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te ano eleitoral, todas as ações de Governo e 
não quer perder o controle de recursos que 
acabarão nas mãos de Prefeitos de Oposição. 
De resto, numa das cláusulas desta Lei, há 
uma clara determinação para extensão dos 
recursos a pessoas LGBTq+, objeto de escár-
nio e repulsa dos bolsonaristas. Deputados da 
bancada governista já haviam modificado o 
Projeto, excluindo este ítem da Lei, ao passar 
pela Câmara, mas o Senado, revendo-a, não 
aceitou tal exclusão.

Quanto aos recursos para o Projeto, havia e 
há várias alternativas para seu financiamen-
to, começando pela restauração do Fundo 
Nacional de Cultura, que já teve em 2019 R$ 
2,3 bilhões em caixa, vindo, em 2020 e 2021, 
a ser cortado em cerca de 50% de suas dis-
ponibilidades orçamentárias, somando, só 
aí,  cerca de R$ 1 bi a mais sobre o saldo do 
respectivo Fundo, para não falar que da pre-
visão de R$ 500 milhões para este ano, quan-

do  nada foi empenhado. Bastava restaurar 
o valor do Fundo, desviado para pagamento 
de juros da dívida pública e outras quejan-
das parlamentares,  e aí estariam os recursos 
para a Lei Paulo Gustavo. Caso, porém,  não 
quisesse o Governo proceder tal recuperação 
financeira do Fundo de Cultura, poderia, ain-
da,  abrir um crédito extraordinário, tal como 
fez com o Auxílio Emergencial na pandemia, 
eis que o apoio aos artistas ainda tem a ver 
com este fato. Nada disso. O Governo prefe-
re o ódio à cultura, presente na rica e criativa 
diversidade dos brasileiros e estratégico vetor 
de sua identidade nacional.  Resta, agora, a 
esperança de que caia o veto governamen-
tal no Congresso. Os  deputados, enfim,  têm 
em suas bases poetas, seresteiros, artesãos 
e artistas, desde os velhos circos dominicais 
até os soturnos ambientes mundanos  e eles 
estão, todos, neste mundo mágico de intensa 
fraternidade libertária, de  olho neles....

Poetas e seresteiros não elegem ninguém, 
mas são capazes de desnudar  um Rei com 
um verso sutil. Por isso são vistos, muitas 
vezes,  pela Boa Sociedade, como malditos. 
Mas Bolsonaro não acredita nisso e, desde 
o início de seu governo, vem desprezando a 
cultura, os poetas e seresteiros._Mas é um 
político esperto,  forte e ousado e vem di-
minuindo sua diferença com o ex Presidente 
Lula para o pleito de outubro, já entre 10% 
e 15% conforme as últimas Pesquisas e mar-
gens de erro.  Recentemente, despachou um 
tal Frias, acusado de viagens injustificadas  
ao exterior e uso indevido dos jatos da FAB, 
cuja gestão à testa da Secretaria Nacional de 
Cultura (ex Ministério) foi uma tragédia. Os 
pontos mais fracos do Governo Bolsonaro, 
aliás, são precisamente Cultura, Educação, 
hoje embrulhada em bíblicos escândalos e 
Meio Ambiente, depois que a Ricardo Salles, 
ex Sinistro do Meio Ambiente, soltou a boia-
da no pasto das instituições de defesa da vida 
e biodiversidade no país. E o boicote bolso-
narista à defesa do meio ambiente continua, 
agora, no Supremo, que tenta derrubar os 
atos do Governo. Nesta semana,  o Ministro 
Mendonça, aquele “terrivelmente evangéli-
co”, indicado  por Bolsonaro para a mais alta 
Corte, pediu vistas aos processos que preten-
diam revogar os referidos  “re-atos”. Isso pra 
não falar nos erros e omissões do General 

Pazzuelo no enfrentamento ao COVID, farta-
mente denunciados pela CPI do Senado, cujo 
relatório adormece sob o travesseiro do Pro-
curador Geral da República. Mas anteontem, 
o Presidente se superou: vetou o Projeto de 
Lei PAULO GUSTAVO, aprovado pelo Congres-
so, que concedia à promotores e autores cul-
turais, através das Prefeituras, neste ano, R$ 
3,8 bilhões, em sequência à Lei Aldir Blanc. 
Aqui não se trata de subsídios à cultura ou 
incentivos fiscais à Indústria Cultural, mas 
de ação social compensatória à crise do setor. 
Afinal, se os caminhoneiros merecem uma 
ajuda pelo aumento dos combustíveis, por-
que os poetas não podem ser, também, be-
neficiados? O Planalto justificou o veto total 
de Bolsonaro com duas razões: Não indicação 
das fontes compensatórias de financiamento 
deste valor e dificuldade para que os órgãos 
de controle fizessem o acompanhamento das 
contas junto às Prefeituras, para onde seriam 
transferidos os recursos, como, aliás, ocorreu 
com a Lei Aldir Blanc. Na verdade, o veto teve 
caráter claramente ideológico. De um lado, o 
Governo vê na Cultura um ninho de esquer-
distas, “drogatictos”, pervertidos   e não está 
disposto a ajudá-los, independentemente de 
suas necessidades, decorrentes da desmo-
bilização do setor, que abriga mais de cinco 
milhões de trabalhadores, com a pandemia. 
De outro, Bolsonaro está centralizando, nes-

OPINIÃO 

A cultura nos chinelos do presidente

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

Bolsonaro vetou Lei Paulo Gustavo, de auxílio a classe cultural
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As audiências públicas deste formato são exigidas pela lei federal

Na semana passada, a Câmara 
Municipal de Vereadores de Tor-
res realizou uma audiência públi-
ca para apresentar publicamente 
o relatório anual da gestão da 
área da Saúde do poder executi-
vo no ano de 2021 referente ao 
terceiro quadrimestre (que fecha 
deste vez o exercício de 2021 – 
12 meses).

A Presidente da Comissão de 

Saúde, Carla Daitx, convidou a 
agente administrativa Raicilane 
Santana para apresentar o rela-
tório. Durante o espaço aberto 
para perguntas, os vereadores 
João Negrini, Dilson Boaventura, 
e a Vereadora Carla Daitx, usa-
ram do tempo para esclarecer 
dúvidas e elogiar ao trabalho da 
Secretaria.

As audiências públicas deste 

formato são exigidas pela lei fe-
deral. No caso da Saúde, além 
das prefeituras que possuem de-
terminado volume de recursos 
terem de apresentar os resulta-
dos através das Câmaras munici-
pais de vereadores, há também 
a necessidade de apresentação 
aos conselhos municipais de saú-
de, caso a lei exija que eles exis-
tam no mesmo município. 

Câmara de Torres realiza Audiência para apresentar 
relatório de gestão da Saúde em 2021

Após um breve período de fé-
rias, o presidente da Amlinorte, 
prefeito Affonso Angst (Bolão), 
esteve reunido na entidade nesta 
terça-feira, dia 05 de abril de 2022, 
deliberando as ações para os pró-
ximos dias. Nesta semana o presi-
dente e uma comissão específica 
deverá se reunir com as direções 
dos hospitais para tratar sobre a 
regionalização da saúde no Litoral 

Norte, entre outros assuntos. 
Na próxima semana, haverá 

uma assembleia virtual, onde os 
prefeitos deverão debater a ques-
tão da segurança pública e outras 
temas relevantes apresentados pe-
los mesmos. No próximo dia 22 de 
abril, a Amlinorte está programan-
do uma assembleia no 32º Festival 
Internacional do Balonismo, pres-
tigiando o tradicional evento de 

Torres. A presidente do Consórcio 
Público Amlinorte, prefeita Márcia 
Tedesco de Oliveira, de Balneário 
Pinhal, também esteve reunida 
com o prefeito Bolão, discutindo 
estratégias conjuntas para ambas 
as entidades, na busca do desen-
volvimento e apoio aos municípios.

 FONTE: Jornalista Rose Scherer 
(ASCOM Amlinorte)

Presidente da Amlinorte faz reunião de trabalho 
e define agenda da entidade

Comissão de Saúde da Câmara comandou a audiência

Na quinta-feira (31/03) o Presi-
dente da Câmara dos Vereadores 
de Torres, Rafael Silveira, recebeu 
representantes da pesca artesanal 
do Litoral Norte, contrários à por-
taria 632 do Ministério de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento. A 
referida portaria permite a pesca 
mecanizada de arrasto de cama-
rão na zona costeira do Rio Gran-
de do Sul, entre três e doze milhas 
náuticas.

Durante a reunião, os represen-
tantes João Baltazar, José Vander-
lei Brocca (Secretário de Desen-
volvimento Rural e Pesca), Pedro 
Paulo Pilon (engenheiro agrôno-
mo), Jânio Pintos (chefe do escri-
tório da Emater/Torres) e Osvaldo 

Siqueira (presidente da Colônia 
de Pescadores), afirmaram que a 
portaria fere a Lei 15.223, em vi-
gência há três anos. Desde a épo-
ca, segundo laudos da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul 
(FURG), a observância desta Lei 
proporcionou aumento expres-
sivo de cardumes e camarão na 
área costeira oceânica e Estuário 
da Laguna dos Patos.

O Presidente, vereador Rafael 
Silveira colocou-se à disposição 
para encaminhar Moção de Repú-
dio à portaria para a Assembleia 
Legislativa, Câmara de Deputados 
e Senado na esperança de que os 
pescadores da região sejam aten-
didos.

Representantes da pesca artesanal na região 
manifestam-se contra pesca de arrasto no RS

O prefeito de Torres, Carlos Sou-
za, anunciou na manhã de quarta-
-feira (6 de abril), o nome da nova 
titular interina da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Urbanis-
mo. A informação foi dada durante 

reunião dos secretários.
Trata-se da bióloga Fernanda 

Brocca, natural de Torres, atual Dire-
tora de Licenciamento Ambiental na 
Secretaria. Fernanda foi Conselheira 
do Refúgio de Vida Silvestre da Ilha 

dos Lobos e do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente- COMMAM/Tor-
res. Ela substitui Júlio Agápio, que se 
desincompatibilizou recentemente 
do cargo, para concorrer às Eleições 
2022.

Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo de Torres 

tem nova titular interina
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 O Porto Meridional, tam-
bém conhecido como Porto de 
Arroio do Sal, deverá receber 
R$ 6 bilhões em investimentos 
privados, impulsionando a eco-
nomia do Litoral Norte e do Rio 
Grande do Sul com dezenas de 
novos empreendimentos e a 
geração de milhares de postos 
de trabalho a partir da atração 
de novos negócios na costa gaú-
cha. Os dados foram apresenta-
dos nesta quarta-feira (06.04), 
durante audiência pública pro-
movida pelo deputado estadual 
Issur Koch (PP), na Comissão do 
Mercosul da Assembleia Legis-
lativa.

O fato de a maior parte da 
produção industrial e agrícola 
do Estado estar concentrada 
na região norte gaúcha irá via-
bilizar o novo porto, de acordo 
com os organizadores do even-
to, que não competirá com o 
Porto de Rio Grande. “Não que-
remos fomentar esta disputa 
entre os portos, pelo contrário, 

nosso objetivo desde o início 
foi mostrar que o Porto de Ar-
roio do Sal será uma alternativa 
para as cargas que estão indo 
para portos de Santa Catarina e 
Paraná para diminuir custos de 
logística”, disse Issur. Atualmen-
te, 15 milhões de cargas do RS 
saem para portos de SC, PR e 
Santos (SP).

O novo porto tem diferen-
ciais competitivos entre os de-
mais portos brasileiros: duas 
correntes marítimas (quente e 
fria) e a profundidade encon-
trada no município de Arroio do 
Sal (17m), diminuindo custos 
para sua construção, obras de 
infraestrutura e manutenção.

“O Brasil vive um apagão por-
tuário há 50 anos, apesar de o 
transporte marítimo custar 1/5 
do transporte rodoviário. No 
Rio Grande do Sul a situação é 
ainda pior, pois o Estado conta 
com a maior superfície de água 
do País, mas não explora este 
potencial. Isso faz com que a 

logística responda por 22% no 
custo das empresas, quando 
o ideal seria que esta despesa 

representasse de 3 a 5% para 
o setor produtivo”, disse João 
Acácio Gomes de Oliveira, da 

DTA Engenharia, responsável 
pelo projeto do Porto Meridio-
nal.

POLÍTICA

Audiência pública no Legislativo Gaúcho debateu 
investimentos e diferencial competitivo do porto de Arroio do Sal

Em reunião na Amlinorte reali-
zada na manhã desta quinta-feira, 
7 de abril, foi debatido o tema 
da regionalização da saúde no 
Litoral Norte do RS. No encontro 
estiveram presentes o presiden-
te da Amlinorte, prefeito Affonso 
Angst (Bolão), de Arroio do Sal, o 
prefeito de Torres, Carlos Souza, 
o vice-prefeito de Dom Pedro de 
Alcântara, Rodrigo Boff Daixt, que 
estão coordenando uma comis-
são formada para conduzir o pro-
cesso de regionalização.

O objetivo é ampliar os servi-
ços de saúde no Litoral Norte nas 

especialidade de maior demanda, 
como cardiologia, oncologia, he-
matologia e outras, reduzindo os 
deslocamentos para Porto Alegre, 
aumentando a eficiência e desa-
fogando a rede hospitalar.

Para tanto, os prefeitos con-
vidaram os dirigentes dos oito 
hospitais da região, a fim de ouvir 
quais as possibilidades de atendi-
mento que cada unidade hospita-
lar oferece e suas necessidades. 
Também estiveram presentes no 
encontro o coordenador substitu-
to da 18ª Coordenadoria Regional 
de Saúde, Eder Reck, acompanha-

do da técnica em saúde Maristela 
Lima, que informou aos presentes 
que a secretaria de Estado já está 
trabalhando num Planejamento 
Regional Integrado para a saúde 
na região.

Desta forma, a comissão ago-
ra deverá aprofundar os dados 
e debater com os municípios as 
estratégias para possibilitar uma 
assistência de saúde de forma in-
tegrada, permitindo desafogar os 
atendimentos regionais. 

*Com Rose Scherer (Assessoria 
de Imprensa da Amlinorte)

Prefeitos do litoral se reúnem com hospitais da região 
para tratar sobre a regionalização da saúde

Frente Parlamentar em apoio ao Projeto do Porto Meridional no Parlamento Gaúcho, instalada pelo deputado Issur Koch, irá produzir um 
manifesto em conjunto com entidades e prefeituras do Litoral a favor da construção do Porto

'Logistica estadual em outro patamar', diz Heinze
Entusiasta do projeto des-

de 2019, o senador Luís Carlos 
Heinze disse que a construção 
do novo porto representa uma 
revolução para o Rio Grande do 
Sul, e que irá colocar a logísti-
ca estadual em outro patamar. 
“Os benefícios serão pra todos, 
por isso a participação da As-
sembleia Legislativa e do setor 
produtivo é tão importante nes-
te processo. Para vocês terem 
ideia, uma fábrica de fertilizan-
tes deverá se instalar nas proxi-
midades, com investimentos de 
cerca de R$ 10 bilhões”, afirmou.

Para o vice-prefeito de Arroio 
do Sal, Zeca Martins (PP), a obra 
colocará o município em outro 
patamar, tanto em termos de 
infraestrutura como na geração 
de empregos. “Não resta dúvida 
que Arroio do Sal será muito be-
neficiada, mas os reflexos posi-
tivos serão para toda a região”, 
resumiu.

O gerente da Multi Armazéns, 
de Novo Hamburgo e presiden-
te da Câmara de Vereadores em 
Dois Irmãos, lembrou que os 
gaúchos enviam 700 containers/
mês para portos catarinenses. 

“Mais do que cargas, enviamos 
empresas, que deixam o Rio 
Grande do Sul para buscar no 
estado vizinho maior competiti-
vidade em um mercado cada dia 
mais desafiador”, enfatizou.

Durante a audiência, os de-
batedores destacaram a impor-
tância do porto como indutor 
do desenvolvimento regional. 
“O Litoral Norte irá potenciali-
zar sua vocação turística, pois 
o novo porto prevê, também, a 
criação de terminais de passa-
geiros para receber navios de 
cruzeiros, algo que não aconte-

ce atualmente”, ressaltou João 
Acácio.

Ao final da reunião, ficou de-
finido que a Frente Parlamentar 
em apoio ao Projeto do Porto 
Meridional no Parlamento Gaú-
cho, instalada pelo deputado 
Issur durante a audiência públi-
ca, irá produzir um manifesto 
em conjunto com entidades e 
prefeituras do Litoral a favor da 
construção do Porto Meridional. 
A Frente também irá acompa-
nhar próximos passos do pro-
jeto na esfera federal, além de 
preparar documento para co-

lher apoio dos pré-candidatos 
ao governo do Estado à obra.

O encontro contou com as 
presenças do engenheiro e ex-
-deputado federal Fernando 
Carrion, do líder do governo na 
Assembleia, Frederico Antunes 
(PP), e dos deputados Vilmar 
Lourenço (PP), Carlos Búrigo 
(MDB) e Vilmar Zanchin (MDB), 
representantes e lideranças po-
líticas do Litoral, entidades de 
classe e governo do Estado.

FONTE -  Mário Selbach 
- (PP-ALERGS)
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Na tarde desta sexta-feira, 
1º de abril, o prefeito Carlos 
Souza recebeu a visita do de-
putado federal Alceu Morei-
ra que veio comunicar a des-
tinação de emenda no valor 
de R$ 360.000,00 (R$360 
mil) para as áreas de desen-
volvimento urbano e saúde, 
no atendimento do Hospital 
Nossa Senhora dos Navegan-
tes. O prefeito Carlos, em 
nome da população torren-

se, agradeceu pela iniciativa.
Conforme o deputado, 

a emenda junto ao orça-
mento de 2022, por meio 
do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, dirige o 
montante de R$ 250.000,00 
para a pavimentação da Rua 
Alexandre Xavier de Mello, 
no bairro São Jorge. O valor 
de 110.000,00, obtido atra-
vés do Ministério da Saúde, 
será destinado ao custeio 

hospitalar e ambulatorial do 
HNSN.

Na visita à Prefeitura, Al-
ceu Moreira estava acom-
panhado do presidente do 
MDB, Dani dos Santos; de 
Alessandro Bauer, do vere-
ador Igor Beretta, seu as-
sessor, Daniel Moteiro, e a 
suplente na vereança pelo 
partido, Iara Beatriz.

*Por Prefeitura de Torres

POLÍTICA

Torres recebe emenda para pavimentação de rua 
no bairro São Jorge e custeio do HNSN

O prefeito de 
Torres, Carlos 
Souza, e o se-
cretário munici-
pal de Cultura e 
Esporte Mauri 
Rodrigues, re-
ceberam nesta 
segunda-feira, 4 
de abril, emenda 
parlamentar da 
deputada federal 
Liziane Bayer no 
valor de R$ 200 
mil para a área 

do Esporte. A solicitação da 
emenda partiu da deputada 
estadual Franciane Bayer e 
do vereador Cláudio Freitas, 
que fez o anúncio em visita 
ao gabinete do prefeito.

A emenda foi indicada 
através do Projeto de Lei Or-
çamentária anual para 2022 
junto ao Ministério da Eco-
nomia. O prefeito agrade-
ceu, destacando a parceria 
com os vereadores e deputa-
dos, comentando que desta 
maneira, esta área fica mais 

fortalecida para a população.
O vereador estava acom-

panhado por lideranças do 
surf e do skate, como o pre-
sidente da Associação dos 
Surfistas de Torres, o ícone 
do surf torrense Rodrigo 'Pe-
dra' Dornelles, e a diretoria 
da União Torrense de Skate, 
integrada por Guilherme Pe-
reira, Rodolfo Martins e Raul 
Bauer. Segundo garantiu a 
prefeitura, a emenda será 
destinada a projetos do surf 
e do skate.

Torres recebe emenda parlamentar em prol do surf e skate
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Responsável pelo departamento de 
manutenção da Corsan (arrumação de 
redes de água ou esgoto já existentes), 
Tiago Borges utilizou a tribuna para 
lembrar que o serviço da empresa em 
Torres é considerado um dos melhores 
do Brasil atualmente, sugerindo que os 

problemas são causados justamente 
pela presteza da estatal em atender 
demandas de reparos e investimen-
tos novos. Logo após, ele disse que a 
Corsan está cobrando das empresas 
terceirizadas todos os defeitos aferidos 
pela fiscalização da empresa às obras.  

Mas disse também que, infelizmente, 
a cobrança não estaria dando muito 
resultado, apesar de confiar que aos 
poucos o serviço seria refeito e a quali-
dade poderia melhorar. 

Ele respondeu a indagação do mo-
rador do bairro Faxinal dizendo que 

a estatal está realizando um levanta-
mento topográfico na região visando 
projetos de ampliação de rede de água 
e de captação de esgotamento na re-
gião.  

Afinal, Tiago Borges pediu que a po-
pulação reclamasse de problemas cau-

sados pela estatal nas ruas e bairros 
pelo 0800 da companhia ou pelo site 
da Corsan na web - antes de ir para as 
redes sociais fazer postagens de obras 
que estariam atrapalhando - destacan-
do que a estatal estaria preparada para 
responder ás demandas. 

SANEAMENTO

Por Redação A FOLHA
_________________

Na tarde de quarta-feira, dia 
6 de abril, aconteceu uma au-
diência pública na Câmara Mu-
nicipal de Torres, realizada pela 
Comissão de Infraestrutura, 
Meio Ambiente e Agricultura da 
Casa Legislativa, presidida pelo 
vereador Silvano Borja (PDT). 
Na pauta, os recorrentes proble-
mas causados pela Companhia 
Riograndense de Saneamento 
(Corsan) - quando executando 
contratos de prestação de ser-
viços que tem assinado junto à 
prefeitura municipal de Torres 
(para fornecer água, captar es-

goto e aumentar a rede de am-
bos os serviços), recebendo em 
troca a monetização através da 
cobrança das tarifas e consumo 
d’água e captação de esgoto sa-
nitário de moradores e empre-
sários do município.

Na abertura da audiência, o 
presidente da mesa, vereador 
Silvano, sintetizou alguns direi-
tos e deveres de ambas as partes 
que, em sua análise, não esta-
riam sendo cumprido no contra-
to estabelecido pela Prefeitura 
de Torres com a Corsan (que 
vence daqui cerca de 10 anos). 
Falta de fiscalização, falta de co-
brança de multas e indenizações 
por parte da prefeitura estariam 

evidentes na analise de Silvano.
Já no início da reunião, o ve-

reador Gimi (PP) questionou o 
fato de não estar presente na 
audiência o superintendente da 
Corsan, já que os representan-
tes presentes não teriam auto-
nomia para decidir sobre a falta 
de cumprimento de contrato 
(pois são gerentes operacionais 

dos serviços locais). Inclusive, 
Gimi foi o primeiro (de vários ve-
readores e servidores do poder 
executivo) que elogiaram a boa 
vontade e a presteza no aten-
dimento de reclamações por 
parte dos servidores da filial da 
Corsan em Torres. Ele lembrou 
que a decisão para muitos dos 
problemas que aparecem são 

de competência de servidores 
hierarquicamente superiores, 
sendo que muitos problemas 
locais não dependem só da boa 
vontade dos funcionários da 
Corsan em Torres. 

Gimi adiantou que acha que 
somente a judicialização do con-
trato (execução na justiça) po-
deria funcionar neste caso. 

Publico na tribuna, prefeitura e vereadores dão uma espécie de ultimato na Estatal gaúcha e contrato entre a estatal e prefeitura de Torres 
pode acabar sendo judicializado

Representantes do Conselho dos Idosos (e), do bairro Faxinal e do bairro São Francisco (d) : reclamar-
am de problemas da Corsan, principalmente dos buracos

Em audiência Publica, falhas em serviços da 
Corsan de Torres são apontados por vários setores

Bairros e entidades se manifestam com reclamações similares
Representante do Conselho dos 

Idosos de Torres, Ingrid Emmer re-
clamou dos problemas de acessibi-
lidade encontrado por idosos nas 
vias da cidade, onde buracos reca-
peados com defeitos causam tor-
nam-se riscos de segurança e saúde 
para pessoas com mais idade. Pro-
blemas estes que, conforme Ingrid, 
somam-se a outros problemas da 

urbe, como calçadas defeituosas e 
falta de acessibilidade adequada. 
Ela também citou a falta de cuida-
dos com alguns bueiros que existem 
nas ruas de Torres, dos quais veícu-
los têm de desviar - correndo o risco 
de danos causados pelos buracos 
que circundam as tampas nas vias. 

Manoel Scheffer, morador do 
bairro Faxinal, também utilizou a 

tribuna para questionar quais são 
os trabalhos que estão sendo pla-
nejados pela Corsan na Estrada do 
Mar, já que recebeu de pessoas que 
estavam medindo a topografia que 
a aferição seria a pedido da estatal 
para a região. Ele também questio-
nou a sustentabilidade do trabalho 
de captação, entrega, recolhimento, 
tratamento e despejo de esgoto, 

para ele um pouco nebuloso em sua 
eficácia. 

Hernani Carmona, representan-
do o Bairro São Francisco e Praia da 
Cal, também usou seus cinco minu-
tos de tribuna da Audiência Pública 
para citar exemplos de rastros dei-
xados pelos trabalhos de manuten-
ção da rede e implantação de novos 
canos pela estatal gaúcha. Citou vias 

dos bairros São Francisco e Cal, re-
clamando de buracos feitos sem 
muito critério ou cuidado, de mate-
riais que ficam depositados nas vias 
sem recolhimento após o término 
da obra, e voltou a principal recla-
mação: o recapeamento mal feito, 
deixando desníveis no asfalto e bu-
racos em locais onde o calçamento 
é de pedra irregular. 

Prefeitura afirma que está notificando a Corsan
A seguir o secretário de Planeja-

mento da prefeitura de Torres, Ma-
teus Junges, abriu sua participação na 
audiência Púbica rechaçando a acu-
sação de que a prefeitura não estaria 
fiscalizando nem cobrando o cumpri-
mento do contrato com a Corsan. Jun-
ges disse que a municipalidade está, 
sistematicamente, formalizando a não 
aceitação da entrega com defeito de 
obras da Corsan, assim como estaria 
notificando a estatal em outros casos.  
Mas o secretário também deu sua 
opinião sobre o problema, retirando 

da Corsan local a culpa dos defeitos 
e reclamando das empresas terceiri-
zadas, que estariam sendo relapsas 
na prestação de serviços - deixando 
buracos mau tapados/recapados na 
cidade, o que é a maior reclamação 
da população.  Junges citou números 
de atendimentos e tempo de trabalho 
positivos da empresa na prestação de 
serviço em Torres, mostrando assim 
que também existe o lado bom na 
relação entre Corsan e comunidade 
torrense.

O secretário Mateus especificou 

que existe um pedido da prefeitura 
de Torres, formalmente encaminhado 
à Corsan, exigindo que a empresa re-
cape 39 vias onde o serviço da estatal 

deixou o calçamento com defeitos. O 
secretário disse, inclusive, que estaria 
estimado em torno de R$ 8 milhões 
os valores que a municipalidade con-

tabiliza ter tido de prejuízo nas vias 
por recapeamentos mal feitos, o que 
está citado na notificação da prefeitu-
ra junto a Corsan. 

Corsan estaria cobrando das terceirizadas 

Marcio da Corsan (e) explica; Mateus da prefeitura diz que notificações serão feitas;  e Gimi (d) pede 
execução do contrato

A seguir, falou o Engenheiro Már-
cio, responsável da Corsan pelas obras 
de melhorias e investimentos na rede 
(novas tubulações e ligações de água e 
esgoto na cidade). Ele explicou que as 
obras feitas na rua, principalmente em 
tempos de clima chuvoso, são difíceis de 
serem realizadas sem causar incômodos 

aos moradores do entorno, assim como 
são passiveis de erros justamente pelo 
fato de estarem sendo feitas mesmo em 
tempos de chuva. 

Ele foi mais adiante, disse que o mu-
nicípio de Torres está sendo premiado 
com muitos investimentos previstos 
pela Corsan nos próximos meses e anos 

- o que naturalmente vai gerar mais 
obras, mais buracos abertos (que pre-
cisam ser fechados) e mais problemas. 
Mas para ele os problemas também 
fazem parte de investimentos maciços 
da Corsan, que trazem melhorias de sa-
neamento das cidades. Ele citou a bacia 
10, que está prevista de ser construída 

em breve (tendo canos de captação, 
elevatórias e canos que levam o esgoto 
tratado para a Estação de Tratamento 
no bairro Salinas), assim como citou a 
continuidade do trabalho da bacia 7, 
em andamento (junto ao bairro Guari-
ta, que teve problemas de atraso), que 
deve ser retomada com força conforme 

o engenheiro. 
Marcio também lembrou que o tra-

tamento com as terceirizadas deve ser 
feito com firmeza, cobrando que sejam 
refeitos os reparos que foram mal feitos, 
mas que se deve ter cuidado para que a 
pressão não cause a falência das empre-
sas, o que acaba sendo ruim para todos. 

Obras novas exigem buracos novos

Vereadores torrenses se manifes-
taram sobre o assunto em espaços 
delimitados para eles pela gestão da 

audiência, assim como já se manifesta-
ram sobre os assuntos em sessões ordi-
nárias da Câmara. No final o vereador 

Silvano Borja afirmou que várias ações 
serão feitas pela comissão acerca da 
audiência. Seu conteúdo irá ser enca-

minhado para as partes envolvidas, e a 
Casa Legislativa irá gestionar a intenção 
de pedir a judicialização do contrato 

entre a Corsan e a prefeitura de Torres, 
através das partes competentes para 
isto. 

Judicialização será pedida pela Câmara Municipal
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Vereador  propõe Intervenções privadas para diminuir 
a violência doméstica e familiar em Torres

Por Redação A FOLHA
_________________

Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres uma emen-
da ao Projeto de Lei nº 73/2022, 
de autoria do vereador Silvano 
Borja (PDT) que quer obrigar as 
empresas do Município de Tor-
res a oferecerem, anualmente, 
palestras sobre o tema violência 
doméstica e familiar.  A emenda 
de autoria do próprio autor do 
PL altera o art. 1º e art. 6º, acres-
centa parágrafo único ao art. 4º 

e o art. 7º e renumera os demais. 
 A modificação no artigo 1 

muda o texto para: “As Empre-
sas do Município de Torres, que 
possuem em seus quadros 25 ou 
mais funcionários, ficam obriga-
dos, a oferecer uma (01) palestra 
de 60 min a 90 min de duração 
ao ano, com o tema Violência 
Doméstica e Familiar".

 Art. 4º... I. II... Parágrafo Úni-
co: “A fiscalização será feita pelo 
COMDIM (conselho municipal 
dos direitos da mulher)”. ...

 Art. 6º - Para fins do cumpri-

mento do disposto nesta Lei, as 
empresas poderão firmar convê-
nio com universidade pública ou 
privada, organizações da socie-
dade civil com notória atuação 
na defesa dos direitos da mulher 
e da família, OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil, COMDIM 
- Conselho Municipal dos Direi-
tos da Mulher, Poder Judiciário e 
Promotorias Públicas.

 Art. 7º - O Poder Executivo 
regulamentará no que couber, 
a presente Lei objetivando sua 
melhor aplicação.

Silvano Borja inclui obrigações em empresas grandes de realizarem palestras sobre o assunto e  em   condomínios residenciais 
através de obrigatoriedade de denúncias por síndicos

Campanhas de Vacinação contra a 
gripe e sarampo começaram em Torres

Começaram na segun-
da-feira, 4 de abril, duas 
campanhas de vacinação 
em Torres: contra a Gripe 
(Influenza) e contra o Sa-
rampo.

A vacinação contra 
a Influenza, contempla 
nesta primeira etapa os 
trabalhadores de saú-
de e idosos acima de 60 

anos. As vacinas estarão 
disponíveis, sem agen-
damento, e enquanto 
durar o estoque, atrás do 
Centro de Especialidades 
do Município, situado na 
General Firmino Paim, 
936 e nas seguintes Uni-
dades de Saúde: ESF 
São Brás, ESF São Jorge, 
ESF São Francisco, ESF 

Curtume, ESF Rio Verde, 
ESF Alberto João Miguel 
e ESF Pe. Luiz Benini, os 
dois últimos na Vila São 
João . As salas de vacinas 
funcionarão no horário 
de atendimento normal 
da Unidade de Saúde.

Na mesma segunda 
feira, dia 4 de abril, a 
campanha do sarampo 

começou com a imuni-
zação de todos os pro-
fissionais de saúde. A 
imunização contra o sa-
rampo estará disponível 
em todas as Unidades de 
Saúde. A partir de 2 de 
maio, a estratégia será 
aberta para as crianças 
de seis meses a menores 
de 5 anos.

Denúncias em condomínios residenciais
Outro projeto, de autoria do 

mesmo vereador Silvano Borja, 
trata sobre assunto semelhante. 
O PL obriga os condomínios resi-
denciais e comerciais no Municí-
pio a comunicar os órgãos de se-
gurança pública quando houver, 
em seu interior, a ocorrência ou 
indícios de episódios de violên-
cia doméstica e familiar contra 

mulheres, crianças, adolescen-
tes ou idosos.

 Conforme o texto, os comu-
nicados deverão ser feito por 
meio de seus síndicos ou admi-
nistradores devidamente consti-
tuídos, que deverão encaminhar 
comunicação à Delegacia de 
Polícia Civil (ou ao órgão de se-
gurança pública especializado), 

quando houver em suas unida-
des condominiais a ocorrência 
(ou indícios) de episódios de 
violência doméstica e familiar 
contra mulheres, crianças, ado-
lescentes ou idosos.

Pela mesma lei - que ainda de-
verá ser votada na Câmara - Sil-
vano afirma que os condomínios 
deverão afixar, nas áreas de uso 

comum, cartazes, placas ou co-
municados divulgando o dispos-
to na presente lei e incentivando 
os condôminos a notificarem 
o síndico e/ou administrador 
quando tomarem conhecimento 
da ocorrência ou de indícios de 
episódios de violência domés-
tica ou familiar no interior do 
prédio. Sugerindo a divulgando 

ainda do DISQUE 190/180 como 
forma rápida de ativar a polícia.

O descumprimento da lei su-
gere que o condomínio infrator, 
sofra as seguintes penalidades 
administrativas: I - advertência, 
quando da primeira autuação da 
infração; e II- multa de cinco (05) 
salários-mínimos a partir da se-
gunda autuação.

Terminar com tradição de não denunciar
 Silvano Borja justifica sua de-

manda pelas leis afirmando que 
tem sido registrado um grande 
número de ocorrências de vio-
lência doméstica, seja contra 
mulher, criança ou idoso. Ele 

quer que este projeto ajude a 
“colocar uma pá de cal” na ex-
pressão “em briga de marido e 
mulher não se mete a colher”. 
Isso porque síndicos ou ad-
ministradores que atuam em 

condomínios no Município de 
Torres, a partir da aprovação da 
proposta de lei, serão obriga-
dos a comunicar aos órgãos de 
segurança os casos de violência 
doméstica ou familiar que se-

jam flagrados em seus condo-
mínios. 

 Silvano encerra sua justifica-
tiva no corpo do PL afirmando 
que está sendo necessário que 
se tome medidas mais enérgi-

cas contra os agressores, que 
em muitos casos se escondem 
atrás de um título, de um uni-
forme, de uma posição na so-
ciedade para intimidar os que 
podem denunciá-los.

Projeto Crescendo com a Ginástica Rítmica Escolar será ampliado
TORRES - Estudantes 

da rede pública muni-
cipal de Torres interes-
sados em participar do 
projeto Crescendo com a 
Ginástica Rítmica Escolar 
têm agora a oportunida-
de de integrar o grupo. 
Até o dia 15 de abril es-
tarão abertas as inscri-

ções para a formação 
de novas turmas nas Es-
cola Zona Sul, na Escola 
Mampituba e na Escola 
Alcino Pedro Rodrigues. 
O projeto existe em nos-
sa cidade desde 2014, 
inicialmente na Escola 
Zona Sul. A professora Lu 
Abel é quem coordenada 

o programa.
De acordo com o se-

cretário municipal de 
Educação, Alexandre 
Porcatt, o propósito é o 
de ampliar o gosto pelo 
esporte, bem como con-
tribuir para a formação 
de cidadãos de bem que 
atendem a quesitos como 

disciplina, pontualidade e 
respeito ao próximo.

Para o estudante que 
quiser participar é fácil, 
basta apenas inscrever-
-se no link a seguir: ht-
tps://torres.rs.gov.br/
prefeitura/inscricoes-gi-
nastica-ritmica-na-esco-
la/
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NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Caminhos dos Cânions do Sul vai receber título de 
Geoparque Mundial da UNESCO no dia 21 de abril

TURISMO

32º Festival de Balonismo terá Bazar Cultural 
na Prainha dias 18 e 19 de abril
Nos mesmos dias 18 e 19, Night Glow - show dos balões iluminados -  está previsto na beira-mar

Um espaço coletivo de lazer 
será disponibilizado em Torres, 
na Prainha, para a comunida-
de em geral nos dias 18 e 19 
de abril dentro da programa-
ção do 32º Festival Internacio-
nal de Balonismo. Nesses dois 
dias o Parque de Balonismo 
estará fechado para o públi-
co mas as atividades alusivas 
ao 32º Festival Internacional 
permanecem na cidade. Uma 
oportunidade para turistas e 
torrenses conhecerem as di-
versas opções culturais locais.

Além das atividades cul-
turais, esportivas e de lazer, 
o público será contemplado 
com a participação de colo-

ridos balões na beira-mar. O 
espetáculo Nigth Glow esta-
rá na Prainha dias 18 e 19 de 
abril à noite. Reúna os amigos, 
familiares, vizinhos, traga seu 
chimarrão e cadeira de praia 
e prestigie o Bazar Cultural na 
Prainha. Confira a programa-
ção:

18/04 (segunda-feira)
10h- Abertura da Feira do 

Artesanato com DJ
14h às 17h- Espaço Balão 

Mágico com Recreação infan-
til, Brinquedoteca, Contação 
de história

17h30- Música na Praça 
com Thiago e Dani Gobbi

18h15- Banda Asas ao Ven-
to

19h – Velho Jack
20h- Banda Shockwave
Espetáculo Night Glow

19/04 (terça-feira)
10h- Abertura da Feira do 

Artesanato com DJ
14h às 17h- Espaço Balão 

Mágico com Brinquedoteca e 
Contação de história

15h- Roda de Tambores 
com Flávio Cabeleira e Percus-
são de família

16h30- Quértina Elz e Celso 
Jardim

18h- BubaSong Band
19h- Torrica Hardcore

19h45- Fórmula 1
20h30- JBTrio

21h15- Kiquarteto
Espetáculo Night Glow

No próximo dia 21 de abril, 
será realizada em Torres, ce-
rimônia para o recebimento 
da chancela da Unesco. O 

aguardado evento vai ocor-
rer às 8h30min no auditório 
do Hotel A Furninha. Recen-
temente, a Unesco enviou 
atualizações sobre o proces-
so de chancela, convidando 
o Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul a se preparar 
para participação do even-
to digital de boas-vindas aos 
novos Geoparques Mundiais 
que acontecerá nesta data. 
O anúncio foi do presidente 
do Consórcio Intermunicipal 
Caminhos dos Cânions do Sul 
e prefeito de Torres, Carlos 
Souza, no dia 24 de março, 
durante a abertura da Assem-
bleia de Verão da Famurs.

O evento de boas-vindas 
organizado pela UNESCO 
simboliza a entrega do selo 

que classifica a região como 
um destino de interesse in-
ternacional, inserindo os 
Caminhos dos Cânions do 
Sul na Rede Mundial de Ge-
oparques (Global Geoparks 
Network). Tal título amplia as 
oportunidades de promoção 
do turismo no Sul do Brasil 
e projeta o território como 
bom exemplo de gestão com 
foco no desenvolvimento 
econômico sustentável.

Em novembro de 2021, o 
Geoparque recebeu avaliado-
res representantes da UNES-
CO que percorreram todos 
os municípios do território e 
estiveram em contato com 
representantes das comuni-
dades, lideranças públicas, 
equipe técnica e pesquisa-
dores. O relatório produzido 
pelos avaliadores foi positivo 
e recomendou o reconheci-
mento do território como um 
Geoparque Mundial. Fazem 
parte do Geoparque, os mu-

nicípios de Cambará do Sul, 
Mampituba e Torres, no Rio 
Grande do Sul; Praia Gran-
de, Jacinto Machado, Morro 
Grande e Timbé do Sul, em 
Santa Catarina.

O evento do dia 21 de abril 
será fechado, participarão ex-
clusivamente os prefeitos do 
Consórcio, equipe técnica e 
os membros do comitê cien-
tífico. Atualmente, existem 
169 Geoparques no mundo 

em 44 países. No Brasil, ape-
nas um reconhecido até o 
momento: o Geoparque Ara-
ripe, no Ceará. O território 
dos Caminhos dos Cânions 
do Sul pode ser classificado 
como o segundo geoparque 
brasileiro, junto com o Geo-
parque Seridó, do Rio Grande 
do Norte, que também rece-
beu a missão de avaliação no 
passado e aguarda a chance-
la.
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Por Maria Rita Horn 
(ASCOM HNSN)
_____________________

O Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Torres, vem qua-
lificando o atendimento e a estru-
tura nos últimos meses, para seus 
pacientes SUS, de convênios e par-
ticulares. Uma das mais recentes é 
a reestruturação de cinco leitos de 
AVC, o que traz mais agilidade ao 
atendimento dos casos de acidente 
vascular cerebral.

“Em pacientes que apresentam 
sinais de AVC, principalmente o 
isquêmico, a corrida contra o tem-
po é essencial. Quanto mais ágil a 
avaliação tomográfica, mais rápidas 
podem ser as decisões sobre medi-
cação, o que ajuda a salvar tecido 

cerebral, reduzindo a intensidade 
de sequelas”, explica o neurologis-
ta referência na instituição, Felipe 
Azevedo Olson.

A unidade de AVC agudo, consti-
tuída pelos cinco leitos, antes situa-
da na unidade de internação, agora 
se localiza no Setor de Emergência, 
o que intensifica a agilidade de 
atendimento destes casos. Olson 
ressalta que a qualificação para 
atender pacientes de AVC soma-se 
ao pioneirismo do hospital em ser o 
primeiro da região a ter disponível 
a medicação considerada essen-
cial para os primeiros socorros em 
AVC: “Fomos o primeiro hospital 
do Litoral a ter a medicação usada 
para trombólise, inicialmente por 
meio de doação. Depois, foi criada 
a unidade de cuidados específicos 

em AVC em 2012. Agora, com a 
reestruturação dos leitos, podere-
mos trabalhar para reduzir em até 
30 minutos o tempo preconizado 
como ideal para início do atendi-
mento de AVC isquêmico.”

Este tempo é conhecido na me-
dicina como golden hour (hora 
dourada) e considera como ideal 
que, em até uma hora, o paciente 
chegue à emergência, passe por 
atendimento, faça a tomografia e 
receba a medicação para trombóli-
se. Esse procedimento, em resumo, 
é a dissolução de coágulos por meio 
da injeção intravenosa de trombolí-
ticos, retomando o fluxo sanguíneo 
e reduzindo a chance de sequelas. 
A medicação deve ser usada em 
até 4 horas e meia, a chamada ja-
nela terapêutica, e após avaliação 

de possíveis contraindicações feita 
pela equipe médica.

Reformas e entregas
A reestruturação dos leitos de 

AVC somam-se a outras recentes 
e previstas mudanças para qualifi-
cação no HNSN como a ampliação 
do serviço de medicina diagnóstica 
com a aquisição de um novo apa-
relho de ultrassonografia, a che-
gada de um Ventilador Mecânico 
Neonatal e recuperação de toda a 
fachada, com nova pintura. Além 
disso, o aumento da capacidade 
de atendimento em UTI geral, pas-
sando de cinco para 10 leitos, após 
habilitação definitiva para os cinco 
leitos que estavam sendo usados 
para covid-19 de forma emergen-
cial.

“Tem sido um período de reno-
vação, em que estamos nos aproxi-
mando ainda mais da comunidade 
ao ampliar e qualificar estrutura e 
oferecimento de exames, de forma 
a trazer mais conforto, segurança e 
acolhimento aos pacientes e seus 
familiares”, diz Samuel Meoti, ge-
rente executivo dos hospitais da 
AESC no Litoral.

O HNSN, mantido pela Associa-
ção Educadora São Carlos (AESC), 
é único em um raio de 50 quilôme-
tros e atende sete municípios, con-
tando com 86 leitos de internação 
disponíveis. As melhorias citadas, 
que envolvem qualificação na es-
trutura para atendimentos aos pa-

cientes do HNSN, tanto para o SUS 
quanto particulares e convênios, 
são parte do Planejamento Estraté-
gico para o período 2022-2026 da 
AESC.

Entenda sobre o AVC
O AVC é uma redução do fluxo 

sanguíneo no cérebro que é subdi-
vidido em dois tipos conforme a ori-
gem da interrupção. São eles: 1)AVC 
ISQUÊMICO - É o tipo mais comum 
e ocorre em razão da obstrução do 
fluxo sanguíneo intracraniano em 
razão da formação de coágulos que 
podem entupir algum vaso da re-
gião. 2)AVC HEMORRÁGICO - Mais 
raro, pode ser ocasionado pelo rom-
pimento de um vaso no cérebro

Os dois tipos são considerados 
uma emergência médica e pedem 
atendimento imediato. Ainda que 
tenham origens diferentes, podem 
apresentar os mesmos sintomas. 
Olson destaca os três motivos que 
devem ligar o sinal de alerta de 
familiares ou do próprio paciente. 
Basta a presença de apenas um des-
ses três para que a emergência hos-
pitalar seja procurada ou seja cha-
mado serviço móvel de urgência: 
1)Dificuldade de manter os braços 
à frente quando solicitado a levan-
tá-los; 2) O sorriso se mostra torto 
quando alguém pede que a pessoa 
sorria; 3) Se solicitada a repetir uma 
frase, a pessoa fala embaralhado ou 
simplesmente não consegue

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes reestrutura leitos de 
AVC e confere ainda mais agilidade no atendimento

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres na semana entre 
01/04 e 07/04, com pesar infor-
ma-se que o município registrou 
novo óbito relacionado a doença 
neste período de 7 dias. Trata-se 
de uma senhora de 78anos, com 
comorbidades que estava interna-
da em leito comum, fora de Torres.

Apesar disso, houve diminui-
ção  em relação ao número de 
casos ativos de Covid-19 na cida-
de. Nesta quinta-feira (07/04), o 
Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde registrava 11 casos ativos 
em Torres - número menor que 
os 14 casos ativos na quinta-feira 

passada (31/03). Nesta quinta (07) 
foram positivados com a doença 2 
pacientes na cidade.

 Lembrando que, agora, o uso 
de máscaras de proteção não é 
mais obrigatório em Torres (como 
Arroio do Sal e Três Cachoeiras) - 
tanto em locais fechados como 
abertos

SAÚDE

Torres teve novo óbito por Covid-19 na última semana 
No período de 7 dias, 16  novos casos foram registrados em Torres - que estava com 11  casos ativos até quinta (07). Arroio do Sal e Três 

Cachoeiras não registraram óbitos relacionados a doença nesta semana

16 novos casos registrados em uma semana
Nesta quinta-feira, 07 de abril, o 

Boletim Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de de Torres registrava, contando 
desde o início da pandemia, 11.551 
casos confirmados, com 11.416 
recuperados, 10 pacientes em iso-

lamento domiciliar e 124 óbitos. 
"Nesta quinta, o Boletim não regis-
tram0se casos de Covid em mora-
dores de Torres no HNSN. Está regis-
trado um caso na UTI, de paciente 
proveniente de outro município. 
De Torres, encontra-se internado 

um paciente em outro município" 
indica a Prefeitura de Torres, res-
saltando ainda que não registra-se 
caso suspeito de Covid-19 na cidade 
nesta quinta (07).

Assim,  no período de uma se-
mana (entre 01/04 e 07/04), foram 

registrados 16 novos casos da doen-
ça em Torres. Com isso, houve con-
siderável diminuição em relação ao 
total de novos casos da semana pas-
sada (entre 25/03 e 31/03), quanto 

34 novos casos foram registrados. 
Reforça-se a necessidade da popu-
lação manter-se em dia com sua va-
cinação - com ao menos 2 doses da 
vacina contra a Covid-19.

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

coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quarta-feira (06/04) o mu-
nicípio estava com 2497 casos 
confirmados para Covid-19 (não 
tendo nenhum paciente inter-

nado), sendo 2468 recuperados 
e nenhum suspeito (aguardan-
do resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbi-
tos relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia 

(nenhum novo óbito em relação 
aos últimos meses).

Já Arroio do Sal  no boletim 
divulgado nesta terça (05/04), 
registrava (desde o início da 
pandemia) 2.886 casos confir-

mados de Covid-19, sendo que 
2.840 já estão recuperados da 
doença. Além disso, até quar-
ta, três pessoas estão com a 
doença ativa em isolamento 
domiciliar, e não havia morador 

de Arroio do Sal hospitalizado. 
O município contabiliza desde 
o início da pandemia 43 óbitos 
em decorrência da Covid-19 
(nenhum novo óbito nesta se-
mana).
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O 'Programa Qualifica Torres', um 
dos eixos do Plano Desenvolve+Tor-
res, retoma em 2022 com 500 va-
gas em cursos gratuitos, somente 
no primeiro semestre. A Prefeitu-
ra de Torres, através da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Indústria e 
Comércio, em parceria com várias 
instituições e contrapartida da ad-
ministração pública, vai efetivar a 
qualificação profissional da mão de 
obra local através do ensino dispo-
nibilizado.

"O objetivo do Programa é pro-
mover a qualificação profissional na 
cidade, tendo como um dos gran-

des propósitos atingir interessados 
a partir de 18 anos", ressalta o se-
cretário Sotério Júnior. O Programa 
oportuniza a capacitação dos jovens 
que buscam a primeira inserção no 
mercado de trabalho, crescendo 
junto com o desenvolvimento da 
cidade.

Sete instituições já firmaram a 
parceria para o Qualifica: Universi-
tário, Yázigi, Instituto Mix, Devintec, 
Unisinos, Sindilojas e Adriana Pecin 
Consultoria. Com a iniciativa, os 
empresários locais terão um ban-
co de currículos para oferta futura 
de vagas de emprego. O secretário 

agradece "a todas às instituições de 
ensino que entenderam o propósito 
do Programa e aceitaram a parce-
ria".

O primeiro curso a ser disponibi-
lizado, já a partir do início de maio, 
será o de Fotografia. Na quarta-feira, 
6 de abril, iniciaram-se as inscrições, 
enquanto houver vagas disponíveis. 
Promovido pelo Instituto Mix, as au-
las ocorrerão nos dias 3 e 4 de maio, 
das 8h às 12h. São oito vagas. 

O link para o formulário de ins-
crição encontra-se logo a seguir: 
https://torres.rs.gov.br/desenvolve-
torres/qualificatorres/

Programa do município oferecerá 500 
vagas gratuitas para cursos em Torres

Em encontro realizado no fi-
nal da tarde de sexta-feira, 1º 
de abril, o prefeito Carlos Souza 
juntamente com o Chefe de Ga-
binete Douglas Martins Rocha 
e a secretária de Saúde Hélvia 
Sanae Mano, informaram que a 
partir da próxima segunda-feira, 
4 de abril, a Unidade de Saúde 
do São Francisco fará horário 
estendido para melhor atender 
a população. Será atendimen-
to de médico para clínico geral, 
com demanda livre, ou seja, 

não precisa agendar consultas. 
A acolhida será às segundas e 
quartas-feiras, das 17h30min às 
21h.

Além da iniciativa qualificar o 
acesso do usuário, ainda discipli-
na a assistência no Pronto Aten-
dimento 24h. O PA é bastante 
procurado para as demandas de 
classificação azul e verde. O PA 
faz atendimento para a classifi-
cação dos casos em amarelo e 
vermelho. Estas cores represen-
tam o significado de quanto o 

tempo o paciente deve aguardar 
para ser atendido.

Vermelha: indica risco altíssi-
mo, com necessidade de aten-
dimento imediato, tendo priori-
dade entre os demais. Amarela: 
significa urgência e demanda 
de atendimento rápido. Verde: 
indica menor urgência, casos 
em que o paciente pode aguar-
dar atendimento. Azul: indica 
paciente sem urgência, aqueles 
que poderiam ser atendidos nas 
Unidades de Saúde.

Saúde fará horário estendido no 
ESF São Francisco para clínico geral

Será realizada em Torres, neste 
próximo sábado, 9 de abril, a 1ª Reu-
nião de Formação do Núcleo de Mu-
lheres Empreendedoras do município. 
O evento é promovido pela entidade 
internacional BPW Brasil (Business 
and Professional Women) e pela Se-
cretaria Municipal de Trabalho, Indús-

tria e Comércio, dirigido às mulheres 
empreendedoras da cidade. Depois 
de Porto Alegre e Bento Gonçalves, 
Torres será o terceiro núcleo no Esta-
do.

O encontro vai acontecer às 10h, 
no Restaurante do Régis, Rua Egídio 
Michaelsen, 215, oportunidade em 

que representantes do Núcleo de 
Porto Alegre apresentarão o projeto 
para o público torrense O projeto tem 
como objetivo congregar mulheres 
em busca do seu desenvolvimento 
profissional e liderança. Na ocasião 
será formada a diretoria do núcleo de 
Torres. O almoço é por adesão.

Sobre a BPW Brasil

BPW Brasil – Federação das As-
sociações de Mulheres de Negócios 
e Profissionais – é uma organização 
não governamental com a missão de 
fomentar o processo de crescimento 
das mulheres, Organização interna-

cional fundada na Suíça em 1930 está 
presente em mais de 100 países rea-
lizando iniciativas que implementam 
o empreendedorismo, A atividade 
contará com a presença do secretário 
Sotério Júnior e a participação da Di-
retora de Trabalho e Qualificação Pro-
fissional da Secretaria, Sâmera Elias

Neste sábado, será formado em Torres o núcleo da 
BPW Brasil - Mulheres Empreendedoras

Um dos eixos do Plano Desenvolve+Torres, o 'Programa Qualifica Torres' retorna em 2022 com 500 vagas em cursos gratuitos, somente no primeiro semestre

Para terem acesso gratuito no Parque 
da Guarita, os veículos com placas de 
Torres terão que se cadastrar. A deter-
minação é em consequência da implan-
tação do novo sistema de automação de 
estacionamento no Parque. A Prefeitura 
solicita aos proprietários que efetuem o 
cadastro até o dia 21 de maio.

O cadastramento é bem fácil, bas-
ta apenas preencher um link. Após a 
informação dos dados, o proprietário 
receberá um e-mail no endereço ca-
dastrado, devendo obrigatoriamente 

responder com cópia do documento do 
veículo para validação.

A iniciativa é necessária para o veícu-
lo ter acesso liberado, e ser beneficiado 
pela Lei Municipal nº 3348, de 17 de no-
vembro de 1999, que concede o direito 
de acesso gratuito no Parque da Guarita 
ao proprietário de veículos emplacados 
no município de Torres.

Sistema 100%  automatizado
"O sistema de cobrança do acesso de 

veículos ao Parque será 100% automati-

zado. Tratam-se de cancelas projetadas 
para controlar o alto fluxo de veículos. 
As cancelas farão a leitura da placa dos 
veículos que desejam acessar o Parque, 
identificando e isentando os que são 
registrados em Torres, e cobrando dos 
que são registrados em outros municí-
pios". 

Para fazer o cadastramento do ve-
ículo de Torres, basta acessar o site 
- https://sigacloud.com/Credenciado-
PreCadastrados/Novo2?id=1&codigo-
DaUnidade=22009

Para terem acesso gratuito no Parque da Guarita, veículos 
com placas de Torres terão que se cadastrar
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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

NOVAS REGRAS PARA O RETORNO DE 
GESTANTES AO TRABALHO 
Apesar da nova regra, o empregador tem autonomia para optar em manter 

a funcionária no trabalho remoto com a remuneração integral. Garantia de pa-
gamento de salário-maternidade, em substituição à remuneração, às gestantes 
impossibilitadas de realizarem o trabalho em seu domicílio, por meio de tele 
trabalho, trabalho remoto ou outra forma trabalho a distância. Novas regras para 
o retorno de gestantes ao trabalho durante a pandemia foram publicadas no dia 
10 de março, no Diário Oficial da União. A Lei 14.311 sancionada prevê a volta 
presencial após vacinação. A nova lei, determina que as gestantes que ainda não 
tenham completado o ciclo vacinal, de acordo com os critérios definidos pelo 
Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), devem perma-
necer afastadas das atividades de trabalho presencial, podendo ficar à disposição 
do empregador para exercer suas atividades à distância, por meio do tele trabalho 
ou trabalho remoto, sem prejuízo de sua remuneração. Retorno para ativida-
de presencial. A empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas 
seguintes hipóteses: • Após o encerramento do estado de emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus; • Após a vacinação contra o covid19, a partirr 
do dia em que a imunização for considerada completa, de acordo com o Minis-
tério da Saúde; • Se a gestante optar pela não vacinação contra o novo coronaví-
rus, mediante assinatura de termo de responsabilidade e de livre consentimento 
para o exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as 
medidas preventivas adotadas pelo empregador. Duas semanas de afastamento, 
garantidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Recomenda-se, diante 
do exposto, que seja realizado exame médico de retorno às gestantes afastadas 
por período superior a 30 dias, por analogia aos termos previstos no item 7.5.9 
da NR 07 para os casos de afastamento por motivo de doença ou acidente. Vale 

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

A VÓZ DOS BAIRROS ressaltar que o Ministério da Saúde considera como completo o esquema vacinal 
contra a Covid-19 a administração das duas doses e mais a dose de reforço, ou a 
dose única da vacina Janssen e mais a dose de reforço.

CENTRO – Artesãos de Torres se queixam de que o município não tem 
investido na expansão do artesanato, para contribuir diretamente para a me-
lhoria da qualidade de vida e elevação profissional dos artesãos do município, 
gerando oportunidades de trabalho e renda, incentivando à preservação da 
cultura local e ainda a formação de uma mentalidade “empreendedora”, por 
meio da capacitação dos artesãos para o mercado competitivo. Prova disto é 
que o gestor municipal fez chamamento público para os artesãos, para parti-
ciparem do Bazar Cultural na Prainha, dentro da programação do 32º Festi-
val Internacional de Balonismo, bem longe do local onde acontece o evento 
principal. "Nos revolta a forma como somos tratados, pois, quando temos 
oportunidade de expor e comercializar a produção artesanal, no maior evento 
do município, somos impedidos e excluídos. Quando em outros municípios 
há valorização da categoria dos artesãos, onde os expositores são credencia-
dos e selecionados por meio de uma chamada pública, para todos os eventos 
municipais, como parte do processo de fomento do artesanato e da economia 
solidária", reclamou um artesão local; além disso, moradores pedem manu-
tenção dos brinquedos e equipamentos da academia da Praça Getúlio Vargas; 
revitalização das escadarias da Praça São Domingos; pinturas das faixas de 
pedestres das Ruas Joaquim Porto, Av. Silva Jardim e Rua Júlio de Castilhos.

PREDIAL - Pais de alunos estão pedindo providências para à manutenção, 
recuperação e melhorias do Ginásio, que pode colocar em risco a integridade 
física dos alunos e na EMF Alcino Pedro Rodrigues. Pedem que sejam feitos 
canalização de drenagem pluvial no pátio da escola para escoamento das águas 
das chuvas que ficam represadas; população usuária da ponte entre Torres e 
Passo de Torres, pede solução para que sejam feitos trabalhos de recuperação 
asfáltica, na cabeceira da ponte no lado Torres, que teve cedência da pavimenta-
ção e vem ocasionando problemas e prejuízos aos motorista que não conhecem 
o local e terminam batendo com a dianteira de seus veículos no leito da ponte; 
pedem ainda pintura dos quebra-molas colocados na Rua Osvaldo Aranha.

                                                                                           
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 

Coronel Pacheco, 985.
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Lancha Well Crato 260 envolvida no acidente no Rio Mampituba – 
Arquivo pessoal

A castração é um cuidado importante para cães e gatos de ambos os sexos. 
Essa cirurgia previne problemas graves de saúde, como infecção uterina e cânc-
er de mama nas fêmeas e tumores nos testículos e próstata nos machos.

Os efeitos comportamentais da castração também podem melhorar a quali-
dade de vida dos pets e dos seus tutores. Nesse sentido, os animais castrados 
costumam ficar mais calmos e menos agressivos. As fugas de casa diminuem, 
assim como o hábito de urinar pelos cantos para demarcar território. Além dis-
so, a castração é a medida mais importante para o controle populacional de 
cães e gatos.

No entanto, é preciso lembrar: esse é um procedimento invasivo. Portanto, 
ela deve ser realizada com muito cuidado, em ambiente hospitalar e por profis-
sionais experientes. Abaixo, vamos entender melhor sobre a cirurgia de cas-
tração.

Quem pode passar pela castração? No geral, todos os cães e gatos saudáveis, 
de ambos os sexos, podem ser castrados. A idade recomendada, no entanto, 
pode variar. 

Como é o procedimento? Nos machos, a castração ou orquiectomia é feita a 
partir da retirada dos testículos. Já nas fêmeas o procedimento é mais invasi-
vo, sendo necessário acessar a cavidade abdominal para realizar a castração.  
Existem diferentes técnicas para a realização dos procedimentos, tanto em 
fêmeas quanto em machos. Assim, quem decide qual técnica utilizar é o cirur-
gião, sempre levando em consideração a sua preferência e também as particu-
laridades de cada paciente.

SOBRE O PROCEDIMENTO DE CASTRAÇÃO

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

Caroline Westphalen

O mundo está ficando cada vez mais bizarro, estranho e lou-
co. Tem tanta coisa que eu poderia escrever aqui hoje que eu 
nem sei por onde começar. Não assisto televisão, mas muita 
coisa chega pra mim no Twitter e nas outras redes. Dependendo 
do que você segue e curte, o algoritmo das redes sociais vai te 
mandar assuntos do seu interesse. Essa semana as novidades 
foram assustadoras. Vi um reels super esquisito da Madonna 
que eu não sei o que pensar até agora porque foi muito sinistro 
aquilo. Vi as notícias sobre a guerra na Ucrânia dando sinais de 
que aquela confusão pode durar até mesmo anos. Vi o Jim Car-
rey dizendo que vai se aposentar porque cansou da matrix. Vi 
a loucura que aconteceu com o Chris Rock no Oscar. Pra quem 
não viu essa última, segue o fio. Ele não sabia que a esposa do 
Will Smith estava se recuperando da alopecia (doença que faz 
cair o cabelo) e fez uma piada sobre ela. Will Smith subiu no 
palco e deu um tapa no ator. No mesmo dia ele pediu desculpas, 
uns dias depois já quis se desligar dos membros da Academia 
de Cinema e Arte e depois se internou numa clínica pra traba-
lhar a raiva. A falta de saúde mental nesses últimos tempos 
parece que ficou muito mais intensa e a coisa é global, geral e 
avassaladora. A pandemia foi punk. Muitos foram resilientes e 
conseguiram passar por ela sem grandes sequelas, mas parece 
que algumas pessoas ficaram desorientadas. 

Não sei se vocês perceberam, mas algumas pessoas estão 

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

com os nervos à flor da pele, sem paciência e se comportando 
de forma impulsiva. A humanidade precisa evoluir muito mais, 
mas parece que o processo vai continuar sendo meio que aos 
trancos e barrancos. O plano astral deve estar muito desapon-
tado conosco. Acho que até os ETs perceberam a nossa falta de 
comprometimento com a reforma íntima. O médium Alex Collier 
tem contato com seres de Andrômeda há muitos anos e numa 
entrevista em 1994 ele disse que os andromedanos estão pla-
nejando há muito tempo melhorar essa área da nossa Galáxia, 
mas o ser humano com a sua baixa vibração não está colabo-
rando pra isso. Lembrando que quando falamos de extraterres-
tres também estamos falando de espíritos. E já que o assunto 
caiu pra esse lado… não tenho mais pudores com esse tipo de 
assunto porque hoje sei que não estamos sozinhos. Muitos mé-
diuns no mundo todo sempre estiveram em contato com seres 
(espíritos!) de outros mundos. Eu mesma já atendi pacientes 
que já viram ou tiveram alguma conexão com seres que não são 
daqui e nenhum deles tinham diagnóstico de esquizofrenia ou 
paranóia. Ninguém mais deveria ficar chocado quando alguém 
fala de extraterrestre, pois nossos primeiros ancestrais não são 
do planeta Terra. 

Nossos “pais” são os Anunnaki, mas queria continuar falan-
do dos andromedanos por causa do Alex Collier. Vocês sabiam 
que existem aproximadamente 3 mil andromedanos no planeta? 
Muitos deles auxiliam na nossa evolução, apesar de levarem 
uma vida comum no anonimato. Eles não têm karmas conosco 
e estão aqui pra nos ajudar a evoluir intelectual e espiritual-
mente. Que louco, né? Pois é! No mês de Abril estamos com a 
agenda aberta pra sessões de Tarot. Lembrando que o Tarot é 
uma ferramenta milenar de autoconhecimento que permite o 
acesso ao nosso inconsciente e nos apresenta nossas luzes e 
sombras. Esse mergulho no inconsciente nos leva pra uma vida 
mais plena e tranquila. Valor: R$ 125,00. Atendimento on-line. 
Agende seu horário via WhatsApp ou Instagram. Boa semana e 
até a próxima!

FILOSOFANDO SEM FILTRO

IMPORTANTE: A cirurgia de castração deve ser realizada em AMBIENTE HOSPI-
TALAR, com profissionais qualificados e os equipamentos necessários. Os cuidados 
com a higiene devem ser os mesmos para o pet quanto para os seres humanos, 
para evitar riscos biológicos.

Pós-operatório da castração  Após a cirurgia, os tutores devem ser orientados 
a vestir o pet com  roupas especiais de compressão ou colar elizabetano. Assim, 
o cão ou gato não consegue lamber ou arrancar os pontos. Geralmente, o animal 
retorna à vida normal já no segundo dia após a castração. Os tutores devem tomar 
cuidado para que os pets evitem esforços.     Em alguns casos, os pets podem sentir 
incômodos, sonolência e falta de apetite. Estes sintomas poderão ser relatados e 
avaliados nas consultas de retorno dias após o procedimento. Medicações adicio-
nais poderão ser prescritas pelo Médico Veterinário responsável para garantir o 
conforto do animal.  Caso os sintomas persistam ou sejam mais intensos do que os 
esperado, informe o médico veterinário responsável.

A saúde e o bem estar do seu pet depende de você! 

Conheça o trabalho da ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que 
cuida de animais abandonados, encaminha para esterilização e alimenta animais 
em diversos pontos da cidade na Aldeia Indígena em campo Bonito. Ajude-nos 
através do PIX chave 00940020000142 ou com uma contribuição na conta da 
ATPA, (Associação Torrense de Proteção Animal) ou Banrisul (041) Agência 0955, 
conta 06.032079.0-6, com doação de ração ou compra de nosso calendário e, 
sobretudo adotando um animal. Os animais que aguardam um lar amoroso em 
lar temporário da ATPA são lindos, saudáveis e só precisam de uma chance para 
retribuir com amor por toda a vida. Com a pandemia, as feiras de adoção não 
podem ser realizadas e eles não podem ser vistos, ficando esquecidos nas casas 
de passagem.

Estamos com casos muito sérios que necessitam de cirurgia, precisamos de sua 
ajuda.

Para / doações: PIX: 00940020000142, Banrisul (041), Agência 0955, Conta 
06.032079.0-6, CNPJ: 00.940.020/0001-42
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), vice-presidência da Vereadora Carla Rodrigues 
Daitx (PP), e secretaria dos vereadores Rogério Evaldt Jacob 
(PP) e João Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a 
Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 9a Sessão Ple-
nária Ordinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª Legis-
latura, às 16h, no dia 04 de março de 2022. Presentes ainda, 
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da 
Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura 
(MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor 
Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moi-
sés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e 
Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 112, de 21 de março de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
26/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 123, de 28 de março de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
30/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 125, de 30 de março de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
27/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 126, de 31 de março de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
08/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 127, de 31 de março de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
14/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha.
Ofício nº 128, de 31 de março de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
32/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Emenda nº 01/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
ao Projeto de Lei nº 73/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carva-
lho Borja, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
do Município de Torres, que possuam em seus quadros dez 
(10) ou mais funcionários, a oferecerem, anualmente, pales-
tras sobre o tema violência doméstica e familiar (altera o art. 
1º e art. 6º, acrescenta parágrafo único ao art. 4º e o art. 7º e 
renumera os demais).
Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, do Poder Execu-
tivo, que cria cargos no Quadro de Servidores Públicos do 
Município de Torres.
Projeto de Lei nº 19/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja, que obriga os condomínios residenciais e comerciais 
no Município a comunicar os órgãos de segurança pública 
quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de 
episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou idosos.

PROJETOS DE LEI- 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova o 
Calendário de Eventos do Municípios de Torres.
Projeto de Lei nº 17/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a doar equipamento do Municí-
pio de Torres para o Pelotão Ambiental da Brigada Militar do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 18/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações para atuarem na Secretaria de Saúde.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 79/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 
16/2022, que aprova o Calendário de Eventos do Municípios 
de Torres.
Nº 80/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 

18/2022, que autoriza contratações para atuarem na Secreta-
ria de Saúde.
Nº 81/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Pesar à família da Drª. 
Iolanda Mello de Faria, ocorrido no dia 29 de março de 2022.
Nº 82/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço na 
tribuna popular desta Casa Legislativa para a senhora Fátima 
Cardias da Silva, enquanto cidadã, munícipe e servidora pú-
blica, para falar acerca da profissão de Agente Comunitária 
de Saúde.
Nº 83/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
da ASCORT, ao octeto masculino 03, que representou nosso 
Município na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a Traman-
daí/RS.
Nº 84/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas da 
ASCORT, ao octeto misto 02, que representou nosso Municí-
pio na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a Tramandaí/RS.
Nº 85/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas da 
ASCORT, ao octeto misto 01, que representou nosso Municí-
pio na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a Tramandaí/RS.
Nº 86/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
da ASCORT, ao quarteto masculino, que representou nosso 
Município na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a Traman-
daí/RS.
Nº 87/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas da 
ASCORT, a dupla mista, que representou nosso Município na 
TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a Tramandaí/RS.
Nº 88/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
do Grupo Run Tiago Bazzi, a dupla feminina que representou 
nosso Município na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a 
Tramandaí/RS.
Nº 89/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
do grupo de Corrida CO2, ao octeto misto, que representou 
nosso Município na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a 
Tramandaí/RS.
Nº 90/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
do Grupo Cardio 10, ao octeto misto, que representou nosso 
Município na TTT 2022, no dia 02 de abril, Torres a Traman-
daí/RS.
Nº 91/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminha-
mento de Moção de Pesar à família de Maria Pacheco de Ma-
tos, por seu falecimento, ocorrido no dia 03 de abril de 2022.
Nº 92/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do senhor 
Elenilton Cardoso de Matos, por seu falecimento, ocorrido no 
dia 31 de março de 2022. 
Nº 93/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulação ao senhor Júlio 
Agápio, pelo excelente trabalho prestado junto à Secretaria 
do Meio Ambiente e Urbanismo do nosso Município.

INDICAÇÕES
Nº 45/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indi-
ca à Justiça Eleitoral a transferência das seções eleitorais nº 
54 e 193 do Bairro Itapeva Norte para o Salão da Associação 
de Moradores da Itapeva Sul, nesta Cidade.
Nº 46/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica ao Po-
der Executivo a instalação de aparelhos de ginástica do tipo 
academia pública ao ar livre, na Praça Santa Bárbara, na Praia 
Gaúcha, neste Município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 44/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à quantidade de veículos que a 
administração municipal possui atualmente e a justificativa 
operacional do município realizar locações de veículos.
Nº 45/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-

cutivo informações sobre os serviços, prazos e os custos para 
a revitalização da reforma parcial do prédio do Museu Histó-
rico de Torres.
Nº 46/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto aos equipamentos de exercícios 
físicos recentemente instalados na Praça da Lagoa do Violão, 
que já apresentam danificação.
Nº 47/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações sobre o Conselho Municipal de Esportes.
Nº 48/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à escolha das bandas para o 32º 
Festival de Balonismo.
Nº 49/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à certidão de denominação do lo-
gradouro popularmente conhecido como Rua dos Oliveiras, 
Bairro Jacaré, nesta Cidade.
Nº 50/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à condução do Fundo Municipal 
do Esporte.
Nº 51/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à certidão de denominação do pré-
dio público, vestiário, localizado no interior do Estádio do 
Torrense, Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 52/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à licitação para coleta e transporte 
de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, bem como se a 
administração agiu de alguma maneira, dentro dos limites da 
legalidade, para manter os atuais trabalhadores. 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 201/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao desentupimento 
do bueiro localizado na Rua Santa Maria, quase em frente ao 
nº 395, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 202/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à roçada e colocação 
de placas de sinalização na Estrada da Salinas, neste Muni-
cípio.
Nº 203/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao corte de grama da 
lateral da RS-389, em toda a extensão do nosso Município.
Nº 204/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colo-
cação de quebra-molas ou lombofaixas na Av. Barão do Rio 
Branco nº 671, em frente a Loja Adelino, nesta Cidade.
Nº 205/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto aos que-
bra-molas da Rua Universitária, tendo como referência o n° 
2900, Faxinal, nesta Cidade.
Nº 206/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à capina 
e limpeza da pista do aeroporto de Torres.
Nº 207/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à manutenção 
do calçamento na Rua Luiz Bauer, nesta Cidade.
Nº 208/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza em frente ao Cemi-
tério do São Braz, neste Município.
Nº 209/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção dos equipa-
mentos de ginástica instalados na Praça da Lagoa do Violão, 
neste Município.
Nº 210/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao patrolamento e colocação 
de base graduada nas ruas Honorato Simão e Estrada do Ma-
chado, em toda a sua extensão, Bairro Vila São João, neste 
Município.
Nº 211/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de base graduada 
na Rua Cai, Bairro Itapeva Sul, neste Município. 
Nº 212/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza da área da praça 
pública na Rua São Luís esquina com Av. Santa Maria, no 
Bairro Lagoa Jardim, neste Município.
Nº 213/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
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cutivo providências quanto à supressão de uma árvore nas 
proximidades do nº 95, da Rua Alexandre Xavier de Melo, 
Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 214/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza de área de conser-
vação ambiental localizada no encontro da Av. Beira Mar com 
a Rua Santo Ignácio, na Praia Itapeva Norte, neste Município.
Nº 215/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à retirada do entulho, das pe-
dras e barro jogados para as frentes dos acessos de portões 
e garagens das casas durante o patrolamento de manutenção 
da Rua Caxias do Sul, Travessa Nereu José Quartiero, no 
Bairro Jardim Eldorado, neste Município.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez a leitura do co-
municado do PDT/Torres convidando membros e filiados 
para participar de reunião de abertura dos trabalhos do parti-
do às 18h do dia 7 de abril, na Câmara Municipal de Torres.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Convidou os 
munícipes a participar de reunião-almoço da BPW (Busi-
ness Professional Woman) no dia 9 de abril, em restaurante 
do município. Disse reconhecer as reivindicações dos mo-
radores das praias do sul, e informou que o Executivo em 
breve atenderá a região.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Mostrou-se solidário às rei-
vindicações dos moradores das praias do sul, que pedem 
a atuação do Executivo na região. Esclareceu que cabe aos 
vereadores solicitar ao Executivo as ações, sem que tenham 
poder de mando. Parabenizou à esposa pelos 35 anos de 
aniversário de casamento. Agradeceu ao ex-secretário Jú-
lio Agápio, que deixou a Secretaria de Meio Ambiente para 
se candidatar a Deputado Estadual. Teceu inúmeros elogios 
à sua atuação enfatizando, como maior feito, a revisão do 
Plano Diretor do Município, que retorna à Casa Legislativa 
depois de 25 anos.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez menção aos mo-
radores das praias do sul, presentes na Casa. Falou sobre 
a Audiência Pública ocorrida na semana anterior, sobre a 
mudança de local da Rodoviária. Convidou aos munícipes 
para a Audiência Pública, no dia 6 de abril, que tratará da 
atuação da Corsan no município. Defendeu que as praias 
do sul, mesmo que irregulares, têm direito ao atendimento 
do Executivo em sua infraestrutura. Comentou que a Vila 
São João, em situação muito parecida, tem sido atendida 
pelo Executivo. Reclamou da demora do Executivo quanto 
à qualidade das ruas do município em dias de chuva. Pe-
diu pela instalação de coberturas nas paradas de ônibus do 
município. Informou que o Deputado Pompeu de Matos 
apresentou ao Senado um projeto de decreto legislativo que 
revoga a portaria que permite pesca de arrasto no litoral.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu ao ex-secretá-
rio Júlio Agápio por sua atuação no Executivo, desejando-
-lhe sucesso na candidatura a deputado estadual. Pediu que 
o Executivo arrume a Rua Eliseu Kuwer que está bastante 
irregular e que alaga em dias de chuva. Parabenizou ao Es-
porte Clube São Brás pelo evento realizado recentemente, 
elogiando sua administração. Lamentou que em outros cam-
pos sob os cuidados do município exista grande dificuldade 
na manutenção. Reconheceu as dificuldades dos moradores 
das praias do sul, colocando-se favorável às revindicações. 
Felicitou os representantes das praias pelo empenho na me-
lhoria em suas regiões.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Agradeceu aos assessores e 
servidores da Casa, reconhecendo a importância de suas 
funções. Citou o nome de alguns representantes das praias 
do sul, presentes na sessão, dizendo que reconhece a rea-
lidade da região por ser morador do local. Disse que está 
do lado dos moradores das prais do sul, e espera que todos 
os vereadores também apoiem a causa. Disse que fez indi-
cação ao Executivo para instalar aparelhos de ginástica na 
Praça Santa Bárbara, citando seu endereço, e colocando-se 
à disposição da população. Teceu críticas ao ex-governador 
Eduardo Leite, e que espera que o novo governador tenha 
um tratamento mais igualitário para os servidores. Pediu 

que o Governo do Estado não venda mais empresas estatais. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Informou que 
as inscrições para o primeiro mutirão de castração de cães 
e gatos estão abertas na prefeitura, nos dias 9 e 10 de abril. 
As inscrições devem ser presenciais e com apresentação da 
devida documentação. Falou sobre as intervenções da Cor-
san e a má finalização dos serviços. Disse que, em reunião, 
foi solicitado um cronograma das obras da Companhia. Pe-
diu pela pintura de quebra-molas na Rua Osvaldo Aranha, 
para que sejam evitados danos e acidentes. Informou que a 
central da Covid foi instalada no Posto Volante, atrás do Su-
permercado Bom Rancho. Comunicou que o município está 
vacinando para Influenza e Sarampo, sem agendamento, no 
Centro de Especialidades do Município e postos munici-
pais. Disse que fará uma reunião com a Secretaria de Obras 
na busca de um cronograma para atender as prais do sul.

Ver. Moisés Trisch: Parabenizou o senhor “Fefe”, que se 
disponibilizou à candidatura de deputado. Disse que os 
equipamentos novos da praça da Lagoa do Violão já estão 
danificados. Pediu que a empresa tome providências. Rela-
tou o caso de uma moradora que, ao chegar em casa, encon-
trou entulhos de uma obra do município que bloqueavam a 
entrada. Pediu que o Executivo oriente este tipo de profis-
sional. Cobrou do município uma solução para a contrata-
ção de empresa para a coleta de lixo. Reclamou da coloca-
ção de um quebra-molas instalado sem a devida sinalização 
na Rua José Osório Cabral. Falou sobre o alagamento no 
Posto de Saúde do Bairro São Jorge. Quanto aos morado-
res das praias do sul, mostrou-se solidário às dificuldades 
daqueles bairros. Esclareceu que, em sua fala na sessão an-
terior, gostaria de saber a destinação dos ingressos para o 
balonismo, questionando o fato de uma empresa administrar 
todo o processo de contratações para este evento.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Em resposta às críticas de 
um vereador da Casa a Eduardo Leite, disse que o partido 
do vereador apoiou todos os projetos do partido do ex-go-
vernador. Parabenizou ao vereador Silvano pela Audiência 
Pública que debateu a mudança do local da rodoviária. Dis-
se que “a audiência saiu tarde, mas que nunca é tarde para 
debater o assunto”. Salientou que a empresa que venceu a 
licitação não apresentou em tempo hábil um local, assim 
como o DAER, que não se envolveu na solução do caso. Es-
clareceu que os proprietários do antigo local não mostraram 
interesse em continuar o serviço, e que uma desapropriação 
do local, destinando-o a uma empresa privada, talvez não 
seja uma boa opção. Espera que a audiência pública para 
debater o serviço de finalização das obras da Corsan traga 
solução para o caso. Parabenizou ao Secretário Júlio Agápio 
pela condução de uma Secretaria tão complexa, e pela entre-
ga do Plano Diretor do Município. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Disse que sempre 
defendeu o Estado Mínimo, e que cuidar de eventos como 
o balonismo não seria interessante. Defendeu que a con-
tratação de uma empresa especializada na área de eventos 
seria uma boa medida. Quanto às praias do sul, disse que 
elas fazem parte do município e têm que receber a atenção 
do Executivo. Elogiou o Secretário Júlio Agápio por ser re-
soluto e conhecedor da área. Criticou o Projeto de Lei nº 
16/2022, que colocou apenas quatro atividades esportivas 
na programação para 2022. Disse que a cidade que almeja o 
título de capital do esporte deve colocar mais atividades, já 
que o município se destaca, na esfera municipal, estadual e 
federal, em se tratando de esporte. 

Ver. Cláudio de Freitas: Comentou as más condições da 
Rua Eliseu Kuwer, que necessita de manutenção, fato que 
se repete em outras vias do município. Disse que a manuten-
ção das ruas é necessária para que os moradores entrem em 
suas casas com dignidade. Colocou-se ao lado do Vereador 
Gibraltar quanto à inserção de mais atividades esportivas no 
calendário do Projeto de Lei nº 16/2022. Falou sobre as ati-
vidades esportivas nos últimos dias e o destaque dos atletas 
do município, citando inúmeros desportistas que subiram ao 
pódio. Enfatizou que “esporte é saúde, e que uma criança 
com saúde será um jovem com saúde, e esse jovem com 
saúde se tornará um adulto com saúde, o que beneficia o 
Poder Público”.

Ver. Carla Daitx: Externou seus sentimentos à senhora Joi-
ce e família, pela perda do marido. Relatou que no final de 
semana participou do encontro das mulheres progressistas 
em São Francisco de Paula, para debater sobre a participa-
ção feminina na política. Parabenizou às mulheres represen-
tantes da comunidade do Jacaré que se fizeram presentes no 
plenário da Câmara para convidar a população a conhecer 
seus produtos com o selo “Anjos da Natureza”, que serão 
expostos na Feira do Balonismo. Convidou as mulheres a 
participar do encontro da Fundação BPW, no dia 9 de abril 
no restaurante Regis, que tem como finalidade congregar e 
orientar as mulheres em seu desenvolvimento profissional. 
Convidou todos a participar da Audiência Pública no dia 6 
de abril, para debater sobre os serviços da Corsan.

Ver. Igor Beretta: Apoiou as reivindicações dos morado-
res das praias do sul. Esclareceu que o corte de grama dos 
campos do município são de responsabilidade do Executi-
vo, mas que os moradores próximos a eles também fazem 
o corte de grama. Citou o caso em que um vereador doou 
telas para o campo do São Brás. Convidou todos a participar 
do almoço da Comunidade do Jacaré. Disse que o estado 
de conservação da Rua Eliseu Kuwer é muito ruim, dificul-
tando a vida dos moradores, servidores e alunos da escola 
daquele local. Reclamou da retirada dos quebra-molas da 
Rua Universitária, assim como a colocação de quebra-mo-
las sem sinalização apropriada na cidade. Relatou que na 
segunda-feira visitou o Pronto Atendimento com 25 crian-
ças a serem atendidas desde o início da tarde. Agradeceu à 
Secretária da Saúde que se prontificou a sanar o problema. 
Recebeu o Deputado Alceu Moreira que destinará emenda 
ao município. Informou que na Praia Tupinambá será insta-
lada água pela Corsan em breve.

Ver. Dilson Jardim Boaventura: Parabenizou ao Secretá-
rio de Obras Mauro pelo trabalho que tem executado frente 
a Pasta. Disse que, “com pouco maquinário, tem feito o que 
pode”, e que, mesmo com as chuvas constantes, o trabalho 
tem sido de grande importância, até em situações adversas. 
Enalteceu a atuação dos vereadores que têm trabalhado pelo 
bem da comunidade e seu eleitorado. Comentou que as di-
vergências fazem parte da política, e que os vereadores da 
Câmara têm sido exemplares. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Disse que “as Se-
cretarias do Executivo são como hospitais”. Relatou que, 
em um passado recente, teve grande proximidade com as 
secretarias do Executivo, afirmando que naquele tempo, “o 
servidor, muitas vezes, estava doente em virtude do local de 
trabalho”. Atualmente a realidade é outra. Citou a Secretaria 
de Obras que, com tempo favorável, atua constantemente. 
Salientou que esta secretaria não tem trabalhado nas últimas 
semanas em virtude do mau tempo. Questionou o número 
de pedidos para instalação de quebra-molas para vicinais, 
mesmo que não possa receber quebra-molas. Assegurou que 
é preciso conhecer a realidade desta Secretaria. 

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 18/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações para atuarem na Secretaria de Saúde. APRO-
VADO.

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

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

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

CÂMARA DE TORRES
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Atuando há 15 anos em Torres, 
a Rádio Cultural FM já se consoli-
dou no gosto dos ouvintes porque 
traz uma programação qualificada 
através de um projeto abrangente 
na área do radiojornalismo, des-
tinado ao público jovem/adulto 
com gosto musical diferenciado 
e poder de opinião.  E na tarde 
da última quarta-feira, dia 06/04, 
a Cultural inaugurou seus novos 
estúdios na Rua Pedro Cincinato 
Borges, 376, Edifício Monte Cristo, 
Sala 504 que recebeu a visita de 
alguns amigos, parceiros e apoia-
dores. O estúdio principal leva o 
nome de Nelson Peres (in memo-

riam), homenagem a um dos fun-
dadores da  emissora, Nessa nova 
fase, foi montada uma Diretoria 
que terá a missão de reestruturar 
a rádio. Uma nova equipe, tam-
bém, está sendo montada com 
novos programas indo ao ar com 
destaque para o “Bom Dia Torres” 
com Paulo Timm apresentando as 
primeiras notícias da manhã, às 
7h30m com reprise às 11h30min; 
“FMPB” com produção de Roseli 
Ferrari e apresentado por Débora 
Fernandes às 16 horas; e o “Cultu-
ral Mix” com Nilton Teixeira às 18 
horas levando ao ar música pop 
e informação local. Aos sábados, 

Roselí Ferrari apresenta o “Vitali-
dade” com o tema de saúde e bem 
estar das 9h às 11h - seguido do 
programa “Conheça o Seu Médi-
co”, programa de entrevistas, com 
o Dr. Cesar Paim. E aos domingos 
Inaudi Ferrari apresenta o “Tom 
Maior” música e positividade das 
14 às 18 horas.

"Esta nova etapa da Cultural 
FM, em novo endereço propor-
cionou uma maior amplitude no 
alcance e qualidade da emissora. 
Em breve virão novos programas 
e projetos com enfoque na infor-
mação, conhecimento e cultura", 
ressalta a equipe da Cultural FM .

CULTURAL FM - Nova Diretoria. 
Presidente: Paulo Timm
Vice: Guilherme Peres
Tesoureiro: José Nilton Teixeira

Secretária: Roseli Ferrari
Conselho Fiscal: Débora Fernan-

des. Gilmar dos Santos e Adriana 
dos Santos

Cultural FM define nova diretoria e 
inaugura novos estúdios em Torres

 O filme espanhol “Segunda-
-Feira ao Sol” (2002) de Fernan-
do León de Aranoa é o filme da 
próxima sessão do Cineclube 
Torres, no Museu Histórico de 
Torres, na noite de segunda feira 
dia 11 de abril, às 20h; é o 5º tí-
tulo apresentado no 9º Ciclo de 

Filmes de Expressão Ibero-Ame-
ricana que se estenderá até final 
de abril.

O filme retrata uma comuni-
dade afetada pela crise do setor 
portuário através do cotidiano 
de um grupo de personagens, 
mergulhados em dificuldades 

financeiras e existenciais. Quan-
do os estaleiros começam a ser 
fechados numa cidade litorânea 
da Galiza, norte da Espanha, de-
flagra desemprego e crise social. 
Entre os desempregados está 
Santa (Javier Bardem), um ho-
mem rebelde que se recusa a 
assumir esse fracasso e procura, 
junto com os amigos, encontrar 
as possíveis saídas para esse de-
sespero e essa falta de horizon-
tes.

A partir de registros docu-
mentais reais, cenas de lutas sin-
dicais e de manifestações, o di-
retor monta um roteiro de certa 
forma inspirado à cinematogra-
fia de Ken Loach, realista e enga-

jado politicamente, trabalhando 
os problemas sociais da cidade 
e da comunidade de forma co-
ral, distribuindo para um grupo 
de personagens caraterísticas 
peculiares do proletariado e do 
subproletariado explorado pelo 
sistema capitalista.

Vencedor em 2002 nas prin-
cipais categorias do Goya – o 
Oscar local – ofuscando, inclusi-
ve, o coevo Fale com Ela (2002), 
de Pedro Almodóvar, este dra-
ma escrito e dirigido por Fer-
nando León de Aranoa ganhou 
quase 40 prêmios em festivais 
por todo o mundo, inclusive no 
Brasil, onde se consagrou como 
o grande campeão da mostra 

competitiva latina do Festival de 
Gramado.

Em 2021 a dupla Aranoa e 
Bardem renovou a parceria num 
filme, crítico do capitalismo mas 
em estilo diferente, uma sátira 
com contornos humorísticos, o 
“El Buen Patrón”, desta vez com 
Bardem no papel oposto, a de 
um patrão intrometido.

A organização das sessões é 
do Cineclube Torres, Associação 
sem fins lucrativos, Ponto de 
Cultura pela Lei Cultura Viva, em 
atividade desde 2011, e conta 
com o patrocínio da Up Idiomas 
Torres e o apoio institucional da 
Secretaria Municipal da Cultura 
e do Esporte.

Crise e desemprego em cidade espanhola são tema 
de filme da segunda cineclubista em Torres

Equipe Cultural FM 

O Parque Estadual da Guarita, 
principal ponto turístico de Tor-
res, volta a sediar o Guarita Eco 
Festival no dia 21 de maio - dia 
do aniversário de Torres. A inicia-
tiva que tem como conceito cen-
tral, incentivar tudo aquilo que é 
sustentável, dará oportunidade 
a moradores e visitantes, parti-

ciparem de importante evento 
que foi realizado com sucesso 
em sua primeira edição em 2019. 
A entrada é gratuita e a promo-
ção é da Prefeitura de Torres, por 
meio, da Secretaria de Turismo

A principal atração desta se-
gunda edição está programada 
para as 19h - com shows nacio-

nais das bandas paulistas Ma-
neva e Planta & Raiz, dois dos 
principais expoentes do reggae 
nacional atualmente. A Mane-
va já lotou o Parque da Guarita 
em 2019. Para abrilhantar ain-
da mais a noite, a abertura fica 
por conta da reconhecida banda 
torrense Aruêra. A banda possui 
em seu cerne a capacidade de 
promover a conscientização am-
biental e contemplação das bele-
zas naturais de Torres.

"O evento incentivará a paz, o 
turismo sustentável e a educação 
ambiental, oportunizando ao pú-
blico, atrações educacionais de 
caráter ecológico durante todos 
os dias. São parceiros nestes pro-
pósitos, a APA Lagoa de Itapeva, 
o Geoparque Caminhos dos Câ-

nions do Sul, a Ong Onda Verde, 
o Parque Estadual de Itapeva, o 
Pequeno Eco Cidadão, o Proje-
to Praia Limpa Torres e a Ulbra. 
Muitas atrações e ações ocor-
rerão nestes dias como trilhas, 

e muitas atividades educativas. 
Participe deste evento realizado 
sobre o meio ambiente, no prin-
cipal cartão postal da cidade!", 
ressalta a Secretaria de Turismo 
de Torres.

GUARITA ECO FESTIVAL: Grandes shows nacionais 
de reggae de graça no aniversário de Torres
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ÁRIES - O mês de abril pode trazer ideias 
criativas e muito práticas, portanto você 
estará objetivo e muito eloquente e confi-
ável, levando sua dignidade muito a sério, 
não se curvando a nada que não ache cer-
to. Isso pode até ser meio radical, então 

tome cuidado com a teimosia e a inflexibilidade.

TOURO -A semana vai trazer mudanças, 
então se prepare para uma semana caótica 
e cheia de acontecimentos: alguns podem 
te desestabilizar, então é importante manter 
a autoconfiança e a sua fé calibrada, saben-

do que precisa soltar e equilibrar as suas emoções com suas 
ações, senão pode se deixar levar por intrigas, preocupações 
e acabar paralisado frente a pequenos obstáculos.

GÊMEOS -A semana pode trazer mudan-
ças rápidas, portanto espere por agitação. 
É preciso agir com coragem e com intuição, 
seguindo em frente sem olhar para trás. De-
cisões podem te levar a um novo capítulo da 

sua história. É importante combater a apatia e a dispersão, que 
podem chegar te trazendo mais dúvidas do que certezas.

CÂNCER -É preciso que, nesta semana, 
você se coloque mais objetivamente frente 
às situações, resolvendo com praticidade 
e inteligência, seja o que for. Tome cuida-
do com apegos, autoritarismos e até com 
mesquinharias, que podem fazer com que 

você se torne crítico ou fechado, não compartilhando nada 
com as pessoas.

LEÃO - A semana traz a força das parcerias 
para a sua vida, portanto você pode contar 
com ajudas e aguardar convites. Tome 
cuidado com ciúme e com excesso de 
desejos. Permita que as coisas aconteçam 
em harmonia. É importante saber ouvir 

e buscar aprender com os outros ou com as experiências. A 
semana exige algum sacrifício, além da manifestação da sua 
bondade e da sua calma.

VIRGEM - A semana vai trazer a força da 
concentração e do foco para uma ação, en-
tão, seja qual for a sua intenção ou necessi-
dade, você será assertivo e corajoso. Sema-
na importante de renovação e de virada: é 
um momento de finalizações e recomeços. 

Tome cuidado com excesso de superioridade ou teimosia. 
Você também pode acabar julgando demais os outros.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana vai trazer parcerias e 
novas oportunidades: seja confiante, dê um 
passo à frente e confie nos novos desafios, 
pois eles vão trazer crescimento e aprendi-
zados. Você pode ser um ótimo líder, esti-

mulando e motivando as pessoas à sua volta. Sua saúde 
está boa, mas se mantenha ativo.

CAPRICÓRNIO -A semana 
pede um despertar para mo-
vimentos ilusórios que podem 
não estar dando resultados, 
ou seja, você pode pôr fim a 

uma situação ou a uma relação e buscar 
uma renovação. Existe alguma possibili-
dade de decepção que acelera essas deci-
sões e que pode fazer você parar de espe-
rar pelos outros.

AQUÁRIO - É uma semana leve, com 
algum conforto mental e emocional, 
na qual as coisas se desenrolam com 
certa facilidade. Tome cuidado com o 
excesso de imaginação e com a falta de 
coerência. O mais importante é a sen-

sação de utilidade que pode chegar. Se não sentir que 
suas ações estão contribuindo ou ajudando, você pode 
pensar em abandonar uma ideia e seguir novos rumos.

PEIXES -A semana te levará 
a organizar e a planejar suas 
ações com muito cuidado, mas 
nem tudo sairá como o plane-
jado, então é importante deixar 

fluir. Existem novidades chegando e comemo-
rações ao lado das pessoas que ama. Você 
pode ficar muito feliz com o resultado de algo 
esperado ou inesperado.

ESCORPIÃO -A semana pede muito envolvi-
mento e iniciativa para resolver tudo que está 
acumulado e precisa ser resolvido. Existem 
prazos terminando, então é preciso acelerar. 
As questões domésticas e de saúde podem 
estar em pauta, então saiba se manter organi-

zado e ativo.Você pode perceber uma melhora de saúde, mas 
é preciso cuidar para não se estressar por qualquer coisa.

SAGITÁRIO - A Lua Nova de Áries vai 
ativar suas ideias, sua criatividade e sua 
busca por novidades, que ficará mais 
alta, então você poderá experimentar 
coisas novas. A semana é muito positiva 

para passeios, estudos e conversas importantes. Algo 
que estava adormecido (um sonho, um projeto) pode 
ser despertado.

VARIEDADES

(semana entre 05/04 e 12/04)
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Está tramitando na Câmara 
Municipal de Arroio do Sal o Pro-
jeto de Lei 023/2022, de autoria 
do vereador Edmilso Schmidt 
(PDT),  que dispõe sobre a divul-
gação dos dados dos Conselhos 
Municipais nas páginas  oficiais 
da Prefeitura e da Câmara Mu-
nicipal na internet.  A lei, que 
ainda  deve ser votada pela Casa 
Legislativa local, regra que: O 
Executivo Municipal (prefeitura) 
deverá disponibilizar em sua pá-

gina oficial na internet, um ícone 
para acesso público contendo os 
seguintes dados dos Conselhos 
Municipais: 

1– Nome dos integrantes titu-
lares e suplentes, assim como o 
cargo e instituição ou órgão que 
cada membro representa; 

2 – Dados para contato com o 
conselho (telefone, e-mail e en-
dereço);

3 – Calendário anual contendo 
as datas de reuniões a realizar-se; 

4 – Horário e endereço do lo-
cal onde ocorrem as reuniões; 

5 - Arquivos contendo as atas 

das reuniões e resoluções apro-
vadas. 

Fortalecer a importância dos 
conselhos nas decisões locais

O autor do PL justifica a lei afir-
mando que o objetivo é de forta-
lecer os conselhos municipais, fa-
cilitando a participação popular 
junto aos conselhos e ao mesmo 
tempo tornando o trabalho des-
ses mais transparentes. Ela acha 
que “a maioria da população 
não sabe quem são os membros 
dos Conselhos Municipais nem  

quando e onde se reúnem, assim 
como  quais as pautas em debate 
a cada reunião”, por isso a pro-
posta de maior aproximação.

O vereador Edmilso acha, ain-
da, que quando as informações 
ficam contidas na internet, torna-
-se mais fácil o acompanhamen-

to e participação dos cidadãos. 
Ele lembra ainda que sua suges-
tão de PL segue a constitucionali-
dade  obedecendo e fomentando 
principalmente o princípio cons-
titucional da publicidade, assim 
como a Lei Federal de Acesso a 
Informação.

Vereador de  Arroio do Sal quer  maior participação 
dos conselhos municipais e pede mais formalização

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022 
para fins de CREDENCIAMENTO de serviços de atendimento de Terapia Ocupacional. Objeto: contratação 
de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Terapia Ocupacional. Data e local de 
recebimento de documentos e propostas: a qualquer momento a partir do dia 11 de abril de 2022, 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 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, ou pelo 
telefone (51) 3667 1155 e site www.trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLAVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 02/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento 
de materiais para execução de reforma e ampliação do Posto de Saúde – ESF 4 – Maria da Rocha Valim. 
Data da abertura: 27/04/2022. Horário e local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias 
do edital poderão ser obtidas no site www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de 
Licitações da Prefeitura e no setor de Engenharia no horário de expediente das 08h às 11h30min e das 
13h30min às 17h. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal - Três Cachoeiras

Edmilso Schmidt (PDT) cita sua demanda como avanço nos princípio constitucionais  da publicidade e transparência nos ritos públicos locais

A Secretaria de Saúde de Três 
Cachoeiras recebeu, nesta se-
mana, um alerta da Secretaria 

Estadual da Saúde sobre a neces-
sidade de uma ação em conjunto 
para combater o avanço da den-

gue e do mosquito 
Aedes aegypti, trans-
missor desta e de ou-
tras doenças, como 
Zika e Chikungunya.

Nas últimas sema-
nas, o estado regis-
trou aumento no nú-
mero de notificações 

de casos suspeitos de dengue, 
inclusive no Litoral Norte. Des-
ta forma, a Secretaria Municipal 
chama a atenção da população 
para redobrar os cuidados.

Quais os sintomas da dengue? 

Febre alta, dor de cabeça, do-
res no corpo, dor atrás dos olhos, 
manchas vermelhas no corpo, 
vômitos, diarreia e náuseas.

O que fazer para combater 
o mosquito? Revisar a área em 
torno da residência ou local de 
trabalho, uma vez por semana 
buscando por água parada/acu-
mulada; Limpar as calhas nas 
residências ou prédios; Retirar 
do pátio, potes, pneus, garrafas, 
latinhas ou outros recipientes 
que possam acumular água da 
chuva (Se não for possível a re-
tirada destes materiais, prote-

gê-los da água da chuva); Evitar 
pratinhos nos vasos de plantas, 
mas se não for possível, preen-
chê-los com terra ou areia até 
a borda; Garantir que caixas 
d’água ou cisternas de arma-
zenamento estejam vedadas; 
Cobrir possíveis saídas (ladrão) 
com tela ou meia de nylon; 
Acondicionar o lixo em sacos 
bem fechados e protegidos da 
água da chuva.

Secretaria de Saúde de Três Cachoeiras alerta para 
cuidados com a dengue

Na manhã de quarta-feira, 06 
de abril, o prefeito de Arroio do 
Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), 
acompanhado do secretário do 
Meio Ambiente, Agropecuária e 
Pesca, Luiz Carlos Schmitt, rece-
beu a visita do ex-prefeito do mu-
nicípio de Caraá e ex-presidente 
da Associação dos Municípios do 

Litoral Norte (Amlinorte), Nei Pe-
reira dos Santos.

Em conversa no gabinete do 
prefeito Bolão, Nei se colocou à 
disposição do município por meio 
do seu assessorado, o deputado 
estadual Juvir Costella, para fu-
turas parcerias e colaboração nas 
demandas de Arroio do Sal.

O prefeito Bolão agradece a 
visita e a disponibilidade do visi-
tante em conhecer as necessida-
des do município, e por se colo-
car próximo da gestão municipal 
contribuindo para mais melho-
rias para a população. (TEXTO: 
Melissa Maciel/ FOTO: Daniel 
Matos)

Prefeito de Arroio do Sal recebe visita de ex-prefeito de Caraá

Iniciou nesta semana a pri-
meira etapa da campanha de va-
cinação contra a gripe (Influen-
za) em Três Cachoeiras, voltada 
para pessoas com 60 anos ou 
mais. As unidades de saúde es-
tão vacinando diariamente, das 

8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
A Secretaria Municipal de 

Saúde realizará ainda ações es-
peciais nas comunidades. No 
dia 8 de abril, das 9h às 10h, 
ocorrerá a campanha no Super-
mercado Ofertão. Das 10h30 às 

11h30, no Mercado 101. Das 
14h às 15h30, embaixo do retor-
no da Fibra Sul.

No dia 11 de abril, a campa-
nha será realizada das 8h30 às 
9h30 no salão da Chapada do 
Alegrete. Das 10h às 11h30 no 

salão do Alegrete. Das 14h às 
15h no salão paroquial da co-
munidade dos Mesquitas. Das 
15h10 às 16h na comunidade do 
Caravágio. Das 16h30 às 17h30 
na Chapada dos Mesquitas.

No dia 12 de abril, das 9h às 

10h será feita no Morro Azul. 
Das 10h30 às 11h30 no Lula. 
Das 14h às 15h no Rio do Terra. 
Das 15h30 às 16h30, no Lajeadi-
nho. Mais informações poderão 
ser obtidas na sua Unidade de 
Saúde.

Inicia campanha de vacinação contra a gripe em Três Cachoeiras



A FOLHA 21SEXTA-Feira, 8 de Abril de 2022REGIÃO

A Prefeitura Municipal de Ar-
roio do Sal, por meio da Secreta-
ria de Planejamento, Indústria e 
Comércio, divulga seus principais 
projetos licitados em 2021, os que 
já foram finalizados e os que estão 
com obras em andamento neste 
ano. 

"Em 2021 foram licitados o to-
tal de 22 projetos, totalizando R$ 
4.307.632,46 em recursos investi-
dos promovendo melhorias para a 
população", ressalta a Prefeitura 
de Arroio do Sal, indicando que  
11 desses 22 projetos já foram 
concluídos -  como a finalização 
do calçamento com PVS, por meio 
de Contribuição e Melhoria,  no 
bairro São Paulo, abrigos nos ESFs 
Rondinha e Figueirinha, recupe-
ração de calçamento com pedras 
irregulares no Centro e Lagoa do 
Camboim, plataforma de galpão 
para o Centro de Triagem, insta-
lação do sistema fotovoltaico nas 
escolas municipais, construção de 
paradas de ônibus em diversos 
pontos da cidade, ponte de con-

creto armado no Balneário Bom 
Jesus, ampliação de carneiras 
no Cemitério Municipal e obras 
na E.M.E.F. Raimundo. Os pro-
jetos já finalizados totalizam R$ 
736.677,06.

Outros 11 projetos licitados no 
ano passado estão com as obras 
em andamento no Município em 
2022. Dentre eles, obras de refor-
ma na E.M.E.F. Governador Leonel 
Brizola, E.M.E.F. Aracy Gomes Va-
lim e E.M.E.I. Magia do Aprender. 
Além disso, destaca-se ainda, en-
tre as obras em execução, a cons-
trução do Centro Municipal de 
Atendimento Especializado, a ex-
tensão de rede de energia elétrica 
na Av. Paraná, construção de gal-
pão para separação de resíduos e 
obras de calçamentos em diversas 
ruas, totalizando R$ 3.570.955,40 
em obras em andamento.

Novos projetos em 
andamento

Para o primeiro semestre de 

2022, além da continuidade da 
execução dos projetos de 2021, 
cerca de seis novos projetos es-
tão em andamento. Dentre eles, 
os de maior relevância são o alar-
gamento e asfaltamento da Rua 
Independência, asfaltamento da 
Interpraia Norte (Programa Pavi-
menta RS), ponte da Rua Passo 
Fundo, revitalização do acesso 
do Balneário Rondinha, reforma 
da nova sede própria da Secreta-
ria Municipal da Educação, am-
pliação do complexo esportivo 
de Arroio do Sal, localizado ao 
lado do Ginásio Municipal Jovi-
no Alves Pereira, asfaltamento 
da Av. Assis Brasil até o arroio do 
Balneário Figueirinha (Daer/RS). 
Projetos que giram em torno de 
R$ 3 milhões, com recursos pró-
prios e dos governos do Estado e 
Federal.

De acordo com o prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio An-
gst (Bolão), "o Município traba-
lha para finalizar o quanto antes 
os projetos licitados em 2021, 

para que a população possa usu-
fruir de todos os benefícios o 
quanto antes". Ainda disse que, 
em alguns casos, "a gestão mu-
nicipal é desafiada a fazer ajustes 
nos projetos ou recontratar em-
presas, por conta de desistências 
na execução".

Segundo o secretário da pasta, 
Ranieri Antônio Pereira Braga, a 
equipe da Secretaria de Plane-
jamento, Indústria e Comércio, 

além do gerenciamento dos pro-
jetos e obras, realiza anualmen-
te cerca de 4600 atendimentos, 
dentre eles análise de projetos 
(1250), certidões e regularização 
fundiária (1400), habite-se (500), 
projetos municipais (50) e atendi-
mento ao público (1400 pessoas).

*TEXTO: Melissa Maciel/ 
FOTO: Daniel Matos (ASCOM 
PMAS)

Prefeitura de Arroio do Sal faz balanço de 
investimentos em projetos desde 2021

Adaptações curriculares para alunos com atraso 
escolar é tema de formação de professores em 

Três Cachoeiras
Na última semana, os 

professores de Três Ca-
choeiras que participam 
do projeto Andorinhas, 
realizaram uma forma-
ção com o professor 

mestre, Andrios Bemfi-
ca, sobre as adaptações 
curriculares necessárias 
em turmas de acele-
ração de estudos, com 
correção da distorção 

de idade e série.
O projeto Andori-

nhas, que vem sendo 
realizado desde feverei-
ro, na EMEF José Felipe 
Schaeffer, atende oitos 

alunos das escolas mu-
nicipais de Três Cacho-
eiras que se encontram 
em situação de atraso 
escolar, por pelo menos 
dois anos.

A terceira edição do Programa 
Qualificar estará com as inscri-
ções abertas de 4 a 14 de abril. 
São apenas 30 vagas para o Pro-
grama Qualificar, havendo mais 
10 selecionados por ordem de 
classificação, que ocuparão o car-
go de suplentes. O programa foi 
criado pelo Município de Arroio 
do Sal, por meio da Secretaria 
da Cidadania, Trabalho e Desen-
volvimento Social, com o desejo 
de minimizar o grave problema 

social que é o desemprego, espe-
cialmente, durante a baixa tem-
porada na cidade e região.

Para realiza a inscrição no pro-
cesso de seleção do Programa 
Qualificar, o interessado deve 
comparecer na Secretaria Mu-
nicipal de Cidadania, Trabalho 
e Desenvolvimento Social, das 
08h30min às 12h e das 13h30min 
às 17h30min, de segunda-feira a 
sexta-feira, na Avenida Assis Bra-
sil, nº 1510, Centro de Arroio do 

Sal, apresentando documentos 
solicitados no Edital nº 001/2022.

O Programa será executado 
no período quatro meses, a con-
tar de 1º de maio de 2022 a 31 
de agosto de 2022, tendo a car-
ga horária de até 20 (vinte) horas 
semanais e bolsa de Incentivo à 
Qualificação Profissional mensal, 
no valor equivalente a ½ (meio) 
salário mínimo nacional e uma 
cesta básica.

De acordo com o prefeito de 

Arroio do Sal, Affonso Flávio An-
gst (Bolão), a iniciativa surge para 
oportunizar que pessoas que en-
frentam dificuldade de emprega-
bilidade possam se qualificar e 
ainda receber um auxílio remu-
nerado, especialmente na baixa 
temporada, quando as vagas no 
mercado de trabalho diminuem.

Além da bolsa de incentivo, 
será oferecido aos bolsistas, cur-
sos e palestras profissionalizantes 
ministrados por equipes multidis-

ciplinares com participação obri-
gatória dos beneficiados, sobre 
Serviços Socioassistenciais, Con-
trole de Natalidade, Ações Pre-
ventivas de Saúde e Higiene, Pri-
meiros Socorros, Combates aos 
surtos epidêmicos, entre outros.

Se faz necessário acessar o 
Edital para obter as informações 
completas - https://arroiodosal.
rs.gov.br/2022/04/04/edital-no-
-001-2022-do-programa-qualifi-
car/

Arroio do Sal realiza novas inscrições para o Programa Qualificar

No dia 31 de março, a Usina de 
Asfalto do Consórcio Intermunici-
pal Mampituba (CIMA) recebeu 
sua primeira máquina pesada: 
uma Pá Carregadeira no valor 
de R$ 477 mil que vai atender os 
municípios de Passo de Torres, 
Praia Grande, Santa Rosa do Sul e 
São João do Sul. "O equipamento 

servirá para o carregamento de 
materiais nas futuras instalações 
da Usina de Asfalto adquirida por 
meio do convênio de R$ 9 mi-
lhões com o Governo Estadual, 
com capacidade de produção de 
08 toneladas de asfalto por hora", 
indica a prefeitura do Passo.

Solicitada pelos prefeitos ao 

Deputado Estadual Zé Milton 
em janeiro de 2021, o desejo da 
construção da Usina é um sonho 
que se torna realidade. “Esta foi 
uma solicitação que não medi-
mos esforços em trabalhar para 
conquistar, pois irá otimizar o uso 
do dinheiro público e melhorar as 
condições de trafegabilidade; já 

que com usina própria os municí-
pios irão reduzir entre 40% a 50% 
o valor do quilômetro asfaltado e 
assim, pavimentando muito mais 
ruas”, defendeu Zé Milton.

Na oportunidade, o Prefeito 
de Passo de Torres, Valmir Rodri-
gues, Prefeito de Praia Grande, 
Elisandro (Fanica), Prefeito de 

São João do Sul, Moacir Teixeira e 
o Prefeito de Santa Rosa do Sul, 
Almides da Rosa, registraram seu 
agradecimento pela parceria com 
o Governo Estadual, por meio do 
Governador Carlos Moisés, Se-
cretário de Infraestrutura, Thiago 
Vieira e Deputado Estadual Zé 
Milton.

Usina de Asfalto no Passo recebe sua primeira máquina pesada
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SOCIEDADE EM EVIDÊNCIA
Verão em Torres costuma ser sinônimo de cidade lotada e agito social redobrado. Mas mesmo que o maior movimento da alta temporada 
já tenha ficado para trás, as atividades sociais que envolvem a comunidade da mais bela praia gaúcha seguiram rolando.
Nesta última semana, já com o outono dando as caras, não faltaram reuniões e comemorações de veranistas e moradores em meio a uma 
certa tranquilidade que chega em Torres no abril.

Por Vera Lia Fortini Cavalheiro

Tarde de chá das amigas da Confratorres: Mariazinha 
Ciulla, Suzana Loforte Gonçalves, Cristina Piccoli, Marisa 

Moreira Oliveira e Vera Lia Fortini Cavalheiro

Prefeito 
Carlos e Suzi 

Souza com 
Marina Ma-
tos de Souza

Joice 
Britto e 
Cunha 
em 
ensaio 
fotográf-
ico de 
Rogério 
Soares

Almoço das amigas Maria Tereza ( Matê) 
Tschiedel e Balala Campos

Graça Dotto curte o morro do Farol 
mesmo com chuva

Reinauguração do Largo 
Archymedes Fortini dentro das 

comemorações dos 250 anos de 
Porto Alegre

Sérgio Borja e Desirée Rodrigues 
pedalando na praia

Gerson 
Pedroso 
e Rejane 

Rubim 
curtindo 

uma 
praia 

com sol

Manoella   Cauduro 
Sampaio festejou 

aniversário com girassóis

Inaudi e Roseli 
Nery Ferrari - "vamo que 

vamo"
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Está chegando o Festival Inter-
nacional do Balonismo de Torres! 
A partir de 14 de abril, cerca de 70 
balões (sendo 30 de pilotos tor-
renses) estaram no ar disputando 
o cobiçado título.

As provas competitivas do Ba-
lonismo são decididas pelo dire-
tor do Campeonato ou Festival 
antes de cada briefing dos pilotos, 
em função das condições climato-
lógicas do momento. As provas 
aplicadas aos pilotos são do tipo 
de precisão quando um alvo, no 
chão ou suspenso, deve ser atin-
gido. 

Aqui estão as provas que são 
disputadas no Festival de Balonis-
mo em Torres: Nos Campeonatos, 
a organização vai somando todos 
os pontos dos pilotos nas provas 
para somá-los ao final do evento e 
definir o campeão da competição,

-ALVO DECLARADO PELO PI-
LOTO (PDG) -Competidor tentará 
jogar uma marca próxima a um 
alvo selecionado por ele mesmo 
e declarado por ele antes do voo. 
O resultado é a distância do pon-
to de medição da marca ao alvo 
declarado. A menor distância é 
melhor.

-ALVO DECLARADO PELO JUIZ 
(JDG) - Competidores irão tentar 
jogar a marca num alvo previa-
mente marcado pelo juiz O re-
sultado é a distância do ponto de 
medição da marca ao alvo em X, 
se colocado, ou do alvo. A menor 
distância é melhor.

-VALSA DA HESITAÇÃO (HWZ) 
- Competidores irão tentar jogar 
a marca próximo a um dos vários 
alvos previamente marcados pelo 
juiz; O resultado é a distância do 
ponto de medição da marca ao 
alvo em X mais próximo, se colo-
cado, ou do alvo. A menor distân-
cia ó melhor.

-FLY-IN(FIN) - Competidores 
irão procurar o seu próprio local 
de decolagem, fora de um raio 
predefinido e tentar jogar a mar-
ca o mais próximo do alvo previa-
mente marcado ou do alvo em X. 
O resultado é a distância do pon-
to de medição da marca ao alvo 
em X, se colocado, ou do alvo. A 
menor distância é melhor.

-FLY-ON(FON) Competidores 
irão tentar jogar uma marca o 
mais próximo de um alvo selecio-
nado por ele mesmo e declarado 

por ele durante o voo. O resulta-
do é a distância do ponto de me-
dição da marca ao alvo declarado. 
A menor distância é a melhor. O 
competidor deverá escrever cla-
ramente na sua marca anterior o 
seu alvo declarado para o fly-on.

-CAÇA A RAPOSA (HH) - Com-
petidores irão seguir um balão 
raposa e tentar jogar a marca o 
mais próximo ao alvo em X colo-
cado PELA RAPOSA não mais que 
10 metros na direção do vento em 
relação ao cesto após o pouso.

O resultado é a distância do 
ponto de medição da marca ao 
alvo em X. A menor distância é 
melhor.

-CAÇA A RAPOSA COM COR-
RIDA (WSD) - Competidores irão 
voar para o ponto de decolagem 
de um balão raposa, seguir o ba-
lão raposa e tentar jogar a marca 
o mais próximo do alvo em X co-
locado pelo balão raposa a não 
mais que 10 metros na direção do 
vento em relação ao cesto depois 
do pouso. O resultado ó a distân-
cia do ponto de medição da mar-
ca ao alvo em X. A menor distân-
cia é melhor.

-GORDON BENNETT MEMO-
RIAL (GBM) - Competidores irão 
tentar jogar a marca dentro de 
uma(s) área(s) de pontuação o 
mais próximo a um alvo previa-
mente marcado. O resultado é a 
distância do ponto de medição da 
marca ao alvo em X, se colocado, 
ou do alvo. A menor distância é 
melhor.

-AO ALVO COM JANELA DE 
TEMPO (CRAT) - Competidores 
irão tentar jogar a marca dentro 
de uma área válida o mais próxi-
mo de um alvo previamente mar-
cado. A(s) área(s) de pontuação 
terão períodos de tempos espe-
cíficos de validade. O resultado é 

a distância do ponto de medição 
da marca ao alvo em X, se coloca-
do, ou do alvo, dentro da janela 
de tempo. A menor distância é 
melhor.

-MÍNIMA DISTÂNCIA COM 
ÁREA DE PONTUAÇÃO (SF) - 
Competidores irão tentar jogar a 
marca o mais próximo ao ponto 
de decolagem dentro de uma(s) 
área(s) definida. O resultado é a 
distância entre o ponto de medi-
ção da marca ao ponto de decola-
gem. A menor distância é melhor.

Fonte : Air Show Sports / Fe-
deração Brasileira de Pilotos de 
Balão (F.B.P.B )

Conheça sobre as Provas de Balonismo que 
podem ocorrer no 32º Festival Internacional

Diversas atividades culturais 
e esportivas esperam o visitan-
te do 32º Festival Internacional 
de Balonismo que ocorrerá 
entre os dias 14 e 24 de abril 
no Parque Odilo Webber Ro-
drigues. A programação da 
área de cultura acontecerá na 
Tenda Cultural e as atividades 
esportivas serão desenvolvidas 
no palco principal da arena de 
shows.

"A entrada no Parque tem 
um valor solidário a partir de 
R$10,00. Com este valor, o visi-
tante poderá permanecer todo 
o dia no Parque e entrar e sair 
quantas vezes quiser até 16h, 
por uma questão de operacio-
nalidade. Após este horário, se 
o visitante sair, terá que pagar 
novo ingresso. Muito impor-
tante: a entrada no Parque dá 
direito a assistir aos shows", 
explica a Prefeitura de Torres.

A Tenda Cultural contará 
ainda com a exposição da Casa 

da Terra e do Artesanato, onde 
o grupo de artesãos da cidade 
que fazem parte do Selo 'Feito 
em Torres' irão expor seu tra-
balho. Confira a programação 
cultural e esportiva.

PALCO PRINCIPAL 
14/04 (quinta-feira) -  19h- 

Abertura oficial - 20h- Arueira 
- 21h- Jack Daniel’s

15/04 (sexta-feira) - 18h30- 
Uaná -  20h- Show Vitão - 22h- 
Show Matuê

16/04 (sábado) - 20h- DJ Ca-
beção - 22h- Show Luan Santa-
na

17/04 (domingo) - 20h- JB 
Trio e Convidados - 21h- Sam-
batuque

20/04 (quarta-feira) - 10h- 
Educação no Balonismo (in-
fantil) - 15h- Educação no Ba-
lonismo (infantil) - 20h- Carlos 
Badia (Espetáculo Voo)

21/04 (quinta-feira) - 20h- 
Kiquarteto - 21h- Grupo Bem 

Nessa
22/04 (sexta-feira) - 19h- 

Social Mask - 19h45- Morning 
Sun - 20h30- Arinês e Banda - 
22h- Comunidade Ninjitsu

23/04 (sábado) - 19h30- DJ - 
22h- Show Michel Teló

24/04 (domingo) - 18h- Nas 
Ondas de Jah - 19h- E.D.O Pha-
raoh -20h- Show Turma do Pa-
gode

TENDA CULTURAL
SEXTA-FEIRA 15/04 - 19h – 

Música ao vivo com Kiko e Ce-
sar Pacheco

SÁBADO 16/04 - 19h- Power 
Trio

DOMINGO 17/04 - 16h – 
Recital poético Café com Poe-
sia; 17h – Música ao vivo com 
Clarice Ity e Rossano Duary; 
18h – Música ao vivo com Cari-
na Lila e Rossano Duary

QUARTA-FEIRA 20/04 - 17h 
– Encontro coletivo de artistas 
do Litoral e Economia Criativa; 

18h30 – Mulheres no Circo de 
Rua

QUINTA-FEIRA 21/04 - 18h 
– Música ao vivo com Bruno e 
Gustavo

SEXTA-FEIRA 22/04 - 18h 
– Música ao vivo com Telmo 
Valencio; 19h – Música ao vivo 
com Mauro Policarpo e Cesar 
Vieira

SÁBADO 23/04 - 19h – Mú-
sica ao vivo com Marcos e Bru-
no Pacheco

DOMINGO 24/04 17h – Mú-
sica ao vivo com Gustavo Gus-
tah; 18h – Música ao vivo com 
Arines e Banda

AGENDA ESPORTIVA
QUINTA-FEIRA 14/04 - 8h30 

às 18h – Esporte e Lazer em 
Movimento – Van do Esporte

SEXTA-FEIRA 15/04 - 8h30 
às 18h – Esporte e Lazer em 
Movimento – Van do Esporte

SÁBADO 16/04 - 8h30 às 
18h – Esporte e Lazer em Mo-

vimento – Van do Esporte; 
14h30 – Aulão de Villa’s com 
Manoel Garcia Villa’s

DOMINGO 17/04 - 8h30 
às 18h – Esporte e Lazer em 
Movimento – Van do Esporte; 
14h30 – Kangoo Jump com Stu-
dio Aloha com Gustavo Schelle

QUARTA-FEIRA 20/04 - 
8h30 às 18h – Esporte e Lazer 
em Movimento – Van do Es-
porte

QUINTA-FEIRA 21/04 - 8h30 
às 18h – Esporte e Lazer em 
Movimento – Van do Espor-
te;14h30 – Fitdance & Hiphop 
Leonardo Gonçalves & Convi-
dados

SEXTA-FEIRA 22/04 - 8h30 
às 18h – Esporte e Lazer em 
Movimento – Van do Esporte

SÁBADO 23/04 - 8h30 às 
18h – Esporte e Lazer em Mo-
vimento – Van do Esporte

DOMINGO 24/04 14h30 às 
15h30 – Aulão de Ritimos com 
Grupo Sister’s Z

Confira a programação esportiva e cultural no 32º Festival 
Internacional de Balonismo
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 Equipe torrense de atletismo sub-20  garante mais 2 Campeões Gaúchos 
Os atletas do Projeto Brincar de Correr - vinculado 

a Associação dos Corredores de Torres (Ascort) -  par-
ticiparam no dia 26 de Março do Estadual Sub 20 de 
Atletismo, competição esta realizada em pista e or-
ganizada pela Federação Gaúcha de Atletismo (FAER-
GS). As competições se deram em varias modalida-
des desde provas de velocidade, saltos e arremessos 
até lançamentos. Constaram equipes de todo o Rio 
Grande do Sul.

Ao todo foram 15 atletas e mais equipe técnica do 
Projeto que representaram Torres, competindo com 
bravura e  respeito. Entre os destaques tivemos Car-
los Eduardo Borba e Brenda Brum  - ambos conquis-
taram os Títulos estaduais na modalidade 3000m c/
obstáculos (masculino e feminino).

 "A Ascort em nome de sua equipe agradece a 
todos que contribuíram direta e indiretamente para 
mais esta competição" comemora a assessoria do 
clue. Confira todos os medalhistas da Equipe ASCORT 
de Atletismo/Projeto Brincar de Correr.

- 3000m c/ obstáculos  – Masculino  - Final p/tem-
po – Sub20 - Campeão Gaúcho Carlos Eduardo Borba 
da Rocha; Vice Campeão Gaúcho Erick Santos da Silva 

- 3000m c/ obstáculos  – Feminino  - Final p/tempo 

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

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

Sub20 - Vice Campeão Gaúcho Carlos Eduardo Borba; 
Medalha de Bronze Rafael Delfino Candido

-3000m rasos – Masculino  - Final p/tempo – 
Sub20 - Vice Campeão Gaúcho Willian de Oliveira; 
Medalha de Bronze Rafael Delfino Candido

Patrocínio - Torres Calçados / CFC Torres RS / Cons-
trutora Monte Bello / Nossa Casa Imobiliária / RMS 
Telecom / Laboratório Da Rocha / Novo Lar Imobiliá-
ria / Klein Bicicletas / SOSSEG / VCA MAGGI - Constru-
tora e Incorporadora Ltda

Equipe Técnica: JB Clínica Quiropraxia / Academia 
Kirra Capesca / Massoterapeuta Dirlene Girelli / Pro-
forma Fisioterapia / Psicólogo Vitor Luiz Job dos San-
tos  / Nutricionista Diandra Valentini / Fisioterapeuta 
Gustavo Pozzi 

Apoios: Águia Contabilidade / Clezar Junior En-
genharia e Construções / Protelim Piscinas Torres / 
Co2 Grupo de Corrida / Grupo Bem Estar de Corrida / 
ATP Fitwear /  COMDICA TORRES RS/ Jornal A FOLHA 
Torres

Atleta do Passo de Torres conquista vaga em mundial 
de atletismo escolar na França

Luísa Lummertz Colares Lopes, de 
17 anos, segue colhendo frutos do seu 
esforço nas pistas de atletismo. Atleta 
do salto em altura, a jovem do Passo de 
Torres compete pelo Mampituba/FME 
Criciúma e recentemente foi à Aracaju 

(SE) participar de uma Seletiva Nacional 
para o Gymnasiade 2022. No evento re-
alizado na capital sergipana, Luísa con-
quistou o 1° lugar, garantindo a classifi-
cação para a competição mundial.

Competição escolar que será reali-

zada em maio, na Normandia (França), 
o Gymnasiade é considerado um dos 
maiores evento mundial de atletismo 
para jovens, uma espécie de  Jogos 
Olímpicos para atletas em idade esco-
lar. 

Atleta do salto em altura, Luísa Lummertz (foto) - de 17 anos - foi à Aracaju (SE) onde venceu 
Seletiva Nacional para o Gymnasiade 2022
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O delegado Marcos Vinicius 
Muniz Veloso em entrevista para 
a Rádio Maristela hoje, 06/04, 
informa o novo número de What-
sApp da delegacia de Torres para 
denúncias de crimes e garante 
anonimato absoluto, (51) 9 8600 

1942. “Temos o prazer de comu-
nicar a comunidade um canal di-
reto conosco, se por ventura al-
guém testemunhar algum delito 
ou souber de alguma informação 
que esteja acontecendo nas proxi-
midades informar a Polícia Civil”.

Ele enfatiza que através do 
WhatsApp a comunidade con-
segue auxiliar a Polícia Civil com 
mais informações e diz que é im-
portante frisar que embora a po-
lícia esteja dando continuidade a 
um bom trabalho que já estava 

sendo realizado 
em parceria com 
a Brigada Militar, 
fazendo um elo 
com as entidade 
que compõe o 
sistema de segu-
rança pública do 
munícipio, é de 
extrema impor-
tância categorizar 
a participação 
da comunidade, 
abastecendo a 
polícia com in-
formações, “por 
mais força de 
vontade que te-
nhamos, a gente 
precisa que a co-
munidade tenha 

uma interação conosco, tenha 
um canal ativo conosco, para 
que possamos estabelecer uma 
relação, inclusive de confiança”, 
reforça o delegado.

“Se algum individuo estiver 
cometendo algum delito próxi-
mo da sua casa e você conseguir 
fazer filmagens disso e tirar fo-
tos sem ser identificado, nós da 
polícia gostaríamos de receber 
esses materiais para que a gente 
consiga desenvolver nosso tra-
balho e ter uma sociedade mais 
segura e mais harmônica”, relata 
a autoridade, informando que se 
caso algum policial, de qualquer 
categoria da polícia venha come-
ter algum crime e existir alguma 
filmagem, “isso está certo”, re-
força o delegado e enfatiza que 
filmagens e fotos são necessárias 
para combater crimes e isso pre-
cisa ser passado para as autori-
dades, “a gente precisa ouvir os 
dois lados da história”, termina 
dizendo.

“Esse início de relação precisa 

de uma troca de confiança, sou 
servidor público, os policiais civis 
que estão na delegacia são servi-
dores públicos, nós estamos aqui 
para servir o público, mas a gen-
te precisa necessariamente da 
participação da comunidade na 
elucidação dos delitos, ou se por 
ventura esteja ocorrendo algum 
crime pertinente, um tráfico de 
drogas por exemplo, por isso pre-
cisamos que a comunidade nos 
auxilie”, enfatizou o delegado.

Ele informa que está agilizan-
do um outro número de WhatsA-
pp funcional para ele, onde a po-
pulação poderá ter um contato 
diretamente com a autoridade, 
quando estiver com o contato 
repassa para a população. “O te-
lefone vai ficar comigo 24 horas 
por dia, se a comunidade se sen-
tir melhor em denunciar delitos 
diretamente para mim. Estará 
disponível para denúncias em ge-
ral”, termina sua fala.

FONTE - Rádio Maristela

POLICIAL 

Na tarde de sexta-feira (1/4), 
no bairro Vila Nova em Torres, 
a Brigada Militar (BM)  prendeu 
um homem pelo crime de tráfi-
co de drogas. O indivíduo de 29 
anos, com passagens policiais 
por tráfico de drogas, homicí-

dio doloso e posse de arma foi 
preso por uma equipe da Força 
Tática do 2° BPAT.

Os policiais possuíam infor-
mações de que o indivíduo es-
taria vendendo e entregando 
drogas por "tele-entrega" na 

cidade, e durante diligências 
na tarde de hoje, os PMs loca-
lizaram o suspeito e com ele 
foram apreendidas 25 porções 
de cocaína, três porções de ma-
conha, um celular, dois relógios 
sem procedência e R$ 660.

Homem que realizava "tele-entrega" 
de drogas é preso em Torres

O indivíduo de 29 anos, que já tinha passagens policiais por tráfico de drogas, homicídio 
doloso e posse de arma foi preso por uma equipe da Força Tática do 2° BPAT

Na tarde desta quarta-feira 
(6), a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu um homem que 
estava sendo procurado por es-
telionato em Porto Alegre. Ele 
foi abordado quando trafegava 
como passageiro de um ônibus 
na BR-101, em Torres.

Os agentes realizavam o po-
liciamento na rodovia quando 
abordaram um ônibus que fa-

zia a linha Foz do Iguaçu x Por-
to Alegre. Após a identificação 
dos passageiros, foi descober-
to que um deles estava com 
um mandado de prisão.

O homem, de 61 anos, é 
acusado de se passar por mé-
dico para ludibriar diversas 
mulheres, principalmente na 
região metropolitana de Porto 
Alegre. Após ganhar a confian-

ça das vítimas, ele desaparecia 
depois de receber quantias de 
dinheiro. Durante a aborda-
gem, estava vestido todo de 
branco, com avental, e porta-
va uma maleta com utensílios 
médicos.

O indivíduo foi conduzido 
para a delegacia e depois para 
o presídio, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

Procurado por aplicar “Golpe do Amor”, falso médico é preso em Torres
Golpista se passava por médico para seduzir mulheres e extorqui-las no RS, divulgou a polícia 

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

O prefeito Carlos Souza rece-
beu em seu gabinete na tarde 
desta terça-feira, 5 de abril, a vi-
sita do novo delegado de Polícia 
Civil de Torres, Marcos Vinicius 
Muniz Veloso, de 40 anos.

No encontro, foram aborda-
dos assuntos e troca de infor-
mações de interesse conjunto 
entre a Prefeitura e a Delegacia 
de Polícia de Torres. Na pauta, 

políticas públicas de segurança, 
sendo reforçada a parceria en-
tre o órgão de Segurança Públi-
ca e o Poder Executivo.

O prefeito agradeceu a visita, 
destacou as ações de apoio que 
a Prefeitura recebe na área da 
segurança pública e comentou 
que todo o evento para ser bem 
sucedido necessita do apoio das 
forças de segurança, destacan-

do a importância da atuação do 
32º Festival Internacional de Ba-
lonismo.

A Delegacia de Polícia Civil 
de Torres está sob novo coman-
do, do delegado Marcos, desde 
o dia 16 de março. Natural de 
Niterói-RJ e alguns anos no Rio 
Grande do Sul, já atuou como 
delegado de polícia em Dom Pe-
drito-RS e Soledade-RS.

Prefeito Carlos recebe visita do novo delegado de Polícia Civil de Torres

Delegacia de polícia de Torres conta  com novo WhatsApp para denúncias
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Praia Grande (SC) entra para o Guinness Book 
com recorde mundial de travessia em altura

Nesta semana as redes oficiais 
do Livro Mundial dos Recordes 
(Guinness Book), confirmaram a 
quebra do recorde em highline 
entre balões mais alta do mundo, 
ocorrida no dia 04 de dezembro 
de 2021 na Capital dos Canyons.

Rafael Bridi foi o catarinense 
de Florianópolis que se tornou 
recordista mundial de slackline 
nas alturas ao atravessar entre 
dois balões de ar quente, a 1901 
metros do solo, em uma fita de 
20 metros e 2,5 centímetros de 
diâmetro. O recorde anterior era 
de uma travessia feita nos Esta-
dos Unidos a 1.200 metros.

O feito ganhou repercussão 
internacional com a exibição no 
programa Fantástico, da Rede 
Globo, com quase sete minutos 

de cobertura em horário nobre 
da emissora. Como plano de 
fundo os balões e, acima das 
nuvens, o magnífico cenário dos 
canyons, grande atrativo natural 
da região, em franca expansão 
na exploração turística.

Os pilotos que encararam o 
desafio, levando Praia Grande 
ao livro dos recordes, possuem 
larga experiência em voos neste 
tipo de aeronave e juntamen-
te com o highliner e os órgãos 
gestores, planejaram muito bem 
esta quebra de recorde para que 
tudo ocorresse com o sucesso.

“Um fato muito relevante para 
todo o extremo sul catarinense, 
em particular para Praia Grande/
SC, que se tornou a terra do re-
corde em travessia entre balões 

no mundo. Uma parceria entre 
a Prefeitura, Balonistas, Trade 
Turístico e Governo do Estado 
que está divulgando a cidade em 
esfera mundial. Seguimos tra-
balhando em ritmo acelerado e 
com muita dedicação para tornar 
a Capital dos Canyons ainda mais 
conhecida” comentou o Prefeito 
Elisandro Machado (Fanica).

“Com a repercussão televisiva 
mais a adição do feito no Livro 
Mundial dos Recordes, pode-
mos trabalhar em diversas ações 
de promoção do Turismo, espe-
cialmente em feiras. Em breve 
teremos uma placa do Guinness 
Book, estamos esperando todo o 
procedimento formal. Essa pla-
ca será um atrativo turístico na 
cidade, vai ser trabalhado todo 

esse contexto para usar ao má-
ximo essa exposição”, explicou 
o Secretário de Turismo, Jorge 

Scandolara Jr.

FONTE: ASCOM PMPG

Estado do RS ajuíza ação para impedir pesca de arrasto no litoral gaúcho
A Procuradoria-Geral do Estado 

(PGE) ajuizou, na noite da terça-fei-
ra (5/4), ação contra a União, com 

pedido de tutela de urgência, soli-
citando a suspensão das Portarias 
do Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento/Secreta-
ria de Aquicultura e Pesca (Mapa/
SAP) Nº 115/2021 e Nº 634/2022. 
As duas portarias aprovam a re-
tomada da atividade de pesca de 
arrasto, bem como a pesca motori-
zada de camarão na faixa marítima 
na costa do Rio Grande do Sul, das 
três milhas náuticas até as 12 mi-
lhas náuticas.

Baseada em estudos técnicos, a 
PGE argumentou que a “pesca de 
arrasto”, caracterizada pelo alto 
índice de descarte de espécies ma-
rinhas e baixíssima eficiência am-
biental, é notoriamente prejudicial 
à biosfera marinha, destacando 
que as portarias não atendem à 
diretriz de sustentabilidade neces-
sária à retomada dessa prática. A 

petição inicial apontou a ausência 
de critérios técnicos que assegu-
rem a preservação do fundo ma-
rinho, argumentando que, diante 
dessa situação, a pesca de arrasto 
não poderá ser retomada na forma 
dos referidos atos normativos da 
União.

Ainda conforme a manifesta-
ção da Procuradoria, a manuten-
ção das portarias é capaz de gerar 
dano irreparável ao ambiente, sen-
do destacado que a pesca trans-
cende o exercício de uma atividade 
econômica, visto que a extração de 
espécies componentes do ecossis-
tema brasileiro atrai o regime de 
proteção do artigo 225 da Consti-
tuição Federal.

Dessa forma, a PGE pede limi-

narmente a suspensão dos efeitos 
das portarias, multa diária em caso 
de descumprimento da vedação de 
autorizar a pesca de arrasto sem 
um plano eficiente de sustentabi-
lidade, bem como, ao final, a de-
claração de nulidade das normas 
que, na prática, não asseguram a 
retomada sustentável da atividade 
de pesca de arrasto na costa do Rio 
Grande do Sul.

O procurador-geral do Estado, 
Eduardo Cunha da Costa, já soli-
citou audiência com o magistrado 
que analisará o pedido de tutela de 
urgência formulado para tratar do 
assunto.

Texto: Ascom PGE - Edição: Se-
com

Corpo de Bombeiros realiza palestras 
prevencionistas para estudantes de Mampituba

O Corpo de Bombeiros 
Militar da cidade de  Torres 
com o intuito de levar a cul-
tura prevencionista aos mais 
joovens e se manter sempre 
próximo da comunidade,re-
alizou palestras para mais de 
200 crianças na Cidade de 

Mampituba. Em dois turnos, 
foram abordados os mais 
diversos assuntos entre eles 
, prevenção de incêndios, 
prevenção de acidentes do-
mésticos,primeiros socor-
ros,etc. 

"O Corpo de Bombeiros 

Militar de Torres não se fur-
ta das suas responsabilida-
des sociais e Sempre estará 
perpetuando conhecimento 
e ações educativas  em to-
dos os municípios gaúchos", 
destaca o bombeiro Marcelo 
França, um dos palestrantes.

Aluno de escola municipal de Torres recebe prêmio 
nacional sobre questões da Língua Portuguesa

Um aluno da Escola Muni-
cipal Fundamental Professor 
Manoel Oliveira Carneiro 
ganhou um celular, sortea-
do entre os estudantes que 
participaram da Campanha 
Feras da Língua Portuguesa 
dirigido aos alunos do Ensi-
no Fundamental (1º ao 9º 
ano) de escola parceira do 
Sistema de Ensino Aprende 
Brasil. 

A Campanha Feras da Lín-
gua Portuguesa foi realizada 
em 2021, criada para incenti-
var a utilização dos Livros Di-
dáticos do Sistema Aprende 
Brasil pelos alunos. Durante 
três semanas, os inscritos 
receberam, no e-mail cadas-
trado na inscrição, uma per-
gunta de Língua Portuguesa 
por semana e de acordo com 
o seu ano de ensino. Os alu-
nos que acertaram as três 
perguntas participaram do 

sorteio de um celular.
O estudante contempla-

do, Lucas Alves Quadros, da 
turma 31, é aluno da profes-
sora Simone da Silva Mene-
zes Huffell. O celular foi en-
tregue na última terça-feira, 
5 de abril, com a presença 
do secretário de Educação, 
Alexandre Porcatt; a diretora 
pedagógica, Jocélia Espíndu-
la; coordenadora pedagógi-
ca do Ensino Fundamental, 

Emilene Peres, além dos pais 
do aluno, professores e equi-
pe da escola.

Participaram da campa-
nha alunos de todo o Brasil. 
Os outros dois alunos que 
acertaram todas as questões 
e foram sorteados, além de 
Lucas, foram Giulia Tonello 
Zanella, aluna do 8º ano do 
Rio Grande do Sul e Paulo 
Gustavo Sanches de Queiroz, 
aluno do 9º de São Paulo.



A FOLHA 27SEXTA-Feira, 8 de Abril de 2022

COLUNAS ANTIGAS REVISITADAS 

Para entender porque os turistas, em cer-
tas cidades, são maltratados ou recebem 
informações pela metade ou erradas, po-
demos começar pelo aprendizado turísti-
co da população.  
Como alguém vai receber um visitante de 
bom grado se não compreende nada 
além do dinheiro que este traz consigo. 
Como alguém dará uma informação cor-
reta ou completa sobre rua, atrativo turís-
tico, hotel, restaurante, se não conhecer 
esses lugares. E além disso apreciá-los e 
tê-los como seus! O sentimento de per-
tencimento. 
O que mais me dói como profissional da 
área do turismo, é que a população (vou 
generalizar, mas tem exceções) não se 
vê integrante da economia turística da 
cidade de Torres. Para isso só marketing 
externo ou interno não basta. Deve-se ter 
algo mais profundo, mais abrangente, 
mais fundamental. Deve-se fazer um tra-
balho a longo prazo, mas com solidez. E 
este trabalho deve ser feito na base da 
população, que são as crianças.  
Um instrumento facilitador desta aprendi-
zagem é o Turismo Pedagógico, que pro-
move o desenvolvimento do conhecimen-
to dos alunos, através de atividades práti-
cas, valorizando ainda o local onde são 
praticadas. Ele motiva a aprendizagem 
dos estudantes através de atividades prá-
ticas, onde os alunos têm a oportunidade 
de além de aprender, vivenciar momen-

tos prazerosos, fugindo da rotina escolar. 
O ensino do turismo pedagógico propõe 
atividades diferenciadas das convencio-
nais, sugerindo aos alunos maior vontade 
de aprender, tornando assim o processo 
de ensino mais agradável, despertando o 
interesse dos alunos e motivando os pro-
fessores, além de demonstrar a realidade 
de uma região.  
Através de aulas passeio, os alunos têm 
a oportunidade de obter experiências que 
agregam para o conhecimento teórico da 
sala de aula, que são importantes para os 
estudantes e para a comunidade, onde 
todos têm a oportunidade de adquirir e 
desenvolver seus saberes.  
Estas atividades extracurriculares possi-
bilitam o desenvolvimento de um trabalho 
de conscientização da importância da va-
lorização dos atrativos turísticos dos mu-
nicípios, da cultura de comunidades, de 
seus valores históricos e ambientais.  
E com a interdisciplinaridade, é possível 
desenvolver projetos que atinjam diver-
sas disciplinas, trazendo-os para a reali-
dade dos alunos, ligando com os conteú-
dos curriculares, que serão enriquecidos 
no turismo cultural, ambiental e histórico. 
“O Turismo Pedagógico é uma maneira 
de oferecer aos estudantes a oportunida-
de de conhecer melhor uma determinada 
região por meios de aulas práticas no 
próprio destino receptor. ” Neste contexto 
percebe-se que relacionar atividades pro-

postas dentro do currículo da escola e 
desenvolve-las na localidade em que os 
alunos vivem, enriquece o conhecimento 
dos estudantes além de abordar valores 
de preservação e cidadania. A partir da 
convivência com o meio em que vivem, 
os alunos acabam criando vínculos, que 
conduz ao respeito no desenvolvimento 
local.  
No Turismo Pedagógico, o aluno desde 
cedo aprende que o lugar onde mora tem 
História, tem belezas naturais que podem 
ser exploradas e vivenciadas de forma 
planejada e orientada, o que favorece a 
educação e preservação, cria identidade 
e orgulho de ser comunidade.  
Ao visitar os Atrativos Turísticos do Muni-
cípio, os estudantes ampliam e enrique-
cem seus conhecimentos de forma mais 
agradável, pois propõe atividades diferen-
ciadas das convencionais.  
Nosso município já teve uma disciplina de 
turismo como obrigatória no ensino fun-
damental, mas foi retirada. Talvez, a se-
cretaria de educação possa ter sensibili-
dade e novamente colocar, de forma pla-
nejada, esta disciplina no currículo do en-
sino fundamental e médio. Não da forma 
como era feita, mas com o auxílio do Tu-
rismo Pedagógico. É uma ideia, uma se-
mente, uma provocação de mudança, 
quem sabe? 
Fonte: Emanuele de Paris. Turismo Pedagógico no município 
de Pinhal-RS. Trabalho de Conclusão do Curso de Turismo. 
https://acolhida.com.br/turismo-pedagogico/ 
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