondas de 
Torres voltaram ao cenário na-
cional do surf, com a Praia dos 

Molhes sediando diversas com-
petições importantes (como 
a finalíssima do Campeonato 
Brasileiro de Surf - realizada 
em dezembro de 2021). Agora, 
tendo um ídolo local e um dos 
grandes nomes do surf nacional 

como presidente, a nova dire-
toria da AST afirma que assume 
"com o intuito de seguir com os 
projetos (em prol do surf tor-
rense), fomentar as categorias 
de base e incluir ainda mais a 
comunidade na associação".

GUARITA ECO FESTIVAL É SUSPENSO DEVIDO 
À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NOS ÚLTIMOS DIAS

Por causa da disseminação da 
Covid-19 e ainda por alta nos ca-
sos de Influenza, a Prefeitura de-
terminou a suspensão do Guarita 
Eco Festival que ocorreria entre 
os dias 13 e 16 de janeiro, no Par-

que Estadual da Guarita, principal 
ponto turístico de Torre.  O even-
to poderá ser realizado em outra 
data ainda não determinada. Para 
realizar a iniciativa, é preciso uma 
situação sanitária que garanta a 

segurança da população.
A atividade que tem como 

conceito central, incentivar tudo 
aquilo que é sustentável, dará 
oportunidade a moradores e vi-
sitantes, participarem de impor-

tante evento que foi realizado 
com sucesso em sua primeira edi-
ção em 2019. 

A principal atração desta se-
gunda edição estava programa-
da para o dia 15, sábado, a partir 

das 19h com shows nacionais das 
bandas paulistas Maneva e Plan-
ta & Raiz, principais expoentes do 
reggae atualmente e  a abertura 
ficaria por conta da reconhecida 
banda torrense Aruêra.

Pelo plano - que está em elaboração pelo ICMBio e conta com participação cidadã - foram identificadas algumas atividades com potenciais 
para a visitação da área, sendo elas: surf tow-in, caiaque, stand up paddle, mergulho e turismo de observação embarcado
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Por Miriam Sperb 

Dois mil e vinte dois promete 
ser um ano de novos sabores na 
Escola Estadual de Ensino Fun-
damental Martimiano Ferreira 
Alves, na comunidade de Roça 
da Estância, em Mampituba.

Com experiências de 2021, 
a escola pretende continuar a 
pesquisa prática sobre alimen-
tos que crescem de graça nas 
hortas e quintais das famílias da 
comunidade: as plantas alimen-
tícias não convencionais, mais 
conhecidas como Panc.

    O ponto de partida foi uma 
aula de história da agricultu-
ra em que estudantes do EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) 

aceitaram degustar saladas, bo-
linhos fritos e outros pratos com 
major gomes, dente de leão, 
serralha mansa, tansagem, al-
meirão selvagem.

    As receitas incluíram tam-
bém ingredientes locais como 
ovos caipira, leite de vaca e bio-
massa de banana. “Pensa no 
sucesso! As turmas do funda-
mental ficaram sabendo, e um 
estudante do 8º ano disse que 
queria experimentar”, relata a 
professora Maria Scheffer.

    Sabendo que o Centro Eco-
lógico tem uma proposta de di-
vulgar o uso das Panc, a escola 
chamou o tecnólogo Nelson 
Bellé para conversar com as tur-
mas. Novamente na turma do 

EJA, foram preparados pães co-
loridos e a moradora da comu-
nidade de Vila Brocca Betinha, 
compartilhou seus conhecimen-
tos sobre a combinação da bio-
massa de banana com outros 
ingredientes.

    Na sequência, professoras, 
grupo gestor, merendeiras e 
auxiliar de serviços gerais, pla-
nejaram um dia de degustação 
e mais uma atividade onde a 
professora Inês da Silva Ber-
toldo coordenou o preparo de  
biscoitos com flores.  “E o ma-
ravilhoso disso tudo, estudan-
tes que eram muito retraídos, 
fizeram sucesso. E os próximos 
capítulos em 2022, com o apoio 
de todos , sejam bem - vindos”.

Um ano Panc na Escola Martimiano

Assim como a maior parte das 
escolas públicas, a EEEF Marti-
miano viveu um 2021 que a pro-
fessora Maria Scheffer classifica 

como complicado. “Tínhamos 
um projeto escolar com o tema 
principal Agricultura em peque-
nos espaços. No decorrer do ano 

fomos buscando subtemas . E 
um deles Panc.  Textos, imagens, 
vídeos, bate papo com colegas , 
estudantes, com o Bellé (Nelson, 

da equipe do Centro Ecológico). 
Fomos apertando os passos, 
vendo no noticiário o problema 
da crise financeira , aliás sen-

tindo ela. Como assalariados a 
coisa fica feia , imagina quem 
não tem renda ou é de pequena 
renda”.

Escola teve um ano difícil

A Secretaria de Saúde de 
Dom Pedro de Alcântara vem 
se mobilizando no combate à 
Dengue, Zika e Chicungunya. A 
Vigilância Epidemiológica, com 
seus Agentes de Combate às 
Endemias, fez um trabalho cri-
terioso de fiscalização e preven-
ção de possíveis focos de proli-
feração do mosquito.

Como combater?

A melhor forma de preven-
ção da dengue é evitar a pro-
liferação do mosquito Aedes 
Aegypti, eliminando água ar-
mazenada que podem se tor-
nar possíveis criadouros, como 
em vasos de plantas, galões de 
água, pneus, garrafas plásticas, 
piscinas sem uso e sem manu-
tenção, e até mesmo em reci-
pientes pequenos, como tam-
pas de garrafas.

IMPORTANTE: Manter a hi-
giene dos locais e evitar a água 
parada é a melhor forma, por 
isso é fundamental e essencial a 
participação consciente e diária 
de toda a população. 

Não deixe água parada, des-
truindo os locais onde o mos-

quito nasce e se desenvolve, 
evita sua procriação.

Deixe sempre bem tampados 
e lave com bucha e sabão as pa-
redes internas de caixas d'água, 
poços, cacimbas, tambores de 
água ou tonéis, cisternas, jarras 
e filtros

Não deixe acumular água em 
pratos de vasos de plantas e 
xaxins. Coloque areia fina até a 
borda do pratinho.

Plantas que possam acumu-
lar água devem ser tratadas 
com água sanitária na propor-
ção de uma colher de sopa para 
um litro de água, regando no 
mínimo, duas vezes por sema-
na. Tire sempre a água acumu-
lada nas folhas.

Não junte vasilhas e utensí-
lios que possam acumular água 
(tampinha de garrafa, casca de 
ovo, latinha, saquinho plástico 
de cigarro, embalagem plásti-
ca e de vidro, copo descartável 
etc.) e guarde garrafas vazias de 
cabeça para baixo.

Entregue pneus velhos ao 
serviço de limpeza urbana, caso 
precise mantê-los, guarde em 
local coberto.

Deixe a tampa do vaso sani-

tário sempre fechada. Em ba-
nheiros pouco usados, dê des-
carga pelo menos uma vez por 
semana.

Retire sempre a água acu-
mulada da bandeja externa da 
geladeira e lave com água e sa-
bão.

Sempre que for trocar o gar-
rafão de água mineral, lave bem 
o suporte no qual a água fica 
acumulada.

Mantenha sempre limpo: la-
gos, cascatas e espelhos d'água 
decorativos. Crie peixes nesses 
locais, eles se alimentam das 
larvas dos mosquitos

Lave e troque a água dos be-
bedouros de aves e animais no 
mínimo uma vez por semana.

Limpe frequentemente as ca-
lhas e a laje das casas, coloque 
areia nos cacos de vidro no muro 
que possam acumular água.

Mantenha a água da piscina 
sempre tratada com cloro e lim-
pe-a uma vez por semana. Se 
não for usá-la, evite cobrir com 
lonas ou plásticos.

Mantenha o quintal limpo, 
recolhendo o lixo e detritos em 
volta das casas, limpando os 
latões e mantendo as lixeiras 

tampadas. Não jogue lixo em 
terrenos baldios, construções e 
praças. Chame a limpeza urba-
na quando necessário.

Permita sempre o acesso do 
agente de controle de zoonoses 
em sua residência ou estabele-
cimento comercial.

Autoridades de Dom Pedro de Alcântara 
alertam sobre o combate à dengue

Colégio pretende continuar a pesquisa prática sobre alimentos que crescem de graça nas hortas e quintais das famílias da comunidade: as plantas 
alimentícias não convencionais

Pães coloridos e biscoitos com flores. Receitas tradicionais com 
ingredientes locais

O mosquito Aedes Aegypti tem em média 1 centímetro de tamanho, possui riscos brancos nas patas, na cabeça e no corpo, e é o principal transmissor 
de vírus causadores de três doenças perigosas: Dengue, Zika e Chikungunya
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Destaques da Temporada em Torres
 As primeiras semanas da temporada sempre recebem mais visitantes tradicionais em Torres. A seguir alguns 
destaques captados pela coluna no início deste ano de 2022.

Por Vera Lia Fortini Cavalheiro

 Os tios Rodrigo e Amaro Cavalheiro receber-
am com churrasco o sobrinho Guilherme Amaro 
( advogado e músico) que fez de bicicleta quase 

500km de Porto alegre ao Sítio Utopia

 Liliana e Marcus Boll com o filho 
aniversariante Antônio Henrique Boll

 A beleza e elegância de Karina Balbinotti 
à beira mar

 Cristina e Gerson Piccoli foram 
perfeitos anfitriões em sua morada à 

beira mar

 Um casal bonito Priscila 
Piccoli e Mario Kessler

 Amigas da Confratorres reunidas na 
praia depois de 2 anos

 A matriarca Jerusa Pinhei-
ro Machado Lessa com as filhas 

Irene Medina e Patrícia Flores 
da Cunha

 E mais um verão juntas  Zilka Jacques, Maria Helena Neuls, 
Eliane Giacomello Golbaltini e Graça Dotto

 O abraço carinhoso de Rodrigo Christini na filha Valentina
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Por Ascom AS -  Melissa 
Maciel. Fotos Daniel Matos

Na semana passada, o pre-
feito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), acompa-
nhado do secretário Municipal 
da Saúde, Diego Feldmann, 
esteve em reunião com o en-
tão governador em exercício, 
Gabriel Souza, e com a secre-
tária da saúde do Estado, Arita 
Bergmann, para solicitações 
de extrema importância para 

o Município. De acordo com o 
prefeito Bolão, na reunião foi 
solicitado que a cidade de Ar-
roio do Sal passe a fazer  parte 
do programa Testar RS, projeto 
de testagem de Covid-19 volta-
do aos municípios gaúchos que 
registram aumento da popula-
ção nos meses de verão.

Além disso, o prefeito expli-
ca que também foi solicitado 
um ventilador pulmonar de 
transporte de emergência para 
o Pronto Atendimento 24h e 

foi reforçado junto ao gover-
no do Estado a necessidade 
urgente de uma campanha de 
conscientização sobre o Coro-
navírus voltada para a tempo-
rada de verão e férias no Litoral 
do RS.

 Conforme afirma a pre-
feitura, “Bolão e o secretário 
Diego retornaram otimistas da 
viagem, com a manifestação 
verbal de apoio para todas as 
solicitações feitas para a saúde 
da população de Arroio do Sal”.

Administração de Arroio do Sal vai a Capital 
buscar melhorias para a saúde pública local

A Administração Pública de Ar-
roio do Sal, mediante o aumento 
dos casos positivos de Covid-19 no 
município, emitiu novo Decreto Mu-
nicipal, publicado na segunda-feira, 
dia 10 de janeiro, reiterando o estado 
de calamidade pública para fins de 
prevenção e de enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo Coro-

navírus e suas variantes. Além disso, 
a prefeitura também SUSPENDE por 
quinze dias os eventos públicos de-
finidos pelo Calendário de Eventos 
Municipal, incluindo atividades es-
portivas e musicais da programação 
de verão 2022.

De acordo com o prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flávio Angst 

(Bolão), a decisão é um esforço para 
controlar o aumento de casos de Co-
vid-19, não só no município, mas em 
toda a região que nesse momento 
recebe um aumento importante de 
população.

“Precisamos todos buscar esfor-
ços para superar mais essa fase da 
pandemia e não permitir que cause 

mais perdas de pessoas em decor-
rência dessa doença, que o Sistema 
Único de Saúde possa atender a to-
dos com qualidade e segurança e que 
não afete mais uma vez a economia 
de nossa cidade”, comenta Bolão.

Além dos esforços do poder públi-
co é fundamental que cada cidadão 
reforce as medidas sanitárias, como 

o uso de máscara, higienização das 
mãos, manter distanciamento, evitar 
aglomerações e realizar a vacinação 
contra a Covid-19.

A suspensão de eventos públicos 
se dará até o dia 24/01, segunda-fei-
ra, após esse período será realizada 
uma nova avaliação para manter ou 
não a suspensão.

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL TAMBÉM SUSPENDE 
EVENTOS PÚBLICOS ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 24/01

Reunião foi com governador Gabriel Souza (em exercício) 

Decreto Municipal, publicado na segunda-feira, dia 10 de janeiro, reitera o estado de calamidade pública de decreto anterior

Por  Ascom AS - 
Melissa Maciel

A  Secretarias Municipais da 
Administração e Fazenda de Ar-
roio do Sal estará implantando 
entre os dias 12 e 14 de janeiro,  
um novo e moderno sistema de 
gestão e gerenciamento de dados. 
A ação visa dar  mais agilidade e 

mais segurança nos processos ad-
ministrativos.

De acordo com o secretário 
da  pasta, Felipe Valim, durante 
o período de implantação do sis-
tema não haverá atendimento ao 
público que busque o Setor de 
Arrecadação e nem emissão de 
pagamentos ou de Nota Fiscal Ele-
trônica de Serviços, por exemplo, 

visto a necessidade de migração 
dos dados dos últimos 30 anos 
para o novo sistema.

Na segunda-feira, 17/01, o 
novo sistema já estará operante e 
o atendimento ao público normali-
zado. Os servidores municipais re-
ceberão treinamento sobre o novo 
sistema durante os dias de migra-
ção de dados para o novo sistema, 

assim como já ocorreu no último 
dia 28/12, na Câmara Municipal, 
para os contabilistas a respeito da 
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

De acordo com o prefeito Affon-
so Flávio Angst (Bolão), o Municí-
pio está investindo em tecnologia 
buscando oferecer ao cidadão 
mais segurança, sustentabilidade 
e qualidade nas informações e 

serviços prestados pelo Município. 
E breve, adianta Bolão, serão im-
plantados o Protocolo Eletrônico e 
o ITBI Eletrônico – Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis, mo-
dernizado esses processos.

Os servidores municipais tam-
bém  terão maior facilidade, bem 
como maior rapidez na busca de 
dados.

Prefeitura de Arroio do Sal implanta sistema moderno 
de gestão e gerenciamento de dados

Patrulha Maria da Penha realiza ações de conscientização 
contra a violência doméstica em Arroio do Sal

Por Ascom AS - Melissa 
Maciel e  Fotos de  Daniel Matos

Durante a manhã desta 
quarta-feira, 12/01, no pórtico 
de entrada de Arroio do Sal, 
policiais militares da Patrulha 
Maria da Penha de Torres e 
Arroio do Sal, Base Móvel Co-
munitária, Polícia Civil e Rede 
Municipal de Apoio e Proteção 
à Mulher, realizaram uma blitz 
de conscientização para o com-
bate à violência doméstica e 
familiar.

De acordo com o secretário 

da Cidadania, Trabalho e De-
senvolvimento Social, Manoel 
Pedro Faustino (Maneca), a 
ação promovida pela Patrulha 
Maria da Penha e policiais da 
Base Comunitária teve como 
objetivo orientar à comunida-
de quanto a existência do tra-
balho da Patrulha no Município 
e a importância deste trabalho 
que é realizado durante todo o 
ano na cidade.

O prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bolão), 
participou da iniciativa e refor-

çou a importância do trabalho 
integrado entre as forças de 
segurança e o município para 
combater a violência domésti-
ca e familiar.

De acordo com a policial 
da Patrulha Maria da Penha 
de Torres, Cimara Carpes 
Obem Grundler, na blitz foi 
distribuído aos motoristas e 
passageiros dos veículos que 
entravam ou saíam da cida-
de, material informativo con-
tendo os canais para efetuar 
denúncias e outras informa-
ções.
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PATRIMÔNIO ESQUECIDO 

De um lado Gramado, de outro 
Balneário Camboriú, e Torres só obser-
vando (ou nem isso). 

Gramado agrega, ano a ano, atra-
ções aos atrativos já existentes na cidade 
e região. O mesmo acontece com Bal-
neário Camboriú, de tempos em tempos 
surge algo novo, fruto do empenho do 
município e de investidores externos. 

E Torres? 
Bem, de uns anos para cá a cida-

de melhorou bastante. Dá para dizer que 
estamos no caminho certo, apenas atra-
sados, uns 20 ou mais anos. A estrutura 
que temos não é mais compatível com o 
número de habitantes e nem o de turistas 
que superlotam as ruas centrais da cida-
de. Temos que investir cada vez mais na 
preparação da cidade para o morador e 
também para o turista (ou vice-versa).  

Já falei aqui, várias vezes no pla-
nejamento, é meu mantra, eu sei. Mas 
não tem como modificar nada sem antes 
planejar. Poderia enumerar diversas me-
lhorias que a cidade e o município neces-
sitam, mas seria em vão se não estive-
rem acompanhadas da projeção para os 
próximos anos. 

Sei que muitos atrativos da cidade 
estão sucateados, outros foram revitaliza-
dos e até ficaram melhores do que eram, 
mas tem muita coisa para ser feita na ba-
se desta ideia de cidade turística. 

Vejo ações atabalhoadas com re-
sultados visuais aceitáveis porém com 
alto custo cultural (danos e descaso ao 

patrimônio histórico/cultural), isto no caso 
da praça da Prainha. Vejo descaso com o 
patrimônio edificado, no caso do “Torreão 
da Praia Grande”, não sei dizer quantas 
administrações passaram, todas tiraram 
fotos ao lado dele e prometeram restaurá
-lo. O melhor que conseguiram fazer foi 
cercá-lo para não ferir ninguém. 

Outro patrimônio esquecido é a 
antiga escola Marcílio Dias (que muitos 
chamam de Cenecista), que foi deixada 
“à Deus Dará” por várias administrações. 
Ela só é lembrada quando alguém a inva-
de ou em véspera de eleição. 

A primeira sede da SAPT (aquele 
prédio que chamam de Bar do Abrigo) é 
outro patrimônio que é apenas lembrado 
no início de cada temporada, quando ele 
é limpo, pintado de branco e detalhes 

azuis, trocado as vidraças quebradas du-
rante o inverno, e… pronto para uma no-
va temporada, só isso! 

Falando nisso estive ainda esta 
semana por lá, em uma reunião do Con-
selho de Cultura. Cheguei antes do horá-
rio e me deparei com vários indivíduos 
bêbados e/ou drogados que literalmente 
me correram de lá. Nosso patrimônio his-
tórico está desamparado. Essa é a me-
lhor (e menos ofensiva) definição que 
posso oferecer ao nosso leitor (torrense 
ou não). 

Diante disso, fica até difícil de falar 
em investimento em novos atrativos ou 
incremento dos atrativos existentes, po-
rém isso deve fazer parte da pauta dos 
gestores e da sociedade. A presença de 
investidores locais ou externos neste de-

bate poderá retornar em melhorias para a 
cidade, como as que já estão ocorrendo. 
Mas como já disse, essas parcerias não 
podem simplesmente fazer as coisas do 
seu jeito, o poder público e das entidades 
fiscalizadores devem sempre ser consul-
tadas. Justamente para não perdermos 
parte da nossa história e de nossos patri-
mônios culturais. 

Essas parcerias poderiam recupe-
rar para a população estas joias esqueci-
das, não apenas através de contraparti-
das exigidas pela lei, mas como agradeci-
mento à essa cidade que os acolheu e 
lhes deu (e ainda dá) oportunidade de 
crescimento e de geração de riqueza. 
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