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dias. Veem alegrar as almas...
Trata-se do maior festival de ba-

lonismo da América Latina. Cinco 
dias de competições emocionan-
tes, shows inesquecíveis e muita 
diversão. O Festival contará com 
competições de balões esportivos 
em diversas provas e com apre-
sentações de balões em formatos 
inusitados, que farão a festa ainda 
mais divertida e colorida. Não es-
quecendo, é claro, do tão aguarda-
do Night Glow, onde todos os pilo-
tos juntam-se e iluminam a noite 
com suas máquinas acesas pelas 
chamas dos maçaricos.

Tudo começou, como diz a Carla Horn, que 
acompanha os balões em Torres desde o iní-
cio, meio por acaso. Ela me mostra a página 
do Dr.Google: “No ano de 1989 surgiu a idéia 
de trazer alguns balões para a abertura de 
um outro festival que era realizado no muni-
cípio, o sucesso foi tão grande que, a partir do 
ano seguinte, surgia o I Festival Sulbrasileiro 
de Balonismo. O I Festival de Balonismo de 
Torres contou com a presença de dez balões. 
O evento, que era inédito no sul do Brasil teve 
sua primeira edição no mês de Outubro, mas 
os ventos não foram muito favoráveis e impe-
diram a realização de algumas provas.

A segunda edição em 1990, foi transferida 
para o mês de abril, mês com ótimas condi-
ções climáticas para o voo. Com quinze ba-
lões e centenas de pessoas prestigiando o 
evento, e o mês de abril passou a ser o mês 
oficial do festival até os dias de hoje. Espera-
do pelos moradores da cidade, que pratica-
mente vivem do turismo.

Esta praia tornou-se ao longo destes anos 
a Capital Brasileira do Balonismo, e recebe 
cerca de 100.000 pessoas por ano no Parque 

de Balonismo no período de realização do 
Festival.”

Hoje temos balões, balonistas e balonismo 
na cidade, o ano inteiro. Como o surf, vai se 
tornando uma marca da cidade que aguarda 
a aprovação no Congresso Nacional de um 
Projeto de Lei que faz de Torres a Capital Bra-
sileira do Balonismo. No Festival deste ano 
haverá muita música, poesia, jogos e, sobre-
tudo, encontros. Além do veraneio, a cidade 
vai alongando sua vocação turística, agora 
não pelo dedo de Deus sobre a Natureza pro-
digiosa, mas pela inteligência do sua gente. 
Outros festivais, outras atividades, outros 
pontos de encontro coletivo deverão, ainda 
serem inventados para que Torres se tor-
na cada vez mais encantandora e próspero. 
Dentre elas, mais atividades culturais, como 
recomendava Ruy Rubem Ruschel, baluarte 
dos estudos históricos na cidade e da litera-
tura local. E por que não, com urgência, uma 
Casa de Cultura, com boa capacidade para 
eventos, congressos, uma boa sala de cinema 
e atos, uma Biblioteca com acesso à Internet 
e bons espaços para nossa juventude?

Há um personagem, tão fascinante quan-
to desprezível,  na mitologia grega, Medeia, 
cuja origem estava numa distante colina nos 
confins do Mar, onde Jasão foi buscar o fa-
moso velocino de ouro, um precioso pelego 
dourado,  guarnecido  per ferozes animais. 
Filha do Rei do lugar, Medeia, cujo nome 
pode tanto sugerir medo como mediação, 
ajudou o grande herói a pegar o velocino e 
com ele se fez ao mar, seguidos pela frota 
real do pai desconsolado. Aproximando-se 
do Argo, navio de Jasão, Medeia, não hesi-
tou. Cortou seu irmão, junto a ela, em pe-
daços e jogou-os na direção da embarcação 
paterna. Quando o Rei viu a cabeça do filho 
boiando sobre as águas, exasperou-se e pa-
rou a perseguição. Mas Medeia teria que pa-
gar caro  pelo seu pecado. Não apenas deste, 
mas outro mais, quando, abandonada pelo 
marido, assassinou seus dois filhos. Passou 
a ser um símbolo da loucura que nos leva a 
atos inconcebíveis que acabam nos deixan-
do irremediavelmente isolados. “Em meio 
a tantos perigos, resta-me eu”, grita ela no 
fundo de sua solidão. 

Nesta semana, vimos, também,  um tal Ja-
mes, negro, com 62 anos, ter seu dia de fúria 
pecaminosa num metrô de New York. Despe-
jou sua frustração sobre inocentes indeter-
minados ferindo perto de 30 pessoas. Parou 
a cidade. Preso, estará irremediavelmente 

condenado à vida. Não sabemos direito o 
que leva alguém a tais atos; sabemos que, 
todos, temos um limite. E até chegar este 
limite devemos procurar, senão a difícil fe-
licidade, momentos de distensão, lazer, um 
pouco de amor. 

O corpo exige, o coração suplica, a cabeça 
procura. Daí porque, nestes tempos de tanta 
tensão e insegurança as pessoas procurem 
tanto fazer viagens, ver outras paisagens, 
distrair, fazendo do turismo um dos segmen-
tos mais promissores da economia contem-
porânea. O sabath bíblico já tinha esta preo-
cupação: Tendo feito o mundo em seis dias,  
Deus guardou o último como descanso. Uma 
propaganda de uma Agência de Turismo, na 
televisão, até chega a este paroxismo: “Via-
jar nos torna melhores!”. 

Não vamos a tanto. Mais diletantismo e me-
nos filosofia. E por falar nisso, não há como 
não falar, nesta semana, do balonismo, este 
sonho de “balonautas”. Mas, felizmente, não 
raptarão nenhuma donzela...O 32º. Festival 
do Balonismo em Torres, que abriu dia 14, 
é um colírio para os olhos,  depois do tor-
mento da pandemia, das dificuldades econô-
micas da conjuntura, das polêmicas amargas 
e inevitáveis das campanhas eleitorais – e já 
estamos em meio a deste ano. Cerca de 60 
mil pessoas são esperadas em Torres nestes 

OPINIÃO 

Enfim, as cores da vida estão de volta!

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

Paulo Timm
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Vereadores da comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura dizem que pessoas e empresas reclamam e sugerem ações atuais para a prefeitura de Torres.

Estão tramitando na Câmara dos 
Vereadores de Torres três requeri-
mentos - de autoria da Comissão de 
Infraestrutura, Meio Ambiente e Agri-
cultura da Casa Legislativa - para que 
a prefeitura gestione junto ás autori-
dades competentes ações acerca da 
instalação do terminal rodoviário de 
Torres,. A rodoviária hoje está em lo-
cal junto a Estrada do Mar, após mu-
dar-se do ponto tradicional que fun-
cionava no centro da cidade, em meio 

a troca do concessionário.
A Comissão temática, que é presi-

dida pelo vereador Silvano Borja (PDT) 
e que possui como colegas a vereado-
ra Carla Daitx (PP) e o vereador Jacó 
Miguel Zeferino (PSD), em um dos 
requerimentos pede que sejam toma-
das as seguintes providências: - Sina-
lização de indicação da nova rodoviá-
ria; Sinaleira na Estrada do Mar, para 
possibilitar a travessia de pedestres, 
carros e ônibus para a nova Rodoviá-

ria; Ponto de Taxi na rodoviária; Inter-
venção junto a Torrescar para que crie 
e implante uma ou mais linhas com 
horários mais seguidos entre o centro 
e o terminal.

   Afinal a comissão da Câmara 
pede que seja encaminhada, pela pre-
feitura para o Legislativo de Torres, 
uma cópia do alvará de funcionamen-
to e o “Habite-se” do referido prédio, 
onde está localizada a rodoviária atu-
almente.       

Comissão temática da Câmara de Torres pede 
mudanças no novo ponto da Rodoviária

Uma comitiva formada pelo executivo de Cidreira 
visitou a Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria 
e Comércio na manhã de segunda-feira (11 de abril), 
com o propósito de conhecer o processo licitatório dos 
quiosques à beira-mar adotado em Torres. A motivação 
foi provocada pela necessidade do município de Cidrei-
ra adotar um procedimento que coordene a função dos 
quiosqueiros.

O grupo estava formado pelo chefe de gabinete, Ma-
theus Andrade; pelo titular da Secretaria de Indústria e 
Comércio, Altair Agatti e a servidora Maria de Fátima, 

do Setor Administrativo. Foram recebidos pelo secre-
tário do Trabalho, Indústria e Comércio, Sotério Júnior, 
que expôs sobre as ferramentas e espaços criados na 
Secretaria para simplificar e desburocratizar o processo.

Conforme informaram os visitantes, os gestores de 
Cidreira estão buscando ideias que fortaleçam e esti-
mulem o empreendedorismo local. Na oportunidade, o 
grupo tratou com representantes de Torres sobre legis-
lação federal, elaboração de editais, licenças de beira 
de praia junto à Fepam, entre outros assuntos ligados 
ao tema.

Município do Litoral vem conhecer, em Torres, 
processo licitatório dos quiosques à beira-mar

EXTRAVIO DE TALÃO DE PRODUTOR RURAL 
 
Milton Edison Henrich, inscrito  na cédula de identidade RG:1092495462 R.S e portador do 
CPF:007.571.360-87,residente a Rua La Salle,102-Centro Esteio vem declarar o EXTRAVIO de 02 
Talões de Nota Fiscal  de Produtor Rural de números 114 932551 e 153012781, inscrição 
estadual nº 250/1000719,0151/2-01 criação de bovinos.  
 
 

           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
          CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 04/2018

A Câmara Municipal de Torres firma Termo Aditivo de Contrato com a Empresa 
Teresa Cristina Rocha de Araújo Santos – ME – Jornal A Folha, para a publicação e divulgação 
das atividades da Câmara Municipal de Torres, pelo valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta 
centavos) o centímetro de coluna de 8,5 cm de largura, fonte Times New Roman, tamanho 10, 
espaçamento simples. Termo Aditivo de Contrato assinado em 11 de abril de 2022, com vigên-
cia de 12 (doze) meses a partir de 11 de abril de 2022. Processo de Licitação no 07/2018 – 
Modalidade Convite. Crédito Orçamentário no 3.3.9.0.39.00.00.00.001/2002 – Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica.

Torres em 11 de abril de 2022. 

__________________________________ 
Rafael da Silveira Elias,

Presidente Câmara. 

Reclamação de usuários e comerciantes
A comissão explica sua atitude 

perante a prefeitura afirmando que 
o Município, embora não tenha o  
poder de definir a concessão da ro-
doviária (atribuição do DAER), tem a 

prerrogativa de dar parecer autori-
zando à localização do prédio, bem 
como avaliar a situação da edificação 
que servirá para seu funcionamento.

Os vereadores autores lembram, 

ainda, que a parcela da população 
que depende do transporte viário 
feito por ônibus - empresas de trans-
porte coletivo estadual e interesta-
dual - e os comércios que tinham seu 

movimento baseado na movimenta-
ção gerada pela rodoviária em seu 
antigo ponto estariam insatisfeitos 
com a mudança da localização. E 
sugerem a administração que, junto 

com a empresa cessionária da rodo-
viária, seja implementado um novo 
local para a rodoviária, visto que o 
contrato de locação do espaço atual  
teria  só mais 18 meses de vigência. 

Vereador Gimi quer dar mais realismo na cobrança de ITBI e quer possibilitar aprovação de projetos de construção unifamiliar em imóvel sem matricula/registro

Estarão tramitando na Câmara Muni-
cipal de Torres dois projetos de lei, ambos 
de autoria do vereador Gibraltar Vidal, o 
Gimi (PP), que tratam sobre a relação en-
tre a prefeitura de Torres e proprietários 
de imóveis dentro do município. São o 
Projeto de Lei Complementar que altera 
o artigo 88º na Lei 3724 (de 31 de dezem-
bro de 2002) e o Projeto de Lei Comple-
mentar que acrescenta parágrafo único 
ao artigo 24 (do Código de Obras do Mu-
nicípio de Torres).

No primeiro, o vereador autor refaz  
artigo sugerindo que  o ITBI  (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis ) passe a 
considerar  o valor médio de mercado do 
bem imóvel transacionado, com a apre-
sentação do contrato de compra e venda 
ou declaração firmada pelo comprador, 

em face do princípio da boa-fé objetiva.

ITBI é diferente de IPTU

 O vereador autor do PL modificativo 
explica, no corpo da matéria a ser  debati-
da  na Câmara,  que atualmente, em Tor-
res, a base de cálculo do ITBI é o valor de 
mercado do imóvel objeto da transmissão 
ou da cessão de direitos reais a ele rela-
tivos, sendo utilizando como tal base de 
cálculo o “valor venal” do imóvel - tanto 
no Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) como no Imposto sobre Transmis-
são de Bens Imóveis (ITBI).

 Mas Gimi acha que no ITBI, a base 
de cálculo (valor de mercado do imóvel) 
é afetada por fatores como benfeitorias, 
estado de conservação e as necessidades 

do comprador e do vendedor, dentre ou-
tros. Portanto, acha que o fato gerador do 
imposto decorre de um acordo de von-
tades entre o alienante e o adquirente 
por envolver um escopo de variáveis tão 
grandes.  

No final de sua justificativa o vereador, 
após também expor várias jurisprudên-
cias sobre o assunto que defende, sugere 
que, que no ITBI, a base de cálculo deve 
considerar o valor da transação real feita 
do imóvel transmitido, e não a supostas 
avaliações feitas pelo Município.

Se paga IPTU, tem de ter direito a 
construir casa

Já no outro Projeto de Lei Comple-
mentar, pede-se que seja mudada a exi-

gência de registro em cartório de terrenos 
em nome do proprietário, para que este 
possa autorizar projetos de construção 
junto à prefeitura. Os documentos a se-
rem exigidos no PL seriam, tão somente 

RG e CPF; Certidão de nascimento ou 
casamento atualizada; Comprovante de 
endereço;  Planta e memorial descritivo 
assinado por profissional legalmente ha-
bilitado, com prova de anotação ou res-
ponsabilidade técnica (ART ou RRT) junto 
com o comprovante do recolhimento da 
taxa;  Comprovação de inscrição no ca-
dastro municipal (IPTU) de no mínimo 15 
anos (facultado o somatório de cadastro 
dos posseiros anteriores devidamente 
comprovados a sua cessão de direitos 
possessórios), ou escritura pública outor-
gada pelo Município.

Na tribuna da sessão da Câmara de se-
gunda-feira (11 de abril), o vereador Gimi, 
autor deste PL que tramita na Casa Legis-
lativa, lembra que ele milita faz tempo 
com a questão. Ele explicou que existem 
casos de donos de terrenos sem registro 
no seu próprio nome (por questões buro-
cráticas - portanto informais e sem litígio), 
que não conseguem aprovar projetos nes-
tes terrenos, recebendo o argumento da 
prefeitura que este não está registrado 
em cartório no nome do autor do projeto 
de construção. Mas que a mesma prefei-
tura cobra IPTU do proprietário do mes-
mo terreno, sem levar em conta a mesma 
falta de registro formal. 

O vereador acha que "estará sendo fei-
ta justiça tributária" no caso e, portanto, 
sugere a mudança legal. 

Dois PL's relacionados a impostos e construção 
de imóveis tramitando na Câmara de Torres
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Na sessão da última segunda-fei-
ra, dia 11 de abril, 10ª Sessão Or-
dinária de 2022, sob a presidência 
do Vereador Rafael Silveira, foram 
lidas as correspondências e propo-
sições da semana. Durante os pro-
nunciamentos, manifestaram-se 
os vereadores Igor Beretta, Carlos 
Jacques, Cláudio de Freitas, Dilson 
Boaventura, Gibraltar Vidal, Jacó 
Miguel, Vilmar Rocha, João Negri-
ni, Moises Trisch e Silvano Borja. Na 
Ordem do Dia da sessão de 11 de 
abril, foram aprovadas as Emendas 

01 a 05 ao Projeto de Lei 16/2022 
que trata do calendário de eventos 
esportivos do município, Projetos 
de Lei 15 e 16/2022 e o Projeto de 
Decreto Legislativo 01/2022.

Na tribuna popular, a Câmara 
recebeu o Secretário de Turismo 
de Torres, Fernando Nery, que 
esclareceu dúvidas sobre a nova 
modalidade de gestão do Festival 
Internacional de Balonismo.  O 
Secretário falou durante os dez 
minutos regulamentares e depois 
esclareceu dúvidas dos vereado-

res da Casa.  E as pautas principais 
foram a indagação de vereadores 
da oposição sobre a cobrança de 
ingressos nesta edição do Festival 
de Balonismo; sobre reclamação 
de alguns artistas locais por não te-
rem sido contratados (ou convida-
dos para participarem) dos shows 
programados no evento; e sobre 
a falta de oportunidade para que 
empreendedores torrenses parti-
cipassem dos pontos de vendas de 
alimentação, dentro do parque no 
balonismo desta edição.

POLÍTICA

 Secretário de Turismo explica na Câmara mudanças após 
terceirização da organização do Festival de Balonismo

Fernando Nery (foto) defendeu as mudanças que receberam críticas de vereadores da oposição - citando que acesso aos shows nacionais 
passaram a ter preços mais acessíveis

Explicações do secretário sobre o Festival de Balonismo
Fernando Nery (Secretário de Turis-

mo de Torres) explicou que os ingres-
sos para shows de atrações musicais 
nacionais - cobrados no Festival do 
Balonismo em edições anteriores - ti-
nham valores que chegavam a até R$ 
100, enquanto nesta edição as pesso-
as podem usufruir dos mesmos espe-

táculos por valores mais acessíveis, ao 
comprarem os ingressos de entrada 
individual no parque durante os 10 
dias do Balonismo - entradas que cus-
tam R$ 20 a inteira; R$ 15 a social (com 
mais um kg de alimento não perecível) 
e R$ 10 a meia entrada. 

Sobre os espaços para comercian-

tes, Fernando explicou que o Festival 
Internacional de Balonismo - este ano 
organizado por empresa especializada 
(após terceirização feita pelo governo 
municipal) - já conta com fornecedo-
res relacionados ao perfil dos orga-
nizadores, por isso a pouca abertura 
para negócios locais. E que a autono-

mia para contratações de equipamen-
tos internos faz parte do contratado, e 
tem de ser respeitada. 

Sobre a pouca contratação de ar-
tistas locais, o secretário de Turismo 
de Torres explicou que o trabalho 
de curadoria é feito pela secretaria 

de Cultura local. Por isso, o vereador 
oposicionista Igor Beretta (MDB) re-
quisitou a participação do secretário 
da pasta cultural na Câmara, para que 
seja explicado o critério da contrata-
ção, requerimento que deverá ser vo-
tado em breve.  

O Presidente da Câmara dos 
Vereadores de Torres, Vereador 
Rafael Silveira, participou da au-
diência pública promovida pela 
Comissão do Mercosul e Assun-
tos Internacionais da Assembleia 
Legislativa, no dia 06/04. O ob-
jetivo foi discutir a implantação 
do Porto Meridional, conhecido 
também como Porto de Arroio 
do Sal. No evento foi feito o lan-
çamento da Frente Parlamentar 
responsável por promover, em 
conjunto com a sociedade civil e 
Poder Público, a discussão e apri-

moramento de políticas públicas 
para a implantação desta impor-
tante obra no Estado.

Aproveitamento dos impac-
tos consta nas modificações do 
Plano Diretor 

Em sua fala durante a audi-
ência, o Vereador Rafael Silveira 
colocou-se à disposição no que 
for necessário para a instalação 
do Porto. Adiantou ainda que o 
Plano Diretor de Torres, que está 
para ser apreciado na Câmara 

Municipal, tem em suas diretri-
zes especiais cuidados para com 
as praias do sul, lindeiras ao mu-
nicípio de Arroio do Sal, que se-
diará a instalação da obra. 

"Cabe lembrar que a implan-
tação do Porto Meridional colo-
cará o Rio Grande do Sul em um 
patamar elevado em termos de 
logística, contribuindo decisiva-
mente para o desenvolvimento, 
diminuição dos custos de trans-
portes no setor produtivo e gera-
ção de emprego e renda no Esta-
do", indicou o vereador.

 Presidente da Câmara de Torres presente no lançamento da 
Frente Parlamentar para implantação do Porto Meridional

Entrou na tramitação ordinária da 
Câmara Municipal de Torres o Projeto 
de Lei 022/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que  pede autorização par-
lamentar para que a prefeitura faça 
contratações de servidores para atuar 
na Secretaria de Saúde. As contrata-
ções são feitas de forma emergencial, 
com prazo determinado para atender 
a lei de improbidade administrativa 
quanto a não contratação de servido-
res por concurso público.  São eles: 

 Um ODONTÓLOGO COM ESPECIA-
LIZAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA, com 
carga horária de 20 horas semanais 
e com remuneração mensal de R$ 
3.132,23; um ODONTÓLOGO COM ES-
PECIALIZAÇÃO PARA PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS, com carga 
horária de 20 horas semanais e com 

remuneração mensal de R$ 3.132,23; 
um ODONTÓLOGO, com carga horária 
de 40 horas semanais e com remune-
ração mensal de R$ 4.764,45; e dois 
MÉDICOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, com 
carga horária de 40 horas semanais 
e com remuneração mensal de R$ 
14.446,00. 

As contratações serão formalizadas 
mediante contrato administrativo, por 
tempo determinado, pelo período de 
seis meses, prorrogável por igual pe-
ríodo, “se verificada a persistência da 
insuficiência no respectivo quadro de 
servidores”, afirma a prefeitura.

Exigências do SUS em relação as 
municipalidades

Na justificativa do PL que ainda 

deve ser debatido e votado na Câma-
ra, o governo do prefeito Carlos Sou-
za afirma que as contratações são de 
suma importância para a continuida-
de aos serviços de saúde pública e a 
manutenção do quadro de servidores 
lotados na Secretaria Municipal de 
Saúde, tendo em vista o término de 
outros contratos em Torres. A mes-
ma justificativa informa ainda que os 
profissionais de saúde bucal que com-
põem as equipes de saúde da família 
no Sistema Único de Saúde (SUS) de-
vem se organizar nas seguintes moda-
lidades:

I - Cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em saúde da família e 
auxiliar em saúde bucal (ASB) ou téc-
nico em saúde bucal (TSB); e (Redação 
dada pela PRT GM/MS no 3.012 de 

26.12.2012).
II – Cirurgião-dentista generalista 

ou especialista em saúde da família, 
técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar 
em saúde bucal (ASB) ou outro técnico 
em saúde bucal (TSB), conforme nor-
mativas do SUS.  E por isso as equipes 
mínimas nos times de Estratégia de 
Saúde da Família devem contar com o 
serviço do Cirurgião-dentista, incluin-
do o subsídio de recursos oriundos do 
governo federal pelos indicadores de 
desempenho das equipes.

 A prefeitura lembra ainda que se 
deve considerar que o município de 
Torres conta com uma população in-
fantil (de zero a 11 anos) de aproxi-
madamente 5 mil crianças, segundo 
consulta ao IBGE, e que a média de 
atendimentos pediátricos nas unida-

des de saúde beira 700 consultas por 
mês, evidenciando a constante pro-
cura por acompanhamento da saúde 
infantil, sendo o odontopediatra res-
ponsável por cuidar da saúde bucal 
das crianças, principalmente na fase 
de troca de dentição, assim como 
para evitar doenças como a cárie, por 
exemplo. 

Cita ainda que o odontólogo espe-
cializado em atendimento de necessi-
dades especiais tem um papel funda-
mental no manejo de pacientes com 
Transtorno de Espectro Autista, por-
tadores de Síndrome de Down, entre 
outras patologias limitantes à coorde-
nação motora, desempenho cognitivo 
e compreensão de comandos, con-
siderando que este profissional tem 
preparo para atuar com esse público.

Prefeitura deverá contratar odontólogos com especialidades 
para atender saúde básica em Torres

Projeto de Lei que está tramitando na Câmara pede autorização parlamentar para a contratação emergencial de especialistas bucais além de mais dois médicos
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Neste último final de semana, nos dias 9 
e 10 de abril, a Associação Torrense de Han-
debol, sediou a 2ª fase de treinamentos da 
Seleção Gaúcha. Esta é a fase preparatória 
para o Campeonato Brasileiro de Seleções, 
que ocorrerá no mês de agosto, no Rio de 
Janeiro.

Entre as 25 atletas participantes da se-
leção, sete são torrenses e fazem parte 
do projeto Somos Todos Hand Torres. São 
elas: Gabriela Lentz, Manuela Ramos, Isa-
bella Aguiar, Maria Clara Pedrotti, Ana Clara 
Trunfo e Ana Júlia Andrade. Além das atle-
tas, o treinador do projeto, Luan Cardoso, 

faz parte da comissão como coordenador 
geral da Seleção.

O Projeto Somos Todos Hand - Torres 
2022 é patrocinado exclusivamente pela 
Alpha Química, empresa que atua no mer-
cado de importação e distribuição de pro-
dutos químicos desde 1990. O projeto é 
financiado pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, através do programa de in-
centivo PRÓ-ESPORTE.

 
Fonte: Assessoria de 
Comunicação – ATHB
Texto: Jornalista Camila Brozowski

ESPORTES

Associação Torrense de Handebol sedia a 2ª fase 
de treinamentos da Seleção Gaúcha

No último domingo, 10 de abril, 
em parceria público-privada, o Mu-
nicípio de Arroio do Sal, por meio 
da Secretaria de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, e o Esporte 

Clube Arroio do Sal (Ecas) promo-
veu a 1ª Etapa do Circuito de Fute-
vôlei ECAS Beach Sports. A compe-
tição ocorreu durante todo o dia na 
sede do Ecas e contou com três ca-

tegorias: Misto, Prata e Ouro, com 
atletas do município ou com algum 
vínculo com a cidade.

O evento foi idealizado e organi-
zado pelo profissional de educação 

física, Deivid da Silva Rosa, que nas 
redes sociais ressaltou que a gran-
de novidade da competição foi a 
categoria Misto, que contou com 
o talento de muitas mulheres que 
cada vez mais têm aderido ao es-
porte. De acordo com a secretária 
da pasta, Aline Valim, o Município 
prontamente aceitou o convite em 
apoiar com o evento, afinal de con-
tas, o Circuito de Futevôlei já faz 
parte da programação de esporte 
de inverno de Arroio do Sal.

As próximas etapas da Compe-
tição serão realizadas até o final 
de 2022, no total de cinco even-
tos. Mais informações ou para co-
nhecer o esporte em Arroio do Sal 
contate (51) 99542-9121 (Deivid).  

(TEXTO: Melissa Maciel /ASCOM 
PMAS)

Confira os campeões por 
categoria

- Categoria Misto - 1º lugar: Lei-
nifer e Léo;  2º lugar: Alice e Dinho; 
3º lugar: Giulia e Mateus; 4° lugar: 
Natália e Luiz Gustavo

- Categoria Prata - 1º lugar: Ro-
drigo e Bruno; 2º lugar: Eberson e 
Julierme; 3º lugar: Moisés e Lucas; 
4° lugar: Emerson e Dudu Rodri-
gues

- Categoria Ouro - 1º lugar: Di-
nho e Mateus; 2º lugar: Dudu Bra-
ga e Luiz Gustavo; 3º lugar: Petsy e 
Léo; 4° lugar: Andrei e Pepo

1° Etapa do Circuito de Futevôlei ECAS Beach Sports de Arroio do Sal foi um sucesso
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Em almoço realizado no dia 
1º de abril, em Arroio do Sal, o 
MDB do Município lançou para 
pré-candidato a deputado esta-
dual nas eleições de 2022, pelo 
Litoral Norte gaúcho, o cantor e 
compositor de música regional 
gaúcha, Wilson Paim, na pre-
sença de lideranças políticas da 
região, como o deputado fede-
ral Alceu Moreira (MDB), o pré-
-candidato a deputado estadual 
pelo Litoral Norte, Luciano Sil-
veira (MDB), do prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flávio Angst 
(Bolão), do vice-prefeito, José 
Diogo Martins Pereira, de secre-
tários municipais e vereadores 
do MDB.

Wilson Paim, 59 anos, consi-
dera-se filiado no Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), 
desde os 7 anos de idade, quan-
do acompanhava o pai que su-

bia nos palcos de comícios na 
cidade natal, em Alegrete. Atu-
almente, com domicílio eleitoral 
em Arroio do Sal, já colaborou 
com a gestão municipal do pre-
feito Bolão como secretário de 
Turismo, Esporte, Juventude e 
da Cultura em 2017, porém no 
currículo de vida pública tem 
mais de 40 anos voltados para a 
cultura do Estado, percorrendo 
a maioria dos municípios com 
espetáculos e dialogando com 
profissionais do meio artístico 
sobre as necessidades da área e 
dos gaúchos.   

De acordo com Wilson, nas 
andanças pelo Estado percebeu 
que o povo tem muita vontade 
de mudança. “Eu que vivo há 41 
anos da Cultura e sei o que a Cul-
tura precisa”, afirmou o pré-can-
didato no evento. Para o cantor 
(e candidato a deputado), mui-

tos políticos têm faltado muito 
com o povo. Mas é possível en-
contrar boas referências que o 
inspiram, citando a trajetória do 
deputado federal Alceu Moreira. 

Alceu Moreira, por sua vez, 
foi categórico ao afirmar que 
com o Wilson Paim na política 
do Rio Grande do Sul e o próprio 
partido ganham muito.  “Os va-
lores culturais são bens intangí-
veis que preenchem nossa alma. 
Então ter uma pessoa com essa 
profundidade cultural que o 
Wilson tem, a capacidade de ter 
se tornado um dos músicos mais 
capacitados que o RS já conhe-
ceu, engrandece muito o nosso 
partido e tomara que a Assem-
bleia Legislativa tenha em uma 
das 55 cadeiras alguém que seja 
capaz de cantar o Rio Grande do 
Sul e o Brasil, alegrar a alma das 
pessoas, fazendo com maestria 

como ele faz”, afirma Alceu.
O prefeito Bolão agradeceu 

na oportunidade a parceria do 
deputado federal Alceu Morei-
ra, que tem se mantido ao lado 
do povo de Arroio do Sal, indi-
cando muitos recursos para me-
lhorias no município e acredita 
que Wilson Paim apoiará Arroio 
do Sal em suas necessidades.

O nome de Wilson Paim como 
candidato a deputado estadu-
al representando Arroio do Sal 
deve ser confirmado ou não na 
convenção partidária do MDB, 
que deve ocorrer dentro do pra-
zo de 20 de julho a 5 de agosto.

TEXTO: Melissa Maciel/ FOTO: 
Daniel Matos

Wilson Paim é pré-candidato a deputado estadual 
representando  o Litoral Norte gaúcho

Está tramitando na Câmara 
de Vereadores de Torres o Pro-
jeto de Lei 021/2022, de autoria 
do Poder Executivo (Prefeitura), 
que altera a remuneração dos 
contratos administrativos de 
Agente Comunitário de Saúde, 
previsto como legais desde lei 
promulgada em 2018.

O PL define no primeiro artigo 
que “fica alterada a remunera-
ção dos contratos administrati-
vos de Agente Comunitário de 

Saúde, autorizados pela Lei Fe-
deral nº 13.708, de 14 de agos-
to de 2018, para o valor de R$ 
1.550,00, com efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2022” (portanto 
retroativo ao início do ano).

 O artigo 2º do projeto de lei, 
que ainda tem de ser debatido e 
votado na Câmara, indica ainda 
que os recursos para cobertu-
ra das despesas decorrentes do 
aumento correrão por conta das 
dotações disponíveis no Grupo 

de Natureza 1 - Pessoal e Encar-
gos Sociais, da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2022 da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

Projeto de Lei ainda deve ser 
votado na Câmara e atende de-
manda cobrada por vereadores 
da Câmara de Torres, deste ou-
tras legislaturas passadas para 
os agentes contratados fora do 
processo de Concurso Público e 
de carreira estável da municipa-
lidade

Salários dos Agentes Comunitários de Saúde em 
Torres podem passar para R$ 1.550

Projeto de Lei ainda deve ser votado na Câmara e atende demanda cobrada por vereadores da  Casa Legislativa  (desde outras legislaturas passadas)

Nesta terça-feira (12), a vere-
adora Carla Daitx, participou de 
uma reunião com o assessor de 
Relações Institucionais da CEEE 
Equatorial, Giovani Francisco da 

Silva, para solicitar reforço na 
rede de energia elétrica da co-
munidade do Jacaré.

Durante a reunião, que con-
tou também com a presença do 

deputado estadual Ernani Polo, 
a vereadora entregou um ofício 
ao diretor e reafirmou a impor-
tância da solicitação.

O aumento exponencial de 
empresas e residências, nos úl-
timos anos, tem sobrecarrega-
do a rede elétrica existente na 
comunidade. A constante osci-
lação no fornecimento de ener-
gia, além da falta de uma rede 
trifásica, tem trazido prejuízos 
imensuráveis aos moradores e 
as empresas ali estabelecidas. 
(Por Maiara Raupp - Assessora 
Parlamentar)

Vereadora torrense solicita junto à CEEE Equatorial reforço 
na rede de energia elétrica na comunidade do Jacaré
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Professoras da região mostram que é possível iniciar 
a alfabetização na educação infantil brincando

Por Centro Ecológico
________________

Educação infantil é para brin-
car muito, mas brincando é 
possível iniciar o letramento e a 
alfabetização e assim contribuir 
para qualificar essa etapa da 
vida escolar.  Com esse mote, as 
professoras Adriane Lipert Bit-
tencourt (de Três Cachoeiras) e 
Suelen da Silva Mattos apresen-
taram, na terça-feira, 12, no You 
Tube do Centro Ecológico, vivên-
cias a partir do caderno pedagó-
gico 'Práticas de Leitura e Escrita 
na Educação Infantil' com a obra 
'Nina e os Passarinhos'.

Com base no trabalho de 
Magda Soares e Artur Gomes 
de Morais, dois destacados pes-
quisadores nas áreas de alfabe-
tização e consciência fonológica 
respectivamente, Adriane afir-
mou que não há motivo para 
privar as crianças do convívio 
com as letras. “Vivemos numa 
sociedade grafocêntrica, as 
crianças convivem com letras 
o tempo todo, então não há 
motivo para não trabalhar com 
letras na educação infantil de 
forma lúdica".

Aos 24 minutos, a apresen-
tação entra na parte prática, 
em que Suelen relata as pos-

sibilidades já trabalhadas em 
sala de aula com o livro Nina e 
os Passarinhos sob a orientação 
do caderno pedagógico.  A pro-
fessora reforçou a importância 
da sensibilização para despertar 
nas crianças a vontade de ouvir 
a história. No caderno pedagó-
gico por exemplo, há links com 
cantos dos pássaros da região, 
as crianças podem construir um 
pássaro a partir de moldes com 
materiais coletados em passeio 
a campo, registrar imagens de 
pássaros perto de onde moram, 
entra outras atividades. “Ensi-
nar as crianças que brincar tam-
bém faz parte do aprender”, diz 

a educadora, que mostra muitas 
outras dicas a partir das quais 

as professoras podem elaborar 
seus próprios materiais e ideias.

Prefeitura realiza Feira de Adoção de Animais nos próximos sábados (16 e 23 de abril)
A Prefeitura de Torres realiza nos pró-

ximos sábados, dias 16 e 23 de abril. duas 
Feiras de Adoção de Animais, a maioria 
filhotes. A primeira será neste sábado, 16, 
no estacionamento do Supermercado Bis-
tek, das 14h às 17h. A Feira do dia 23, vai 
ocorrer na Praça XV, das 14h às 18h. Os 
animais são de ninhadas resgatadas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, encontrados em situação de 
abandono.

O propósito da Feira é de encontrar um 
novo lar com uma adoção responsável. A 

Secretaria tem ao redor de 100 cães e ga-
tos entre filhotes e adultos para adoção. 
Ficarão expostos nos locais, cerca de dez 
animais que serão substituídos à medida 
que forem adotados.

Para adotar, o futuro tutor deve ser 
maior de idade, trazer um documento 
pessoal com foto e comprovante de resi-
dência. preencher e assinar um termo de 
adoção e posse. A adoção responsável é 
mais uma forma de proteger nossos bi-
chinhos e ajudar a desafogar os lares de 
protetores temporários.

A Feira de Adoção também é uma ma-
neira de conscientização da população so-
bre a posse responsável, os cuidados com 
os animais e sobre abandono e maus-tra-
tos, Quem quiser mais informações sobre 
adoção pode entrar em encontro com a 
Diretoria de Desenvolvimento Sustentável 
da Secretaria através do fone da Prefeitu-
ra (51) 3626 9150 ramal 247 e também 
com o e-mail canilmunicipal@torres.rs.
gov.br Na última Feira de Adoção de Ani-
mais realizada recentemente na Praça XV, 
foram adotados sete animais.

Chat
No chat, a professora Janisse 

Viero, da região da Campanha, 
contou que fez a pesquisa dos 
pássaros com a família das crian-
ças e foi muito rico. “Colorimos 
os pássaros com sementes e fica-

ram muito lindos. O pássaro de 
papelão foi a alegria da criança-
da. A professora trabalhou tam-
bém com os jogos da publicação 
e fizeram uma farmacinha com 
ervas medicinais, um dos temas 

do livro Nina e os Passarinhos.
A professora Salete dos Santos 

qualificou o material como exce-
lente.  "Vou utilizá-lo com crian-
ças especiais no fundamental ll”. 
Daiana Lumertz, disse que com 

toda certeza vai usar e abusar 
das atividades no Pre II, em Dom 
Pedro de Alcântara.

Práticas de Leitura e Escrita 
na Educação Infantil com a obra 
Nina e os Passarinhos está dispo-

nível no site do Centro Ecológico, 
assim como os livros da série 
Nina e outros cadernos peda-
gógicos. O encontro virtual está 
disponível em https://youtu.be/
yfZdQXUoC8I

Associação Praiagrandense de Condutores Ecológicos troca 
ideias com representantes de Torres

A Associação Praiagran-
dense de Condutores Eco-
lógicos  (APCE),esteve em 
Torres na última semana, 
onde foi recebida pela 
Secretaria de Turismo de 
Torres, sendo atendida 
pelo servidor Rivaldo Rai-
mundo da Silva e pelo guia 

Franscisco Reis. Franscisco 
e Rivaldo dissertaram so-
bre o turismo de aven-
tura em Torres,as trilhas 
do Parque da Guarita e 
outras grandes propostas 
conectadas com o Geo-
parque Cânions do Sul .

Os representantes 

da associação trouxe-
ram também idéias de 
'trend' (tendência) para 
atrativos unificados nos 
7 municípios integrados 
Geoparque, ao qual foi 
muito bem recebido pela 
Secretaria de Turismo de 
Torres. "Ações como essa 

fortalecem a cadeia de 
turismo de toda região,-
vendendo um produto 
de todo o território do 
Geoparque,produzindo 
riqueza,empregos, conhe-
cimento e preservação do 
meio ambiente", ressalta-
ram os envolvidos.

Jovem morre afogado ao tentar atravessar nadando o rio Mampituba
Um jovem de 22 anos 

morreu afogado no rio 
Mampituba - que faz a di-
visa entre Passo de Torres 
(SC) e Torres (RS) - na ma-
dugada da última sexta fei-
ra (dia 8). De acordo com 
o Corpo de Bombeiros do 

Passo de Torres, a vítima 
submergiu por volta das 
3 horas enquanto tentava 
atravessar o rio nadando.

Com uso da moto aquá-
tica, os bombeiros realiza-
ram buscas e após cerca 
de 50 minutos de mergu-

lho conseguiram localizar 
o jovem. A Polícia Científi-
ca foi acionada para reco-
lher o corpo.

De acordo com informa-
ções divulgadas por teste-
munhas, a vítima estava 
alcoolizada quando deci-

diu entrar no rio. Amigos 
e familiares presenciaram 
o afogamento, que acon-
teceu aproximadamente 
embaixo da Ponte Pênsil.

*Com Rádio Maristela e 
4oitoBombeiros  durante as buscas no Rio Mampituba (FOTO - Divulgação)
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O vereador de Torres Igor Be-
retta (MDB) fez formalização, 
indicando ao Comandante da 
Brigada Militar local  que sejam 
efetuadas rondas junto às escolas 
da cidade - por conta do “cons-

tante estacionamento de veículos 
em locais destinado ao embar-
que e desembarque de alunos no 
transporte escolar municipal, que 
estão devidamente sinalizados”, 
afirma o vereador.

Concordo. Acho que a Brigada 
Militar deveria participar mais do 
controle das leis de trânsito, já 
que a maioria é oriunda do Có-
digo Nacional de Trânsito e que, 
portanto podem demandar tra-

balho de servidores municipais (e 
também  de estaduais), além da 
BM impor mais respeito por sua 
posição de policiamento ostensi-
vo. 

E os espertinhos que colocam 

os veículos no lugar errado devem 
ser multados - ou terem os veícu-
los recolhidos de forma exemplar 
- para que não façam mais e não 
deem o exemplo negativo para a 
população. 

O Vereador Cláudio Freitas (PSB) 
formalizou na Câmara de Torres um 
Pedido de Providências para que o 
Prefeito Municipal mobilize a sua equi-
pe para uma a operação para tapar bu-
racos na Avenida Castelo Brancos, no 
trecho do sentido Centenário/Centro.

Na justificativa, o vereador afirma 
que o pedido surge de uma solicitação 
dos moradores e de motoristas que 
passam pelo local, afirmando que exis-

tem vários buracos que vêm trazendo 
gastos para motoristas que caem com 
a roda dos veículos dentro, em alguns 
casos podendo até causar acidentes 
com desfechos mais nefastos ainda.

Concordo. A avenida neste trecho – 
do Centenário até a rotatória da Ulbra 
- apresenta crescente aparecimento 
de buracos enormes, perigosos princi-
palmente para motociclistas e ciclistas 
que podem cair e serem atropelados 
pelo fluxo grande e de velocidade 
avançada colocada irresponsavelmen-
te por motoristas que usam a avenida. 
E se trata da única entrada asfaltada 
da entrada de Torres, para moradores 
e para turistas. 

TAPA BURACOS URGENTE!

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

PARCERIAS ELEITORAIS ESTRANHAS (OU POUCO ÉTICAS?)
Estamos em ano eleitoral em um 

país que possui quase 40 partidos re-
gistrados. Embora a justiça eleitoral 
cobre posição mínima das agremia-
ções, para que se mantenham com 
direito a receber parte do Fundo Par-
tidário e do Fundo eleitoral dos cofres 
públicos (em torno de R$ 4 bi), pare-
ce que o excesso de dinheiro público 
está (e continuará) transformando 
o sistema eleitoral brasileiro em um 
convite para que MUITAS pessoas 
ganhem dinheiro do governo, para 
não fazer quase nada, só porque con-
seguiram fundar um partido e liderar 
o grupo. Virou um empreendimento 
rentável fundar um partido. 

Esta mazela, como se fosse o Peca-
do Original, tem gerado coligações e 
parcerias estranhas. O ex - ícone do 

PSDB, Geraldo Alkmin, trocou de par-
tido e se dá ao luxo da discrepância 
de se apresentar como vice na chapa 
com Lula, do PT - quando os dois po-
líticos e os dois partidos se colocaram 
tantas vezes não só como adversá-
rios, mas como antagonistas . Petistas 
chamavam os tucanos de “Coxinhas” 
e tucanos chamavam os petistas de 
“Petralhas”.

O juiz Sergio Moro se colocou como 
presidenciável, depois trocou de par-
tido e de domicílio eleitoral para São 
Paulo, agora acha que pode fazer 
campanha para presidente pela nova 
agremiação quando a mesma diz que 
não aceita, mas ele continua. Sérgio 
Moro condenou e prendeu Lula, mas 
fez besteiras expostas publicamente. 
Quer ser candidato a presidente por 

São Paulo , é de Curitiba e seu partido 
diz que a única cadeira que ele pode 
concorrer é a de Deputado Federal. 
Parece um estelionato feito por quem 
prendeu por estelionato, mas que foi 
desqualificado pela justiça (caso de 
Moro). Prejudica o conceito do pre-
tenso político, assim como reforça 
a teoria que ele possa ter pisado na 
bola nas condenações. 

O líder do PL, que foi um dos prin-
cipais protagonista do 1º escândalo 
de corrupção do PT no Brasil - o Men-
salão - agora conseguiu levar para o 
seu partido o atual presidente Bolso-
naro, que na prática atira contra o PT 
de forma coerente em seu discurso, 
mas se esvazia entrando no partido 
que ainda tem como presidente um 
dos envolvidos no processo de cor-

rupção passado. Ou seja, estava com 
o PT na época do Mensalão.  

E o MDB, que foi um dos líderes 
do Impeachment da ex-presidente 
Dilma, que teve Michel Temer con-
siderado pelos petistas como o “Ju-
das” do partido por ter “dedado” a 
companheira de chapa - a ponto de 
a militância chamar Temer de “Fora 
Temer” nos quase três anos de man-
dato do emedebista na Cadeira Maior 
do Planalto. Agora o mesmo partido 
e suas lideranças vai jantar com Lula 
para conversar sobre eleição, quando 
possui além de uma pré-candidata 
dentro da agremiação à presidente, 
também um acordo planejado com o 
PSDB, que também tem um ou dois 
supostos candidatos à mesma cadeira 
de presidente do Brasil: Dória e Edu-

ardo Leite.  Parece suicídio...
Pra mim estas questões não são 

só estranhas. Mostram a sensação 
de poder que as verbas eleitorais e 
todo o financiamento da política, nas 
várias esferas, dão aos partidos e po-
líticos que estão com mandatos no 
Brasil. Operam totalmente sem ética 
e sem respeito ao povo, porque para 
muitos deles Brasília é a 'Ilha da Fan-
tasia' onde criaram raízes e não que-
rem sair. 

Retirar 100% do financiamento 
público à política e retornar o finan-
ciamento privado é o caminho, creio 
eu. Diminuir pela metade as vagas na 
Câmara Federal, nas Câmaras Muni-
cipais e nas Assembleias Legislativas 
dos estados, melhor ainda. 

Olho no lance.

CONTROLE DE ESTACIONAMENTOS IRREGULARES

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

A vereadora de Torres Carla Daitx 
(PP) requereu na semana passada 

o encaminhamento de Moção de 
Congratulação a empresa Air Show, 
em especial a Bruno Schwartz e 
Mônica Oliveira, responsáveis téc-
nicos pelo Festival Internacional de 
Balonismo de Torres há mais de 30 
anos. 

 Ela justifica seu pedido de mo-
ção afirmando que a empresa Air 
Show é uma das grandes incenti-
vadoras do Festival Internacional 
de Balonismo de Torres. E por sua 
excelência em organização, com-
prometimento técnico e seriedade 

tornaram Torres a maior referência 
da modalidade em toda a América 
Latina. 

A justificativa de Carla encerra 
lembrando ainda que Pilotos e suas 
equipes vêm de vários países parti-
cipar desta importante competição, 

cujo destino é o mais cobiçado pelos 
voos que proporciona.  E que a de-
dicação e entusiasmo da Air Show, 
em especial o Bruno Schwartz e a 
Mônica Oliveira, contribuíram para 
a consolidação deste inesquecível 
evento.   Por isso a Moção.

MOÇÃO À DE CONGRATULAÇÃO À AIR SHOW
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Está tramitando na Câmara 
de Vereadores de Arroio do 
Sal o projeto de lei 033/2022, 
de autoria do Poder Executivo 
(Prefeitura) que pede autori-
zação parlamentar para que 
possa ser firmada parceria 
para repassar recurso finan-
ceiro - através de Termo de 
Fomento ao Esporte Clube Ar-
roio do Sal (ECAS) - referente 

ao PROMEC (programa local 
para os repasse e fomento ao 
esporte). 

Se a lei for aprovada, fica 
o Poder Executivo Munici-
pal autorizado a repassar R$ 
99.200,00 para ECAS para per-
mitir em contrapartida que 
alunos da rede pública muni-
cipal tenham aulas de Jiu Jit-
su (40 horas semanais), Tênis 
de Mesa (20 horas semanais) 
e Futsal (30 horas semanais), 

no contra turno das escolas. 
O valor do recurso financeiro 
será liberado mensalmente, 
em oito parcelas mensais. O 
dinheiro deve ser utilizado 
para custear despesas com os 
professores, que ministrarão 
as aulas constantes no Plano 
de Trabalho e Termo de Fo-
mento, assinados junto ao 
convenio. E a entidade bene-
ficiada (ECAS) deverá prestar 
contas da aplicação dos recur-
sos em prazo determinado. 

Alternativas saudáveis 
para contraturno do ensino

Na justificativa do PL (que 
ainda deve ser pautado e vo-
tado nas próximas semanas 
durante as sessões da Câmara 
Municipal de Arroio do Sal), a 
prefeitura lembra que visa es-
pecialmente à possibilidade 
adicional dos alunos da rede 
pública municipal possam usu-
fruir sem custos de aulas de Jiu 
Jitsu, Tênis de Mesa e Futsal, no 

contraturno das escolas visan-
do o desenvolvimento integral 
dos estudantes do município, 
potencializando o desenvolvi-
mento da percepção corporal e 
autoconfiança, além de difun-
di-lo no ambiente escolar. 

A justificativa encerra afir-
mando que a municipalidade 
acredita que precisa inves-
tir na formação dos jovens,  
para mantê-los ocupados ao 
mesmo tempo em que estão 
aprendendo coisas novas.

PL na Câmara de Arroio do Sal formaliza vontade da prefeitura 
em oferecer oportunidades em turno inverso aos jovens

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
08/04 e 13/04, uma notícia alen-
tadora -  nenhum novo óbito re-
lacionado a doença neste perío-
do de 6 dias. Além disso, houve 
estabilidade  em relação ao pe-
queno número de casos ativos 

de Covid-19 na cidade. Nesta 
quarta-feira (14/04), o Boletim 
Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
registrava 10 casos ativos em 
Torres - número menor que os 11 
casos ativos na quinta-feira pas-
sada (07/04). Nesta quarta (13) 

foram positivados com a doença 
6 pacientes na cidade.

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

SAÚDE

Torres segue com número baixo de casos de Covid-19 nos últimos dias
No período de 6 dias, 9  novos casos foram registrados em Torres - que estava com 10  casos ativos até quarta (13). Arroio do Sal e Três 

Cachoeiras não registraram óbitos relacionados a doença nestas últimas semanas

16 novos casos registrados em uma semana
Nesta quarta-feira, 13 de 

abril, o Boletim Epidemiológi-
co divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Torres 
registrava, contando desde o 
início da pandemia, 11.559 ca-
sos confirmados, com 11.425 

recuperados, nove pacientes 
em isolamento domiciliar e 
124 óbitos. "Nesta quarta, o 
Boletim registra um só caso de 
Covid em Torres no HNSN, em 
leito comum. O Boletim não 
registra casos suspeitos de Co-

vid-19" indica a Prefeitura de 
Torres, ressaltando ainda que 
não registra-se caso suspeito 
de Covid-19 na cidade nesta 
quarta (13).

Assim,  no período de seis 
dias (entre 08/04 e 13/04), fo-

ram registrados apenas 9 no-
vos casos da doença em Torres. 
Com isso, houve diminuição 
em relação ao total de novos 
casos da semana passada (en-
tre 01/04 e 08/04), quanto 16 

novos casos foram registrados. 
Reforça-se a necessidade da 
população manter-se em dia 
com sua vacinação - 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 Cachoei-
ras, até quarta-feira (06/04) o 
município estava com 2504 ca-
sos confirmados para Covid-19 
(tendo 1 paciente internado), 

sendo 2473 recuperados e ne-
nhum suspeito (aguardando 
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 (12/04), 
registrava (desde o início da 
pandemia) 2.892 casos confir-

mados de Covid-19, sendo que 
2.846 já estão recuperados da 
doença. Além disso, até terça, 
três pessoas estão com a do-
ença ativa em isolamento do-
miciliar, 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).

Matéria, ainda a ser votada, oferece convênio com clube esportivo local para a prática de Jiu Jitsu, Tênis de Mesa e Futsal aos alunos da rede municipal.

Com o propósito da população 
melhor se programar, a Secreta-
ria Municipal de Saúde divulga 
o cronograma de imunização 
contra à Covid-19 que será rea-
lizado na próxima semana, entre 
os dias 18 e 20 de abril. No caso 
de agendamento, o interessado 
deve ligar para o fone da Prefei-
tura, (51) 3626 9150 e solicitar 
os seguintes ramais: Rio Verde 
465, São Jorge 430 ou 431, Posto 
Central 421, Alberto 445 ou 446, 
Curtume 435 ou 436, Benine 455 

ou 456, São Brás 452, São Fran-
cisco 450 ou 451.

18 de abril (segunda-feira):
– Rio Verde : das 8 as 12h das 

13 às 17h acima de 18 anos, sem 
agendamento

– São Jorge: das 8 às 12h, aci-
ma de 18 anos, sem agendamen-
to

– Posto Central : das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, acima de 18 
anos, sem agendamento,

– Curtume: das 10h às 11h30, 

de 6 a 11 anos e acima de 18 
anos sem agendamento

19 de abril (terça-feira):
– Benine: das 8h às 12h, acima 

de 18 anos, com agendameto,
– Rio Verde: das 8h às 12h 

e das 13h às 21h, acima de 18 
anos, sem agendamento

– São Jorge : das 8h às 12h, 
acima de 18 anos, sem agenda-
mento

– Posto Central : das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, acima de 18 

anos, sem agendamento
– São Brás: das 8h às 12h, 

acima de 18 anos, com agenda-
mento,

– Curtume: das 10h às 11h30, 
de 6 a 11 anos, acima de 18 
anos, sem agendamento das 17h 
às 19h:30, sem agendamento,

– São Jorge: das 8h às 12h, 
acima de 18 anos, sem agenda-
mento

20 de abril (quarta-feira):
– Rio Verde: a partir das 8h, 

acima de 18 anos, com agenda-
mento

– São Jorge : das 8 às 12h, 
acima de 18 anos, sem agenda-
mento

– Posto Central : das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, acima 18 anos, 
sem agendamento

– São Francisco: das 17h30 
às 21h, acima de 18 anos, com 
agendamento ,

– Curtume: das 10h à 11h30, 
de 6 a 11 anos e acima de 18 
anos, sem agendamento

Prefeitura divulga cronograma de vacinação contra a Covid-19 
entre os dias 18 e 20 de abril em Torres
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Nos últimos dois verões, o Point 
da Praia se tornou parada obrigató-
ria para veranistas que buscam ati-
vidades físicas e mais conveniência 
à beira-mar. Agora, essa experiência 
vai durar o ano todo. Novamente em 
parceria com a Construtora Monte-
Bello, a SAPT está criando uma arena 
de futevôlei. A novidade que já está 
sendo construída complementa al-
gumas melhorias que o clube fez nas 
últimas semanas, enquanto se pre-
para para anunciar mais eventos ao 
longo de 2022.

Quadras remodeladas, lounge 
para reuniões de amigos e novos 
equipamentos para a prática do es-
porte fazem parte do espaço. Sendo 
uma das mais de 10 modalidades es-
portivas à disposição da comunida-

de na sede social, o futevôlei ganha 
cada vez mais adeptos. “Por isso, a 
valorização da atividade é tão im-
portante. E o apoio de um parceiro 
como a MonteBello possibilita que a 
gente melhore a experiência para só-
cios a convidados. Só temos a agra-
decer”, destaca Lenara Krás, gerente 
da SAPT.

O novo espaço fica nas quadras de 
areia ao lado do quiosque, do cam-
po de futebol e às margens do Rio 
Mampituba. Outros lugares estão 
disponíveis para parcerias com mar-
cas. Se alguma empresa estiver inte-
ressada em ser exposta para cente-
nas de frequentadores todos os dias 
pode entrar em contato por mensa-
gem de Whats pelo (51) 3664.1221 
para saber mais detalhes.

A piscina fechada também passa 
por revitalização. Depois de recu-
perar a parte elétrica atingida por 
incêndio de pequena proporção no 
clube, a dependência voltará a estar 
aberta em breve. Também são feitas 
melhorias no telhado do prédio prin-
cipal, com impermeabilização acima 
dos salões, e na fachada, com recu-
peração e pintura de alguns locais. 

Enquanto se prepara para receber 
os visitantes em meio ao Festival de 
Balonismo, a SAPT também monta 
o seu próprio calendário em 2022. 
Neste feriadão, um Torneio Inter-
nacional de Páscoa de beach tennis 
integra praticantes do esporte de 
Torres com uruguaios. Trata-se de 
um aquecimento para outro grande 
evento da modalidade que se inicia 

em maio: o Circuito SAPT de Beach 
Tennis, que terá sua primeira etapa 
no mês seguinte. 

Ao longo do ano, celebrações 
como Dia das Mães, Semana do 
Museu, Festas Juninas, Dia dos Pais 

e Semana Farroupilha não vão pas-
sar em branco na sede social. E tem 
mais disputas esportivas programa-
das, como a 2ª etapa do circuito de 
beach tennis e a abertura de verão, 
em dezembro.

SAPT e MonteBello firmam nova parceria no esporte

A Secretaria Municipal de 
Saúde continua com a cam-
panha de vacinação contra a 
Gripe (Influenza) em Torres. A 
Campanha está em andamento, 
mas a baixa procura pela vaci-
na preocupa a municipalidade 
. "A imunização é importante, 
porque a Gripe leva a síndro-
mes respiratórias graves e pode 
causar até à morte. Além disto, 
a vacinação também ajuda a di-
minuir a pressão sob o sistema 
de saúde".

A vacinação contra a Influen-
za, contempla nesta primeira 
etapa os trabalhadores de saú-
de e idosos acima de 60 anos. 
As vacinas estão disponíveis, 
sem agendamento, e enquan-
to durar o estoque, atrás do 
Centro de Especialidades do 
Município, situado na General 
Firmino Paim, 936 e nas seguin-
tes Unidades 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 úl-
timos na Vila São João.

As salas de vacinas funciona-
rão no horário de atendimento 
normal da Unidade de Saúde. 
Não haverá vacina da Gripe no 
Posto Central. Os técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde 
destacam que a pandemia de 
Covid-19 é enfrentada com a 
vacina, e que da mesma forma, 
a imunização da Gripe não pode 
ser esquecida pela população,, 
reforçam.

Em andamento, campanha de vacinação contra a Gripe está 
com procura baixa em Torres

O Sine Móvel estará na 
Prainha, em Torres, na 
próxima segunda-feira, 
18 de abril. No local, será 
oferecido o serviço gra-
tuito de intermediação 
de mão de obra e serão 
prestadas orientações 
sobre o Programa Gaú-

cho de Artesanato (PGA). 
O atendimento será das 
10h às 17h.

O Sine Móvel tem a 
missão de levar os servi-
ços da Fundação Gaúcha 
do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS) à população em 
ações de cidadania e lo-

cais de grande demanda. 
Na oportunidade, inte-
grará a programação do 
32º Festival Internacional 
de Balonismo de Torres. 
A programação completa 
do evento está disponível 
no site da Prefeitura de 
Torres

Sine Móvel estará em 
Torres no dia 18 de abril

Em meio a melhorias na sede, espaço é revitalizado em conjunto com a construtora

A Secretaria Muni-
cipal de Turismo infor-
ma que - em virtude 
da finalização da mon-
tagem do Parque de 
Balonismo - a rua que 
corta o parque na par-

te de trás foi fechada 
na sexta-feira à noite (8 
de abril), e reabrirá so-
mente após o Festival 
Internacional de Balo-
nismo. Os carros que 
acessarem as ruas late-

rais, Rua do Balonismo 
e Rua Universitária, de-
vem ter atenção pois o 
local está com grande 
fluxo de obras e inter-
ditada a ligação entre 
ambas.

Durante o Festival Internacional de 
Balonismo, rua que corta fundos 

do parque será bloqueada
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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

DESIGUALDADE PREOCUPA
Estamos presenciando o aumento de vilas na periferia da cidade nas praias 

sul, e com isso é preciso aumentar os esforços e dedicação do Gestor municipal 
para garantir saneamento básico, infraestrutura de transportes, escolas, postos de 
saúde e emprego, que atendam às necessidades da população. Os assentamentos 
humanos feitos em Torres, mostram os grandes desafios, que exigem planejamen-
to e criatividade para encontrar soluções que resolvam problemas básicos da co-
munidade, proporcionando a inclusão de todos indivíduos com qualidade de vida. 

Os programas sociais, desenvolvidos pelo governo federal, beneficiam mi-
lhões de famílias e isto fez com que as desigualdades diminuíssem. Porém, a 
verdadeira desigualdade precisa ser eliminada através da geração de empregos 
decentes para todos e não por assistencialismos, que comprometem os valores 
individuais dos cidadãos, impedindo que se desenvolvam com seus próprios re-
cursos.

Em Torres, por volta de 17% da população vive sem esgoto tratado. Somos 
uma cidade média e continuamos a receber mais e mais moradores, formando 
novas vilas, que não tem capacidade para gerar os benefícios que a população 
precisa para viver bem. Sabemos que a população vem crescendo e isto nos leva 
a pensar porque a busca pela cidade, quando o interior e o campo estão disponí-
veis para uma vida tranquila, com possibilidade de trabalho no campo produzin-
do alimentos. Talvez a melhor resposta esteja nas dificuldades que o homem do 
campo encontra para produzir, e escoar sua produção, pela má conservação das 
estradas, bem como a ausência de assistência médica, de escolas, de transportes 
e de tudo que representante progresso.

Ainda é tempo de estancar estes problemas e proporcionar recursos que aten-
dam a todos de forma igualitária.É preciso descentralizar para evitar aglomera-
ções, visando proporcionar qualidade de vida para os indivíduos, criando Pro-
grama que estabeleça uma linha de extrema pobreza priorizando e reorganizando 

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

A VÓZ DOS BAIRROS o município de forma a assegurar que as ações cheguem aos mais pobres. Esta 
seria uma estratégia que poderia ser reproduzida, com as devidas adaptações, a 
outras políticas. O que seria uma linha de extrema pobreza na Educação? Saúde? 
Cultura? Comunicações? Trabalho? A partir desta linha, é possível identificar 
quem são aqueles que se encontram abaixo desta linha, investigar as razões e 
implementar as estratégias para sua superação.

À primeira vista, o estabelecimento de um limite e a priorização daqueles que 
estão abaixo deste limite pode ser interpretado como algo que se opõe à univer-
salização. No entanto, é justamente o contrário. Não há universalidade de servi-
ços sem equidade, se um conjunto da população não acessa a política universal 
ou, quando acessa, obtém resultados muito inferiores ao restante da população, 
reconhecendo as especificidades da população mais pobre, suas vulnerabilidades 
e reformular programas e ações para que de fato cheguem a estas populações.

Com a criação de programas sociais é possível implementar ações que façam 
com que os pobres deixem de ser pobres; dar condições de sobrevivências, com 
implantação dos serviços públicos e destinar recursos suficientes para que os 
necessitados avancem em um ritmo mais acelerado que os mais ricos.

VILA SÃO JOÃO - Providenciar placas indicativas de sinalizando faixas de 
segurança e indicativas de velocidades, dando maior segurança aos moradores e 
usuários é uma das demandas de moradores da Vila, que pedem ainda recupera-
ção e colocação de materiais para melhorias das pavimentações das Ruas de chão 
batido, limpezas de entulhos; comunidade estudantil no bairro pede trabalhos de 
manutenção dos telhados, calhas, algerozes, rede elétrica e hidráulica na ESF 
Padre Luiz Benini; limpeza e  manutenção das redes pluviais na parte baixa da 
Vila, para dar maior vazão das águas das chuvas; colocação de placas indicativas 
e redutores de velocidades na Av. José Amâncio da Rosa.

PRAIA DA CAL - Reivindicação dos moradores e veranistas da Cal para que 
seja feita construção de um acesso à praia já com acessibilidade; recuperação, 
mantendo a manutenção periódica das ruas; colocação de placas indicativas de 
identificação de ruas e adequação das placas de sinalização; pedem ainda lim-
peza constante, fazendo manutenção e desobstrução das redes pluviais na Rua 
Caxias do Sul.

                                                                                           
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

Não são muitos que sabem, mas existe um mês dedicado à prevenção contra crueldade 
com nossos companheiros animais; é conhecido como Abril Laranja. Trata-se de uma inici-
ativa criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA). 

Esse mês é totalmente dedicado a prevenir maus-tratos e conscientizar a população de que 
os animais precisam de carinho e amor. E não estamos falando somente de cães e gatos, mas 
de todas as espécies, como cavalos, lagartos, hamsters, coelhos, entre outros.

Não conseguimos nos comunicar com palavras, mas isso não significa que eles não precis-
am de cuidado quando estão agitados ou cansados. Além disso, assim como nós, humanos, 
também necessitam de paciência; a violência não resolve nada, só os machuca.

 “Mas será que é preciso ter um mês exclusivamente para essa causa?”. Antes de responder 
a essa pergunta, pare para pensar em quantos animais atualmente no Brasil sofrem maus-tra-
tos. Você tem ideia? O número é impressionante! De acordo com os dados da Delegacia 
Eletrônica de Proteção Animal (Depa) da Secretaria da Segurança Pública, as denúncias de 
maus-tratos a animais aumentaram entre 2020 e 2021 (15,60%): foi de 13.887 — entre janei-
ro e novembro — para 16.042.

Assim fica fácil entender por que é importante o Abril Laranja, não é mesmo? Às vezes, se-
quer nos atentamos a esses números, mas eles são importantes, ainda mais quando paramos 
para pensar que são animais sofrendo.

Esse deveria ser o cuidado constante; porém, quando temos um mês dedicado a ações que 
visam ao bem-estar dos nossos queridos do reino animal, as chances de que esses números 
diminuam são maiores. Já sabe se participará do próximo Abril Laranja?

Quando abordamos a campanha Abril Laranja, é impossível não mencionar a senciência, 
mesmo que muitos não a conheçam. Trata-se da capacidade de ter empatia — sentimentos, 
emoções, entendimento — por aqueles ao seu redor.

Dessa forma, quando falamos sobre os animais, esse é um conceito usado para avaliar e 
mensurar a qualidade de vida dos nossos bichinhos, incluindo a sua saúde e felicidade — 
requisitos muito importantes. Ou seja, dados essenciais para entender os efeitos do Abril 
Laranja.

A senciência é muito importante para entender as condições de vida dos animais e se as 
suas necessidades básicas — nutricionais, ambientais, sanitárias e sentimentais — estão sen-

ABRIL LARANJA – DIGA NÃO AOS MAUS 
TRATOS CONTRA ANIMAIS

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

do garantidas. Para isso, existem as cinco liberdades.
Livre de fome, sede e má nutrição: Essa é uma das liberdades mais essenciais quando falamos 

dos nossos animais! Afinal, eles devem e precisam de acesso livre a alimento e água para terem a 
qualidade de vida de que necessitam. É importante destacar que a frequência com que a comida 
e a água são oferecidas é essencial. Assim, conseguimos evitar o sofrimento desses bichinhos que 
tanto nos fazem bem.

Livre de dor, injúria e doenças: Para alguns, esse é um direito que nem precisava estar escrito, 
porém é sempre válido ressaltar. Todos os animais têm a liberdade de receber respeito, prevenção, 
diagnóstico, vacinas e controle de parasitas e doenças, o que contribui para o seu bem-estar. O 
Abril Laranja é uma peça fundamental nesse aspecto!

Livre de desconforto: É comum encontrar animais de rua passando frio e calor ou bichinhos na 
floresta sofrendo por queimadas, por exemplo, porém isso não deveria acontecer. Eles possuem o 
direito de habitar um ambiente confortável e adequado para a sua espécie.

Livre de medo e estresse: Outra liberdade essencial é em relação ao medo e ao estresse. Para 
garantir uma boa qualidade de vida, eles precisam estar longe de ambientes que os deixem de-
sconfortáveis, temerosos, ou seja, sem punições ou castigos!

Livre para expressar o seu comportamento natural: Animais são animais, por isso precisam viver 
de forma a respeitar essa característica! Pode parecer um pouco insensível afirmar isso, mas eles 
necessitam de espaço para expressar os seus comportamentos naturais sem haver repreensões ou 
consequências negativas por se comportarem naturalmente.

Isso significa que mesmo os gatinhos, cachorrinhos e coelhinhos que criamos em casa precisam 
de um ambiente em que possam correr latir, miar ou pular como quiserem. Dessa forma, estarão 
mais felizes e satisfeitos.

Maus-tratos aos animais é crime, por isso não deixe de denunciar! Se você viu algo que achou 
estranho ou teme pela vida ou pela saúde de um bichinho, não hesite em denunciar.

Para isso, saiba que você pode recorrer a qualquer órgão público, como Ministério Público, IBA-
MA ou delegacias de polícia. Assim, é possível evitar que mais um animalzinho entre para as es-
tatísticas de maus-tratos.

Conheça o trabalho da ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que cuida de an-
imais abandonados, encaminha para esterilização e alimenta animais em diversos pontos da ci-
dade 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 10a Sessão 
Plenária Ordinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª Le-
gislatura, às 16h, no dia 11 de março de 2022. Presentes 
ainda, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláu-
dio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Bo-
aventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), 
Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), 
Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja 
(PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 130, de 01 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 31/2022, 
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 131, de 04 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 39/2022, 
do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 132, de 05 de abril de 2022, do Poder Executivo, 
solicitando a prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para 
resposta ao Pedido de Informações nº 24/2022, do Ver. Silva-
no Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 133, de 06 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 43/2022, 
do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 134, de 06 de abril de 2022, do Poder Executivo, 
solicitando espaço na Tribuna Popular para o Secretário Mu-
nicipal de Turismo, senhor Fernando Néry da Rosa.
Ofício nº 136, de 06 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 42/2022, 
do Ver. Igor Beretta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Emenda nº 01/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
ao Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova 
o Calendário de Eventos do Municípios de Torres (inclusão 
de modalidades esportivas no anexo único do calendário ofi-
cial de eventos do município de Torres).
Emenda nº 02/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
ao Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova 
o Calendário de Eventos do Municípios de Torres (inclusão 
de evento cultural no anexo único do calendário oficial de 
eventos do município de Torres).
Emenda nº 03/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, ao 
Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova o 
Calendário de Eventos do Municípios de Torres (inclusão de 
modalidades esportivas no anexo único do calendário oficial 
de eventos do município de Torres).
Emenda nº 04/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
ao Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova 
o Calendário de Eventos do Municípios de Torres (inclui a 
Semana Municipal do Corretor de Imóveis (Lei 5070/2019) 
ao anexo único).
Emenda nº 04/2022, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJR), ao Projeto de Lei nº 01/2022, do Poder 
Executivo, que dispõe sobre o regramento das atividades 
definidas como não-incidentais e/ou dependentes de Licen-
ciamento Ambiental Municipal no âmbito do Impacto Local 
(acrescenta parágrafo único ao art. 2º do projeto).
Emenda nº 05/2022, do Ver. Moisés Trisch, ao Projeto de Lei 
nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova o Calendário de 
Eventos do Municípios de Torres (inclusão de evento cultural 
no anexo único do calendário oficial de eventos do município 
de Torres).
Projeto de Lei nº 20/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo a compra do Edifício Sociedade Educacio-
nal Santa Rita, situados nesta Cidade, dando em pagamento o 
Edifício Residencial e Comercial Arara Azul.

PROJETOS - 2ª Sessão
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.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 94/2022, dos vereadores Rafael da Silveira Elias, Car-
la Rodrigues Daitx, Rogério Evaldt Jacob, João Alexandre 
Negrini de Oliveira, Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, Carlos 
Alberto da Silva Jacques, Vilmar dos Santos Rocha, Jacó Mi-
guel Zeferino, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Cláudio da 
Silva de Freitas, Silvano Gesiel Carvalho Borja, Moisés Tris-
ch e Igor Beretta, que requerem o encaminhamento de cor-
respondência aos senadores Paulo Renato Paim, Luis Carlos 
Heinze e Lasier Costa Martins, referente ao fim da cobrança 
do ECAD na Hotelaria.
Nº 95/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações ao Guarda 
Vidas Militar, pela realização de salvamento de um surfista na 
Praia dos Molhes, nesta Cidade.
Nº 96/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações a senhora Marta Bitten-
court dos Santos e ao senhor Ezequiel Bauer Eme, servidores 
da Corsan/Torres, pelos excelentes serviços prestados em 
nossa comunidade.
Nº 97/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer encaminha-
mento de Moção de Repúdio às declarações do Deputado 
Federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por manifestação des-
respeitosa, em rede social, ao crime de tortura sofrido pela 
jornalista Míriam Leitão, colunista do globo, durante a dita-
dura militar.
Nº 98/2022, dos vereadores Rafael da Silveira Elias, Carla 
Rodrigues Daitx, Rogério Evaldt Jacob, João Alexandre Ne-
grini de Oliveira, Carlos Alberto da Silva Jacques, Gibral-
tar Pedro Cipriano Vidal, Jacó Miguel Zeferino, Vilmar dos 
Santos Rocha, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Cláudio da 
Silva de Freitas, Moisés Trisch, Igor Beretta e Silvano Gesiel 
Carvalho Borja, que requerem o encaminhamento de Moção 
de Repúdio à Portaria SAP/MAPA nº 634, de 21 de março 
de 2022, que permite a volta da pesca de arrasto motorizado 
de camarão na faixa marítima da zona costeira adjacente ao 
Estado do Rio Grande do Sul.
Nº 99/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que re-
quer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de 
leis: nº 15/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
concessão de benefícios para pagamentos de dívidas tribu-
tárias e não tributárias em atraso e dá outras providências; e 
nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova o Calendário de 
Eventos do Municípios de Torres.
Nº 100/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que requer 
autorização para participar de curso “Aspectos relevantes 
competências das câmaras municipais: organização do pro-
cesso legislativo, obrigações e responsabilidades dos verea-
dores, presidentes, integrantes da mesa diretora e assessores; 
como organizar a câmara municipal, prestação de contas de 
gestão e revisão geral anual e obrigações”, a realizar-se nos 
dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 101/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos fami-
liares da senhora Vera Regina Batista Grossmann, por seu fa-
lecimento, ocorrido no dia 10 de abril de 2022.
Nº 102/2022, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente 
e Agricultura (CIMAA), que requer da Secretaria de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão - Subsecretaria Central de Lici-
tações - CELIC cópia dos documentos apresentados pela em-
presa vencedora do Edital de Licitação nº 0046/CELIC/2020 
- Processo Administrativo nº 19/0435-0022554-8, atendendo 

o que pede o item 3.8 e 3.9 do envelope 2 (que diz respeito ao 
projeto e das instalações).
Nº 103/2022, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente 
e Agricultura (CIMAA), que requer ao Poder Executivo que 
sejam atendidas as reivindicações da Comissão de Infraes-
trutura, Meio Ambiente e Agricultura referentes à instalação 
do terminal rodoviário de Torres, e que as reivindicações que 
não forem de sua competência sejam encaminhadas aos ór-
gãos competentes.
Nº 104/2022, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente 
e Agricultura (CIMAA), que requer da empresa cessionária 
que administra a Rodoviária de Torres a cópia do contrato de 
concessão, juntamente com o projeto das instalações apresen-
tadas junto dos documentos solicitados no edital nº 046/20, 
para atender os itens 3.8 e 3.9, cópia do contrato de locação 
do atual prédio, Plano de Prevenção contra incêndios, alva-
rá de localização, e o estudo com a localização para o novo 
prédio a ser feito de acordo com o que foi pedido no edital.
Nº 105/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminha-
mento de Moção de Pesar à família de Everton da Rosa, por 
seu falecimento, ocorrido no dia 10 de abril de 2022.

INDICAÇÕES
Nº 47/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao 
Poder Executivo estudo de viabilidade quanta à construção e 
instalação no Calçadão Cléo Biasi de um Monumento ou um 
Totem com o nome #Praia Limpa.
Nº 48/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
indica ao Poder Executivo a colocação de uma linha de ôni-
bus na Estrada Geral do Puca, neste Município.
Nº 49/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
indica à Corsan a extensão por mais três quilômetros da rede 
de água na Estrada Geral do Puca, neste Município.
Nº 50/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Execu-
tivo a disponibilidade de mais um médico Clínico Geral no 
Pronto Atendimento para atendimento às segundas-feiras, e 
de um médico Pediatra no Pronto Atendimento para atendi-
mento das 18h às 00h, de segunda a sexta-feira.
Nº 51/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Exe-
cutivo a criação de Escolinha de Futebol Municipal, com 
núcleos nos campos do E. C. Mar Azul, Campo do Riacho, 
Complexo Esportivo Valter Mirim, Estádio Evaldo Santos, 
assim como firmar parcerias com estádios privados, com o 
intuído de alcançar o maior número possível de jovens para a 
prática da modalidade.
Nº 52/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica à Brigada Militar que intensifique o patrulhamento na 
Lagoa do Violão, no final da tarde e à noite.
Nº 53/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que indica ao 
Poder Executivo a confecção de um mapa da cidade de Tor-
res atualizado, que contemple todos os bairros, incluindo as 
comunidades do interior e as praias do sul. 
Nº 54/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que indica ao 
Poder Executivo a revitalização da escadaria da Lagoa do 
Violão, nos moldes da Escadaria Selarón, no Rio de Janeiro, 
que é um dos principais pontos turísticos da capital carioca. 
Nº 55/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica o encaminha-
mento de pedido de informações ao Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem - DAER RS, pertinentes ao funcio-
namento da  Rodoviária de Torres/RS.
Nº 56/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica o encaminha-
mento de pedido de informações à Fundação Estadual de 
Planejamento Metropolitano - METROPLAN, pertinentes ao 
funcionamento da Rodoviária de Torres/RS.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 53/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto às contratações referentes à im-
plantação da Central de Atendimento da Covid19 no Parque 
do Balonismo.
Nº 54/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações com a cópia da súmula da partida final da 
categoria Aspirante do Campeonato Municipal de Futebol de 
Campo de 2019, entre S. E. São João e E.C. São Jorge.
Nº 55/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
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cutivo informações quanto à quantidade e local de trabalho 
das Agentes Comunitárias de Saúde, com identificação das 
áreas cobertas e descobertas.
Nº 56/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao 1º Mutirão Gratuito de Cas-
tração de Cães e Gatos.
Nº 57/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao resultado da Junta Médica de 
servidor.
Nº 58/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto às punições aplicadas nos Cam-
peonatos Municipais nos anos de 2018 à 2022.
Nº 59/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto aos números de alunos por esco-
la, capacidade por sala de aula, lista de espera por turma, de 
todas escolas municipais.
Nº 60/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à gerência do Campo do Torren-
se, bem como sua utilização.
Nº 61/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao veículo Spin placa IVF1786.
Nº 62/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações relativas a realização do 32º Festival 
de Balonismo.
Nº 63/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações sobre o novo Plano Diretor de Tor-
res, bem como o envio a esta Casa Legislativa, de todo ma-
terial elaborado pela comissão técnica do Conselho Muni-
cipal do Plano Diretor entregue à administração municipal.
Nº 64/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às empresas terceirizadas 
que prestam serviços de mão de obra de apoio administra-
tivo e operacional, visando atender as demandas das secre-
tarias municipais.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 216/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto às melhorias no 
trânsito do cruzamento entre a Av. do Riacho e a Rua José 
Osório Cabral, nesta Cidade. 
Nº 217/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto às melhorias no 
trevo e acostamento localizado na Estrada do Mar, que dá 
acesso à Estrada do Cemitério, na Praia de Itapeva, neste 
Município.
Nº 218/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implanta-
ção de um quebra-molas na Rua Calino Venâncio de Matos, 
ao lado da praça, Vila São João, neste Município.
Nº 219/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto a uma fai-
xa de segurança na Rua Calino Venâncio de Matos, ao lado 
da praça, Vila São João, neste Município.
Nº 220/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação na Rua Gabriel Bauer, Vila São João, neste Município.
Nº 221/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à coloca-
ção de placas com os nomes das ruas, no Bairro Stan, neste 
Município.
Nº 222/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrola-
mento da Rua do Limoeiro e da Rua Antônio Magnos, no 
Bairro Centenário indo até o Bairro Salinas, neste Municí-
pio.
Nº 223/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação na Rua Eponina Teixeira Bauer, Vila São João, neste 
Município.
Nº 224/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à capina, corte de grama, 
pintura de cordão e fechamento de buraco na Rua Antônio 
Magnus, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 225/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao conserto de buraco na ca-
beceira da ponte de concreto que liga Torres/RS ao Passo de 
Torres/SC, no cruzamento da Av. Cristóvão Colombo com a 
Rua Dom Pedro II, nesta Cidade.
Nº 226/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de base gradua-
da na Rua Altemar Estevão de Aguiar, Bairro Igra Sul, nesta 

Cidade.
Nº 227/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza da Rua Otávio 
Perraro, entre a Rua Altemar E. de Aguiar e a Rua Armando 
G. dos Santos, Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 228/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à verificação de descarte 
irregular de esgoto no pátio da Escola Marechal Deodoro, 
Vila São João, nesta Cidade.
Nº 229/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à sinalização e demarcação 
na Av. José Amâncio da Rosa, na divisa entre o pavimento 
asfáltico com o calçamento, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 230/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à pin-
tura dos quebra-molas colocados na Rua Osvaldo Aranha, 
nesta Cidade.
Nº 231/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à manutenção das cercas, 
bem como construção de calçadas para pedestres no entor-
no do Parque da Guarita, assunto da máxima relevância à 
segurança dos pedestres.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Igor Beretta: Apresentou uma série de procedimen-
tos e equipamentos adquiridos pelo hospital do município, 
oriundos de demandas dos deputados Alceu Moreira e Dan-
rlei de Deus. Lamentou a saída da Jocélia Espíndola, da Se-
cretaria da Educação. Agradeceu à Secretária Élvia Sanai 
por disponibilizar bicicletas para as agentes comunitárias de 
saúde. Questionou a ausência do autor do Hino do Balo-
nismo, Inaldi Ferrari, na programação do evento. Mencio-
nou o Torneio das Profissões, de futebol sete, no dia 1º de 
maio. Agradeceu à Secretaria de Planejamento por colocar 
dois quebra-molas na Rua Verde, no Bairro Getúlio Var-
gas. Agradeceu ao Secretário da Educação, por criar uma 
rota noturna para o transporte escolar, diminuindo o tempo 
de permanência dos estudantes em viagem. Agradeceu ao 
Secretário Fábio da Rosa, por disponibilizar o veículo que 
enviou munícipes a Porto Alegre para doação de sangue, e 
à senhora Samara, idealizadora da ação. Convidou a todos 
para participar do Rodeio Crioulo, de 19 a 22 de maio, na 
Vila São João. Criticou o ex-secretário da Saúde, Cláudio 
Paranhos, por contratar em sua gestão três veículos a R$ 
3.100,00 mensais cada, tendo uma Spin parada na sede da 
Secretaria em virtude de uma multa de R$ 130,00.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Agradeceu ao jo-
vem Gabriel Favere pelos serviços prestados durante sua 
atuação como assessor. Comunicou que convidou a senhora 
Maira Réus para assessorá-lo na Câmara Municipal, tecendo 
elogios à sua atuação no passado junto à Câmara Municipal. 
Mencionou o projeto Cidadania na Escola, da Guarda Mu-
nicipal, que tem por objetivo fomentar noções de cidadania 
aos jovens. Confidenciou ter participado do antigo Projeto 
Rondon, bastante similar ao projeto citado anteriormente. 
Teceu inúmeros elogios à Guarda Municipal, que tem an-
gariado grande respeito frente a população. Espera que em 
breve o município tenha a Guarda Municipal de Trânsito 
com as mesmas qualificações que a atual.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Relatou que foi chama-
do à rua Bento Serafim Machado para presenciar os ala-
gamentos constantes. Pediu que o Executivo coloque base 
graduada no local para amenizar a situação. Disse ter re-
cebido muitas reclamações de munícipes que não puderam 
participar da seleção de expositores no balonismo. Sugeriu 
a criação de um totem “Praia Limpa” para ser exposto nas 
praias do município, com finalidade educacional para os 
moradores locais e visitantes. Pediu que o Executivo retire 
as duas sapatas, expostas em frente às goleiras na Escoli-
nha do Índio, que podem causar sérios danos aos usuários 
do local. Solicitou que o Poder Público coloque banheiros 
químicos na praça, que está sendo revitalizada. Quanto ao 
calendário de eventos esportivos do município, espera que 
haja mais eventos desse porte na referida agenda. Agrade-
ceu ao Secretário Alexandre Porcat por se mostrar acessível 
às suas solicitações, e pelo empenho na execução dos jogos 
escolares de Torres.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Agradeceu à vi-

sita dos senhores Paulo e Abelardo, que reivindicaram a 
participação da Associação de Food Trucks no balonismo. 
Em conversa com membros da Comissão de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, solicitou que a linha da Torrescar, que vai 
até a Pirataba, seja estendida até região do Puca, apenas três 
quilômetros à frente. Disse que, em conversa com o Secre-
tário Mateus, iniciará em maio o asfaltamento da Estrada 
do Barro Cortado. Espera que futuramente as obras possam 
chegar à Pirataba. Elogiou a todos que se empenharam na 
melhoria do local. Parabenizou ao Executivo, e ao Instituto 
SOS Bicho Urbano, pela primeira castração gratuita de cães 
e gatos, realizada nos dias 9 e 10, na Praia Paraíso. Espera 
que sejam feitas mais ações com este fim. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Informou ter pro-
tocolou projeto de lei que permite a construção em imóveis 
com mais de 15 anos, mesmo não existindo matrícula no 
nome do proprietário. Relatou que se inspirou em legisla-
ção de “direito possessório”, que garante a posse a partir 
de 15 anos, desde que seja para construção classificada 
como unifamiliar. O projeto garante ainda que o processo 
de averbação seja realizado na prefeitura. Pediu o apoio dos 
vereadores da Casa, com o intuito de se realizar a devida 
justiça social aos que mais precisam. Agradeceu aos envol-
vidos que o apoiaram na elaboração do projeto. Em relação 
às críticas contrárias à terceirização e cobrança de entrada 
no Balonismo, disse que por R$ 20,00 é totalmente viável 
assistir a um show nacional, fato que não era possível na 
modalidade anterior. Propôs que caso essa modalidade se 
mostre inviável, que seja repensada.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Elencou algumas obras do 
Executivo, reconhecendo sua relevância, mas disse que é 
preciso falar dos buracos nas ruas da cidade e praias do sul. 
Lamentou que alguns de seus pedidos, realizados há bastan-
te tempo, ainda não foram atendidos. Sugeriu a instalação 
do “Ipe Online” na cidade de Torres, de grande utilidade 
aos servidores públicos que usam o sistema. Em resposta a 
um comentário do Presidente da Casa, em sessão anterior, 
esclareceu que não falou contra seu partido, apenas do Go-
vernador Eduardo Leite. Externou seu pesar pelo falecimen-
to do senhor Everton Rosa, afirmando que “era um rapaz 
que fazia uma luta muito importante para Torres. Respirava 
política”.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Externou seus sentimentos 
à família de Everton Rosa, falecido há poucos dias. Rela-
tou que na semana anterior esteve na reunião do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural. Na pauta, o repúdio 
à pesca mecânica de arrasto no litoral norte, beneficiamen-
to de agricultores com criação de açudes, com custeio pelo 
FUNDER, e apoio aos agricultores de milho não transgêni-
co, com incentivo do município para controle sustentável 
de pragas. Convidou todos a visitarem o espaço Rural no 
Balonismo.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Parabenizou o 
Secretário Fernando Néry pela nova modalidade de gestão 
do Balonismo. Agradeceu ao senhor Samuel, Gestor do 
Hospital N. S. dos Navegantes, pelo esclarecimento quanto 
ao atendimento solicitado pelo vereador. Foi enfático que 
em questão de Saúde, qualquer atendimento não basta, em 
virtude da complexidade da área e pouca infraestrutura. 
Agradeceu aos voluntários na castração gratuita, realizada 
pelo Executivo, nos dias 9 e 10, na Praia Paraíso. Escla-
receu que o local escolhido, mesmo que distante, seguiu a 
critérios técnicos, mas garantiu que num próximo momento 
o local poderá ser mais próximo do centro.

Ver. Moisés Trisch: Disse que o ex-secretário de Saúde 
Cláudio Paranhos garantiu que seria feita a equiparação 
salarial das agentes comunitárias de saúde. Lamentou que 
a promessa não tenha sido cumprida. Enalteceu a atuação 
das primeiras pessoas que iniciaram o Balonismo, mesmo 
que de forma modesta, e que atualmente se tornou o quarto 
maior evento do planeta. Lamentou que os comerciantes de 
Torres não tiveram o direito de participar do evento, afir-
mando que a atual modalidade de balonismo “se parece com 
uma caixa-preta”. Assegurou que ainda há muito a ser dis-
cutido sobre o evento.

CÂMARA DE TORRES
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Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre a Audi-
ência Pública, realizada na semana anterior, que discutiu a 
atuação da Corsan no município. Disse que os munícipes 
continuam enviando fotos com buracos abertos pela Com-
panhia, provocando transtorno aos moradores locais. De 
acordo com informações da Corsan, todas as pavimentações 
seriam fechadas até o dia 14. Questionou se haverá tempo 
hábil para alcançar essa meta. Pediu que os vereadores vo-
tem favorável ao projeto de sua autoria, que trata da vio-
lência contra a mulher em condomínios. Citou os números 
alarmantes de feminicídios em diversos Estados, enfatizan-
do que “não podemos fechar os olhos a essa situação”. 

TRIBUNA:
Secretário de Turismo Fernando Néry da Rosa: Enalte-
ceu o evento do Balonismo, afirmando que este é o quarto 
maior evento de balonismo do planeta. Disse que, em virtu-
de do volume, é preciso terceirizá-lo e deixar que uma em-
presa capacitada possa gerir sua execução. Lamenta que as 
críticas sejam levantadas contra o evento, e os responsáveis 
por ele, mas sem a busca de um conhecimento maior sobre a 
realidade. Falou da complexidade de um evento tão grande 
como o balonismo e as dificuldades de geri-lo. Esclareceu 
que o evento não tem um princípio de assistencialismo, pois 
o retorno para a cidade parte da arrecadação e comercializa-
ção de produtos. Quanto à cobrança de ingressos, lamentou 
comentários afirmando que “os organizadores não pensaram 
nos pobres”. Esclareceu que o ingresso de R$ 20,00 dá di-
reito aos shows, e que os pobres, pelo sistema anterior, não 
teriam condições de assisti-los. Em resposta a um questio-
namento, disse que a expectativa de custo do evento é de 
R$ 1.500.000,00, sem retorno para a prefeitura. Nos anos 
anteriores, era próximo de R$ 2.000.000,00. Atualmente, es-
tima-se que os custos fiquem próximos dos R$ 4.500.000,00 
somente em estrutura. Explicou que o critério de escolha 
das atrações locais cabe à Secretaria de Cultura, e as nacio-
nais, aos cuidados da empresa terceirizada. Em resposta a 
um comentário, esclareceu que, em virtude da pandemia, o 

município ficou atrelado ao contrato com a terceirizada des-
de 2019. Quanto aos 60 ingressos diários e camarote para 
50 pessoas, disse que são destinados às autoridades, dentre 
elas, vereadores, autoridades políticas e influenciadores. 
Quanto à arrecadação de alimentos, informou que serão 
destinados exclusivamente aos moradores de Torres. Quan-
do questionado em relação à estimativa de público, compa-
rando o sistema anterior e o novo, onde os shows custarão 
em média de R$ 20,00 por pessoa, disse que na nova moda-
lidade não há garantia de um número maior ou menor. Disse 
que “tudo é muito novo, em virtude da pandemia”.

ORDEM DO DIA:

Emenda nº 01/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vi-
dal, ao Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que 
aprova o Calendário de Eventos do Municípios de Torres 
(inclusão de modalidades esportivas no anexo único do ca-
lendário oficial de eventos do município de Torres). APRO-
VADO.
Emenda nº 02/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vi-
dal, ao Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que 
aprova o Calendário de Eventos do Municípios de Torres 
(inclusão de evento cultural no anexo único do calendário 
oficial de eventos do município de Torres). APROVADO.
Emenda nº 03/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, ao 
Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova 
o Calendário de Eventos do Municípios de Torres (inclusão 
de modalidades esportivas no anexo único do calendário 
oficial de eventos do município de Torres). APROVADO.
Emenda nº 04/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Bor-
ja, ao Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que 
aprova o Calendário de Eventos do Municípios de Torres 
(inclui a Semana Municipal do Corretor de Imóveis (Lei 
5070/2019) ao anexo único). APROVADO.
Emenda nº 05/2022, do Ver. Moisés Trisch, ao Projeto de 
Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova o Calendá-
rio de Eventos do Municípios de Torres (inclusão de evento 

cultural no anexo único do calendário oficial de eventos do 
município de Torres). APROVADO.
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022, dos vereado-
res Igor Beretta, Rafael da Silveira Elias, Gibraltar Pedro 
Cipriano Vidal, Carla Rodrigues Daitx, Vilmar dos Santos 
Rocha, Silvano Gesiel Carvalho Borja, João Alexandre Ne-
grini de Oliveira, Rogério Evaldt Jacob, Dilson Mauro Jar-
dim Boaventura, Cláudio da Silva de Freitas, Jacó Miguel 
Zeferino e Moisés Trisch, que concede Título de Cidadão 
Honorário do Município de Torres ao Senhor Luiz Carlos 
Ghiorzzi Busato. APROVADO.
Projeto de Lei nº 15/2022, do Poder Executivo, que dis-
põe sobre a concessão de benefícios para pagamentos de 
dívidas tributárias e não tributárias em atraso e dá outras 
providências. APROVADO.
Projeto de Lei nº 16/2022, do Poder Executivo, que aprova 
o Calendário de Eventos do Municípios de Torres. APRO-
VADO.

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

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditi-
vos 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.

Na manhã da quin-
ta-feira (14/4), em Ter-
ra de Areia, uma ação 
integrada da Brigada 
Militar, Polícia Civil e 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), apreendeu 
em uma residência - 
na localidade chama-
da de Beco Linha Sou-
za - o veículo utilizado 
nos roubos na praça 
de pedágio na BR 101, 
em Três Cachoeiras 
nas madrugadas de 21 
e 30 de março deste 

ano.
A localização do ve-

ículo Gol, de cor prata 
e placas de Terra de 
Areia, aconteceu após 
trabalho conjunto de 
inteligência do 2º Ba-
talhão de Policiamen-
to de Áreas Turísticas 
(2º BPAT), Polícia Civil 
e PRF, que motivou o 
cumprimento de man-
dado de busca e apre-
ensão.

O veículo está em 
nome de um homem 

de 27 anos, com pas-
sagens policiais por 
ameaça, mas ele não 
se encontrava no local. 
Na residência estava o 
pai do indivíduo, de 65 
anos, com dois regis-
tros por estupro.

COMUNICAÇÃO SO-
CIAL DO CRPO LITORAL

TEXTO: Jornalista 
Jussara Pelissoli – ser-
vidora civil

FOTOS: Divulgação 
BM

Apreendido carro que foi usado em 
roubo no pedágio de Três Cachoeiras

SEGURANÇA

Na madrugada desta sex-
ta (08/04) - por volta da 
1h40min, nas redondezas 
da rua Inácio Matos (bairro 
Guarita), em Torres -  dois 
homens armados e encapu-
zados invadiram uma casa 
(se passando por policiais) 
e lá eles dispararam contra 
dois irmãos com arma de 
fogo matando-os. As vítimas 

foram B J C F (26 anos ) e D H 
C (32 anos).

A Brigada Militar (BM) foi 
acionada pelo 190. Os poli-
ciais juntamente com o de-
legado de Torres, Marcos 
Vinicius Muniz Veloso ao 
chegarem no local identifi-
caram as vítimas, isolaram 
o imóvel e aguardaram a 
chegada da perícia. Segun-

do disse o delegado Marcos 
Vinicius, os criminosos ar-
rombaram a porta da casa se 
identificando como policiais. 
Depois efetuaram os dispa-
ros com arma calibre 9mm. 
As vítimas estavam em quar-
tos diferentes, sendo que um 
dos irmãos foi atingido por 4 
tiros e outro por 3 tiros. 

Há um suspeito de ter re-

alizado o crime, mas estava 
em investigação até segun-
da-feira (11). Segundo o de-
legado de Torres, havia uma 
câmera instalada no imóvel 
que está sendo utilizada na 
investigação, para analise de 
imagens e áudios captados 
pelo equipamento. '

Com Litoral na Rede

Bandidos se passam por policiais, invadem casa e matam irmãos em Torres
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ÁRIES - A semana pede foco, porque o 
caos pode imperar. Se você não tiver uma 
ação corajosa e direcionada, vai se perder 
e se tornar irritado e nervoso. Algo novo 
se inicia, mas é algo já esperado por você, 
portanto acredite: você está pronto para a 

tarefa em questão. Existe renovação e sucesso, mas aceite 
que algumas coisas precisarão ficar para trás.

TOURO -A semana traz uma tônica de liber-
tação e busca de pôr algo novo em prática. 
Mercúrio, entrando no seu signo, te ajuda 
a ser mais desapegado e generoso, com 
a ajuda de Vênus em Peixes. Suas ações 

precisam ser seguras, senão as pessoas não confiarão em 
você e vão te questionar. Seja como for, a semana traz mais 
o seu lado místico à tona e tudo tem um tom de entrega e fé.

GÊMEOS -É momento de soltar o máximo 
possível, senão pode ser bem difícil se con-
centrar em qualquer coisa. O caos está no ar 
e é melhor você se isolar o máximo possível 
para resolver suas pendências caso o foco 
seja algo necessário. Se você tiver tempo li-

vre, a sua semana será bem leve, cheia de conversa e trocas. 
Tome cuidado para não ficar ansioso demais 

CÂNCER -A semana pode começar agita-
da, com ideias criativas ou ações concre-
tas que precisam ser colocadas em prática. 
Viagens ou novos cursos podem aconte-
cer. Existe algum início que traz motivação 
e paz interior, ou seja, sua vida começa a 

ter um novo direcionamento, e isso pode ser extremamente 
interessante, pois novos aprendizados estão em curso.

LEÃO - Tome cuidado para não se 
tornar agressivo, nervoso e inflexível, 
pois pode acabar sendo o tirano 
da semana. Quanto mais flexível 
for, mais tudo fluirá e as situações 

serão agradáveis. Existe segurança e conforto na 
sua semana. Você pode se tornar popular e um bom 
conselheiro para as pessoas em geral.

VIRGEM - A sua semana será pautada por 
uma mudança repentina que pode tirar um 
pouco sua paz, mas é preciso buscar a har-
monia interna para levar equilíbrio ao seu 
entorno, senão poderá fracassar em suas 
tarefas, portanto é imprescindível que, mes-

mo que seja difícil, a sua semana tenha de você uma visão 
imparcial e a capacidade de fazer alguns sacrifícios.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode já começar tensa, 
trazendo necessidade de uma boa dose de 
desapego e foco para cuidar mais da sua saú-
de ou das suas finanças. Tome cuidado com 
medos ou preocupações excessivas, que 
podem acarretar mais problemas. Acalmar a 

mente e as emoções é muito importante. Tenha paciência, 
pois as coisas vão começar a melhorar no final da semana.

CAPRICÓRNIO -Semana em 
que você realmente conseguirá 
realizar o que pretende usando 
sua força, sua disciplina e sua de-
dicação. Sua comunicação será 

ativada por meio da sua popularidade, que vai 
atrair muitas oportunidades e pessoas. Saiba 
ter discernimento e cuidado com os excessos. 
As relações precisam ser protegidas, pois existe 
muita energia que pode te desorientar

AQUÁRIO - Existem mudanças pro-
fundas acontecendo na sua vida a 
partir desta semana. É momento de 
resolver dilemas e problemas anti-
gos, portanto você pode ter uma ati-
tude radical, mas completamente im-

portante e curativa sobre sua vida. Ainda que pareça 
desanimador enfrentar algumas situações, acredite: 
elas estão te ajudando, não o contrário.

PEIXES -Você pode receber boas 
notícias, que te aliviam a tensão. 
Acontecem mudanças para me-
lhor. É importante manter sua 
coragem e seu dinamismo no dia 

a dia, revelando seu lado mais simpático e amo-
roso; isso também te abrirá portas e trará popula-
ridade. Momento de absorver novas ideias e se 
tornar aprendiz das situações. 

ESCORPIÃO -A semana pode trazer muita 
criatividade e energia para se relacionar, in-
clusive uma vontade de fazer algo novo. Sua 
capacidade de se divertir e buscar lazer é 
grande, mas você não deve deixar de se res-
ponsabilizar pelos compromissos assumidos, 

inclusive pode ficar meio nostálgico de uma época em que 
tinha mais tempo livre. 

SAGITÁRIO - A semana será agitada e muito 
provavelmente você receberá a ajuda de que 
precisa. Tome cuidado com falsidades e meias-
-verdades, inclusive vindas de você para os 
outros. É importante ser útil também e fazer a 

sua parte de coração, caso contrário não faça. Se receber pro-
postas muito milagrosas, desconfie. Certifique-se de que está 
tomando as decisões certas para não haver arrependimentos.

VARIEDADES

(semana entre 12/04 e 18/04)
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A chancela insere a região no mapa dos destinos que são exemplo de gestão com foco no desenvolvimento sustentável e abre portas para novas 
oportunidades de cooperação com outros 176 Geoparques em 46 países.

Por  Priscila Ventura Gamba 
ASCOM Geoparque Caminhos 

dos Cânions do Sul
_______________________

O dia 13 de abril representa 
um marco na história de sete mu-
nicípios do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. O Geoparque Ca-
minhos dos Cânions do Sul acaba 
de ser reconhecido pela UNESCO 
como um território de relevância 
geológica internacional e passa a 
integrar oficialmente a Rede Glo-
bal de Geoparques (Global Ge-
oparks Network - GGN) como o 
segundo geoparque brasileiro. A 
chancela insere a região no mapa 
dos destinos que são exemplo de 
gestão com foco no desenvolvi-
mento sustentável e abre portas 
para novas oportunidades de 
cooperação com outros 176 Geo-
parques em 46 países. 

A decisão foi anunciada pela 

UNESCO após a 214ª sessão do 
Conselho Executivo realizada 
hoje, que endossou a aprovação 
de oito novos geoparques.  A 
novidade foi recebida com en-
tusiasmo pela equipe envolvida 
e a população do território tem 
bons motivos para comemorar. 
Os Geoparques são considera-
dos territórios do futuro, onde 
as riquezas naturais e culturais 
se revelam como os principais 
recursos para a geração de novas 
oportunidades de renda e me-
lhoria das condições de vida das 
comunidades. 

O Geoparque Cânions do Sul 
é formado pelos municípios de 
Cambará do Sul, Mampituba e 
Torres, no Rio Grande do Sul;  
Praia Grande, Jacinto Machado, 
Timbé do Sul e Morro Grande, 
em Santa Catarina. O território 
abrange uma área total de 2.830 
km2 e cerca de 74 mil habitantes. 

Para o presidente do Consór-
cio Intermunicipal Caminhos dos 
Cânions do Sul, Carlos Souza, 
prefeito de Torres, a chancela re-
conhece a trajetória construída 
ao longo de 15 anos e traz um 
novo olhar sobre o potencial tu-
rístico da região, destacando sua 
importância para o mundo. “Esta 
conquista é resultado da mobi-
lização de diferentes lideranças, 
pesquisadores, educadores, es-
tudantes, instituições parceiras, 
empreendedores, equipe técni-
ca e todos que sempre acredita-
ram no Geoparque. É só o início 
de uma nova etapa de trabalho 
intenso pela frente, mas que já 
está trazendo importantes re-
sultados para o desenvolvimen-
to econômico da nossa região”, 
destaca Souza.

No dia 21 de abril, a UNESCO 
apresenta os novos Geoparques 
em um evento digital de boas-

-vindas que pode ser acompa-
nhado ao vivo pela internet, a 
partir das 9 horas, no canal do 
YouTube: Global Geoparks Ne-
twork. Com isso, o Brasil passa 
a ter três Geoparques, sendo o 
primeiro deles o Geoparque Ara-
ripe, no Ceará, reconhecido em 
2006, e agora os Caminhos dos 
Cânions do Sul e o Geoparque 
Seridó (Rio Grande do Norte), 

que recebem o título ao mesmo 
tempo. Dos 18 projetos avalia-
dos pela UNESCO em 2021, oito 
foram aprovados, sendo os geo-
parques brasileiros os únicos na 
América Latina. Os outros seis fi-
cam na Europa: Rise (Alemanha), 
Platåbergen (Suécia), Mëller-
dall (Luxemburgo), Buzău Land 
(Romênia), Salpausselkä (Finlân-
dia) e Kefalonia-Ithaca (Grécia).  

UNESCO chancela Caminhos dos Cânions 
do Sul como Geoparque Mundial

Relevância geológica
A riqueza do patrimônio ge-

ológico, da biodiversidade e da 
cultura regional motivou a busca 
pelo título. A região apresenta a 
maior concentração de cânions 
do Brasil, com grandes escarpas 
que atingem até 1157 metros de 

altura e extensão total de aproxi-
madamente 250 km.

Conforme explica o geólogo 
do Serviço Geológico do Brasil 
(SGB-CPRM) Michel Godoy, a 
evolução geológica dos Cânions 
do Sul começou com a frag-

mentação do supercontinente 
Gondwana que, após sua sepa-
ração, originou três continentes: 
a América do Sul, a África e a An-
tártida. “Há cerca de 130 milhões 
de anos, as movimentações das 
placas tectônicas causaram a 

separação dessa grande massa 
continental e despertaram um 
dos maiores eventos geológicos 
de todos os tempos, o vulcanis-
mo Serra Geral. A grande região 
recoberta por esse vulcanismo 
ficou conhecida como Província 

Basáltica Continental Paraná-
-Etendeka que possui registros 
contínuos de rochas vulcânicas 
preservadas no Brasil, Paraguai, 
Argentina, Uruguai na América 
do Sul e Namíbia na África", des-
taca o geólogo. 

Geoconservação, educação, cultura e geoturismo
O Consórcio Intermunicipal Ca-

minhos dos Cânions do Sul é res-
ponsável pela gestão do Geopar-
que e a equipe técnica é formada 
por representantes de todos os 
municípios. O Consórcio atua na 
construção de estratégias sólidas 
para promover a conservação da 
natureza, a educação e o turismo 
sustentável, trabalhando em par-
ceria com instituições públicas e 
privadas.

Importantes elementos do pa-
trimônio geológico da região já 
estão protegidos em Unidades 
de Conservação, como os cânions 
localizados nos Parques Nacionais 
Aparados da Serra e Serra Geral; 

os campos de dunas do Parque Es-
tadual de Itapeva; e a Ilha dos Lo-
bos, no Refúgio da Vida Silvestre.

Um dos grandes destaques 
do Geoparque Caminhos dos é a 
mobilização da comunidade esco-
lar, com amplo envolvimento dos 
educadores e atividades realiza-
das em todas as escolas da rede 
municipal de ensino do território.

O território revela também 
rico patrimônio cultural material 
e imaterial que permite conhecer 
o passado, as tradições, a história, 
os costumes, a cultura e a identi-
dade dos povos que habitaram e 
ainda habitam a região. Destaca-
-se, particularmente, a influência 

das comunidades indígena e qui-
lombola, dos imigrantes açoria-
nos, alemães e italianos, passando 
ainda pelo marcante movimento 
do tropeirismo na região.

O Geoparque convida os visi-
tantes dos geossítios a interpre-
tarem a paisagem muito além da 
beleza cênica que se observa. Ao 
entrar no território dos Caminhos 
dos Cânions do Sul, o turista está 
diante de um grande museu a céu 
aberto que revela importantes 
registros do processo de trans-
formação constante do Planeta e 
da evolução da humanidade, por 
isso, pode ser considerado um 
verdadeiro "Parque da Terra". 

O QUE É UM GEOPARQUE?
De acordo com a UNESCO: Os 

Geoparques Mundiais da UNES-
CO são áreas geográficas unifi-
cadas, onde sítios e paisagens 
de relevância geológica interna-
cional são administrados com 
base em um conceito holístico 
de proteção, educação e desen-
volvimento sustentável. 

Um Geoparque Mundial da 

UNESCO deve demonstrar o pa-
trimônio geológico de relevância 
internacional. Além disso, seu 
propósito consiste em explorar, 
desenvolver e celebrar as rela-
ções entre esse patrimônio geo-
lógico e todos os outros aspectos 
patrimoniais naturais, culturais 
e imateriais da área. Trata-se de 
religar, em todos os sentidos, a 

sociedade humana à Terra e de 
celebrar as formas como o pla-
neta e sua longa história de 4,6 
bilhões de anos têm moldado 
cada aspecto de nossas vidas e 
de nossas sociedades. 

O título de “Geoparque Mun-
dial da UNESCO” não é uma 
designação legislativa – porém, 
a definição de sítios do patri-

mônio geológico dentro de um 
Geoparque Mundial da UNESCO 
deve ser protegida pelas legis-
lações locais, regionais ou na-
cionais. O status de Geoparque 
Mundial da UNESCO não implica 
restrições a nenhuma atividade 
econômica dentro de um Ge-
oparque Mundial da UNESCO, 
desde que essa atividade aten-

da às leis locais, regionais e/ou 
nacionais. 

A chancela não é um títu-
lo permanente. A cada quatro 
anos, os Geoparques passam 
por um novo processo de re-
validação para garantir que se-
guem cumprindo os requisitos 
do Programa de Geoparques da 
UNESCO.
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A Páscoa é a maior dentre todas as comemoração cristãs, uma lembrança à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas a verdade é que esta data 
possui muito mais simbologias e significados do que nós normalmente conhecemos, envolvidos em diferentes culturas e mitologias.

Por Guile Rocha
_____________

Páscoa (do hebraico Pessa-
ch, significando passagem em 
grego) é um evento religioso 
cristão, normalmente conside-
rado o dia santo mais impor-
tante.  Na Páscoa é celebrada 
a ressurreição de Jesus Cristo, 
que depois de morrer na cruz 
foi colocado em um sepulcro, 
onde permaneceu por três dias 

até sua ressurreição.Considera-
da, essencialmente, a Festa da 
Libertação, a Páscoa é uma das 
festas móveis do nosso calendá-
rio, vinda logo após a Quaresma 
e culminando na Vigília Pascal. 
A celebração pode cair em uma 
data entre 22 de março e 25 de 
abril.

A origem da palavra remete 
ao nome em hebraico da festa 
judaica à qual a Páscoa cristã 
está intimamente ligada. Mui-

tos costumes ligados ao período 
pascal originam-se dos festivais 
pagãos da primavera. Outros 
vêm da celebração do Pesah, a 
Páscoa judaica, que é uma das 
mais importantes festas do ca-
lendário judaico, celebrada por 
8 dias e onde é comemorado o 
êxodo dos israelitas do Egito, da 
escravidão para a liberdade. Um 
ritual de passagem, assim como 
a "passagem" de Cristo, da mor-
te para a vida.

O OUTRO LADO DA PÁSCOA 
Uma mistura de tradições

Pesah: O êxodo dos judeus do Egito
Segundo a Bíblia (Livro do 

Êxodo), Deus mandou 10 pragas 
sobre o Egito. Na última delas 
(Êxodo, cap 12), disse Moisés que 
todos os primogênitos egípcios 
seriam exterminados (com a pas-
sagem do anjo da morte por so-
bre suas casas), mas os de Israel 
seriam poupados. Para isso, o 
povo de Israel deveria imolar um 

cordeiro, passar o sangue do cor-
deiro imolado sobre as portas de 
suas casas, e o anjo passaria por 
elas sem ferir seus primogênitos. 
Todos os demais primogênitos do 
Egito foram mortos, do filho do 
Faraó aos filhos dos prisioneiros. 
Isso causou intenso clamor den-
tre o povo egípcio, que culminou 
com a decisão do Faraó de libertar 
o povo de Israel, dando início ao 
Êxodo de Israel para a Terra Pro-
metida.

Os eventos da ressurreição de 
Cristo teriam ocorrido durante o 

Pesah, data em que os judeus co-
memoram a libertação e fuga de 
seu povo escravizado no Egito. As 
ligações entre ambas celebrações 
também passa, portanto, pelas 
coincidências entre a Páscoa e o 
Pesah no calendário, mas ocorre 
principalmente pelo sentido sim-
bólico de passagem e renovação. 
Este sentimento se perpetuou 
porque, no hemisfério norte, a 
páscoa ocorre durante a prima-
vera, época de fertilidade para a 
natureza, sempre muito cultuada 
por diversas mitologias.

A fertilidade, os ovos e a deusa da primavera
Em inglês, o nome dado a Pás-

coa é “Easter”, em homenagem a 
deusa Ishtar. Ela é uma das mais 
antigas divindades conhecidas, 
reverenciadas pelos acádios há 
mais de 4500 anos. Um ritual 
importante em homenagem a 
deusa ocorria no equinócio da 
primavera, onde os participantes 
pintavam e decoravam ovos (sím-
bolo da fertilidade) e os escon-
diam e enterravam em tocas nos 

campos. Um resquício por trás 
desse antigo ritual talvez seja o 
dos ovos de Páscoa, embora não 
exista uma prova concreta asso-
ciando os dois rituais. De qual-
quer forma, em muitas culturas 
o ovo é considerado um símbolo 
de fertilidade. A pintura dos ovos 
ainda é uma tradição comum em 
muitos lugares, embora em mui-
tos países os ovos naturais te-
nham sido substituídos por ovos 

de chocolate.
O culto em homenagem a 

Ishtar perdurou com os anos e 
espalhou-se por diversas religi-
ões, fazendo com que a tradição 
chegasse à mitologia nórdica, 
onde se tornou popular também.  
Eostre (ou Ostera) tornou-se a 
deusa da fertilidade e do renas-

cimento. Seu nome traduzido 
significaria algo como “Sol nas-
cente”, e na primavera, lebres e 
ovos coloridos eram os símbolos 
da fertilidade e renovação a ela 
associados. E foi na mitologia 
nórdica dos vikings que surgiu a 
mais interessante história sobre 
o coelho da Páscoa

Representação da divindade 
Ishtar, gravada em terracota - 
hoje encontra-se no museu do 

Louvre

A lenda viking do Coelho da Páscoa
 Dizem as lendas que Eostre 

tinha uma especial afeição por 
crianças. Onde quer que ela 
fosse, elas a seguiam e a Deu-
sa adorava cantar e entretê-las 
com sua magia. Um dia, Eostre 
estava sentada em um jardim 
com suas tão amadas crianças, 
quando um amável pássaro 
voou sobre elas e pousou na 
mão da Deusa. Ao dizer algu-
mas palavras mágicas, o pás-
saro se transformou no animal 
favorito de Eostre, uma lebre. 
Isto maravilhou as crianças.

Porém, com o passar dos 
meses, elas repararam que a 
lebre não estava feliz com a 
transformação, porque não 

mais podia cantar nem voar.As 
crianças pediram a Eostre que 
revertesse o encantamento. 
Ela tentou de todas as formas, 
mas não conseguiu desfazer a 
mágica, que seria irreversível 
Era inverno, e nesta época do 
ano o poder de Eostre dimi-
nuía. Portanto ela decidiu es-
perar até a primavera.

A lebre assim permaneceu 
até que então a Primavera 
chegou. Nessa época os po-
deres de Eostre estavam em 
seu apogeu e ela pôde trans-
formar a lebre em um pássaro 
novamente, pelo menos por 
algum tempo. Agradecido, o 
pássaro botou muitos ovos em 

homenagem a Eostre, e voou 
e cantou alegremente. Mas o 
encanto era permanente, e o 
pássaro voltou a ser lebre em 
pouco tempo. Ainda assim, a 
lebre ficou comovida com a 
bondade das crianças, e de-
cidiu distribuir ovos pintados 
para todos, por todas as pri-
mavera.

Para lembrar às pessoas de 
seu ato tolo de interferir no li-
vre-arbítrio de alguém, Eostre 
entalhou a figura de uma lebre 
na lua que pode ser vista até 
hoje por nós.

*Com informações da Wiki-
pedia,  Arte Educação e Dw.de

Representação da deusa nórdica da primavera, Eostre, com o 
coelho nos braços
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O 32º Festival Internacional de 
Balonismo de Torres começou nes-
ta quinta-feira, 14 de abril. A ceri-
mônia de abertura ocorreu às 19h 
com a participação do prefeito de 
Torres Carlos Souza e autoridades 
(incluindo o Governador do RS) no 
Parque Odilo Webber Rodrigues. 

Nesta quinta, os portões estive-
ram abertos ao público a partir 
das 14h, excepcionalmente com 
acesso gratuito. 

A programação se estende até o 
dia 24 de abril, devendo colorir o 
céu do município com 70 balões. 
Apenas nos dias 18 e 19, segunda 

e terça, o Parque estará fechado. 
Os voos competitivos ocorrerão 
sempre às 7h e às 16h, dependen-
do das condições do tempo. Dias 
16 e 23 de abril, o Parque terá às 
20h, Night Glow, espetáculo com 
balões iluminados (se o tempo 
ajudar).

32º FESTIVAL DE BALONISMO ESTÁ NO AR
 Tire as suas dúvidas sobre o grande evento em Torres 

A entrada no Parque vai ser cobrada?
Sim. Através da entrada no Par-

que, o público tem direito a curtir 
a programação do evento, além  de 
assistir aos shows na Arena. Quem 
quiser assistir os shows em áreas 
diferenciadas, deve adquirir os in-
gressos Arena Premium (área em 
frente ao palco, sem cobertura) ou 
Camarote (área elevada e com co-

bertura, com até 15 pessoas). Após 
entrar no Parque, o visitante rece-
berá uma pulseira e poderá entrar 
e sair do local quanta vezes quiser 
até 16h. Se voltar após este horário, 
terá que pagar novo ingresso. Quem 
quiser chegar às 7h e permanecer 
no Parque até o fim do show, pagará 
apenas um ingresso.

O ingresso solidário custa R$15,00 
mais um quilo de alimento não pe-
recível - ou R$20,00 para quem não 
dispor do alimento. A meia-entrada 
é R$10,00. Terão direito a meia-en-
trada, estudantes (mediante com-
provação), jovens com até 15 anos 
de idade, idosos com mais de 60 
anos, pessoas portadoras de neces-

sidade especiais e seu acompanhan-
te, quando necessário, jovens de 15 
a 29 anos de idade, de baixa renda, 

inscritos no Cadastro Único e ainda 
os doadores de sangue, mediante 
carteira de doador.

Onde adquiro o ingresso?
Na bilheteria do Parque do Balonismo ou em 
www.bilheteriadigital.com/festivaldebalonismo . 

Não há restrição de idade para os shows, entretanto, me-
nores de 14 anos devem estar acompanhados de respon-

sáveis legais. Crianças menores de 6 anos não pagam en-
trada. Jovens até 15anos de idade pagam meia-entrada.

Que horas abrem  os portões? Tem estacionamento?
Os portões do Parque abrem às 7h. O horário de aces-

so à Arena Premium será a partir das 10h e o Camarote 
a partir das 14h. O evento não comercializa estaciona-
mento. A recomendação é que o público se dirija a pé 

até o Parque ou procure estacionamento em áreas pró-
ximas.

Night Glow e muita atrações paralelas
Além dos tradicionais balões em forma de “gota”, 

o Festival terá também a participação de balões de 
formatos especiais: serão nove este ano. O evento, 
que é o maior da América Latina na área, é uma re-
alização da VC Play e Prefeitura Municipal de Tor-
res, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. A 
iniciativa já está consagrando Torres como a Capital 
Brasileira do Balonismo. O evento tem vários des-
taques. Um deles é a tradicional Prova da Chave. O 
balonista vencedor leva para casa um carro zero km.

Outra grande atração do Festival é o Night Glow, 
espetáculo de balões iluminados que estarão no Par-
que, com eventos previstos para os dias 16 e 23 de 
abril, com carreata às 20h (se o tempo estiver bom). 
O night glow é um dos momentos mais esperados 
pelo público. Além destas duas apresentações, tam-
bém haverá atividade noturna dias 18 e 19 de abril 

na Prainha, com um número menor de balões. Nes-
tes dois dias, um espaço coletivo de lazer será dis-
ponibilizado Praça Borges de Medeiros, da Prainha, 
para a comunidade em geral ao ar livre e gratuito. O 
Parque estará fechado ao público nos dias 18 e 19, 
mas as atividades alusivas ao 32º Festival estarão na 
Prainha, das 10h às 22h.

Além dos voos dos balões, principal atração do 
Festival, muitas outras atividades vão atrair grande 
público como ocorre em todas as edições do Balo-
nismo. É o caso da programação cultural, esportiva, 
da feira comercial, do espaço Torres, do parque de 
diversões, entre outros. Destaques locais serão pro-
movidos durante o 32º Festival Internacional de Ba-
lonismo nos eventos das Tendas e das Feiras. 

Confira os dias das apresentações dos shows 
nacionais: 15/4 Vitão e Matuê,16/4 Luan Santana, 

23/4 Michel Teló e 24/4 Turma do Pagode. São atra-
ções de peso, nomes que se destacam no cenário 
musical brasileiro. 

FOTO - Night Glow em 2017

O prefeito Carlos Souza, acom-
panhado de comitiva de Torres e 
Litoral Norte, entregou na manhã 
de segunda-feira, 11 de abril, con-
vite para a abertura oficial do 32º 
Festival Internacional de Balonis-

mo ao governador Ranolfo Vieira 
Júnior no Palácio Piratini. A ceri-
mônia de abertura ocorreu no dia 
14 de abril, no Parque Odilo We-
bber Rodrigues. E o governador do 
RS marcou presença.

O chefe do executivo torrense 
destacou ao governador que, este 
ano o evento será de recordes: 11 
dias de duração, 70 balões com-
petitivos, além de nove balões em 
formato especial.

Governador do RS marca 
presença no 32º Festival de Balonismo em Torres 

Gabinete do Governador temporariamente transferido para Torres
Também nesta quinta (14), 

às 17h, o Gabinete do Gover-
nador foi transferido tempora-
riamente para Torres, inaugu-
rando um projeto que vai levar 
a sede do governo gaúcho para 

todas as regiões do Estado.
O objetivo do Governador 

do RS é aproximar o governo 
dos municípios, potenciali-
zando grandes eventos do Rio 
Grande do Sul. Ao longo do 

projeto, as agendas prioriza-
rão pautas pertinentes ao de-
senvolvimento econômico e 
social da região em que estiver 
instalado o Gabinete do Gover-
nador.
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As provas competitivas do 
Festival Internacional de Balo-
nismo são decididas pelo diretor 
do Campeonato antes de cada 
briefing dos pilotos, em função 
das condições climatológicas do 
momento. As provas aplicadas 
aos pilotos são do tipo de pre-
cisão quando um alvo, no chão 
ou suspenso, deve ser atingido. 

Aqui estão as provas que são 
disputadas no Festival de Balo-
nismo em Torres: Nos Campeo-
natos, a organização vai soman-
do todos os pontos dos pilotos 
nas provas para somá-los ao 
final do evento e definir o cam-
peão da competição,

-ALVO DECLARADO PELO PI-
LOTO (PDG) -Competidor ten-
tará jogar uma marca próxima 
a um alvo selecionado por ele 
mesmo e declarado por ele an-
tes do voo. O resultado é a dis-
tância do ponto de medição da 
marca ao alvo declarado. A me-
nor distância é melhor.

-ALVO DECLARADO PELO 
JUIZ (JDG) - Competidores irão 
tentar jogar a marca num alvo 
previamente marcado pelo juiz 
O resultado é a distância do 

ponto de medição da marca ao 
alvo em X, se colocado, ou do 
alvo. A menor distância é me-
lhor.

-VALSA DA HESITAÇÃO (HWZ) 
- Competidores irão tentar jogar 
a marca próximo a um dos vá-
rios alvos previamente marca-
dos pelo juiz; O resultado é a 
distância do ponto de medição 
da marca ao alvo em X mais pró-
ximo, se colocado, ou do alvo. A 
menor distância ó melhor.

-FLY-IN(FIN) - Competidores 
irão procurar o seu próprio lo-
cal de decolagem, fora de um 
raio predefinido e tentar jogar 
a marca o mais próximo do alvo 
previamente marcado ou do 
alvo em X. O resultado é a dis-
tância do ponto de medição da 
marca ao alvo em X, se coloca-
do, ou do alvo. A menor distân-
cia é melhor.

-FLY-ON(FON) Competidores 
irão tentar jogar uma marca o 
mais próximo de um alvo sele-
cionado por ele mesmo e decla-
rado por ele durante o voo. O 
resultado é a distância do ponto 
de medição da marca ao alvo 

declarado. A menor distância é 
a melhor. O competidor deve-
rá escrever claramente na sua 
marca anterior o seu alvo decla-
rado 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 co-
locado 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 mar-
ca o mais próximo do alvo em 
X colocado pelo balão raposa a 
não mais que 10 metros na di-
reção do vento em relação ao 
cesto depois do pouso. O resul-
tado ó a distância do ponto de 
medição da marca ao alvo em X. 
A menor distância 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 colo-
cado, ou do alvo. A menor dis-
tância é melhor.

-AO ALVO COM JANELA DE 
TEMPO (CRAT) - Competidores 
irão tentar jogar a marca dentro 
de uma área válida o mais pró-
ximo de um alvo previamente 
marcado. A(s) área(s) de pontu-
ação terão períodos de tempos 
específicos de validade. O resul-
tado é a distância do ponto de 

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

-MÍNIMA DISTÂNCIA COM 
ÁREA DE PONTUAÇÃO (SF) - 
Competidores irão tentar jo-
gar a marca o mais próximo ao 
ponto de decolagem dentro de 
uma(s) área(s) definida. O resul-
tado é a distância entre o ponto 
de medição da marca ao ponto 
de decolagem. A menor distân-
cia 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 cultu-
rais e esportivas esperam o 
visitante do 32º Festival Inter-
nacional de Balonismo  entre 
os dias 14 e 24 de abril no Par-
que Odilo Webber Rodrigues. 
A programação da área de 
cultura acontece na Tenda Cul-
tural 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 vi-
sitante poderá permanecer 
todo o dia no Parque e entrar 
e sair quantas vezes quiser 
até 16h, por uma questão de 
operacionalidade. Após este 
horário, se o visitante sair, terá 
que pagar novo ingresso. Mui-
to importante: 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 San-
tana

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 – Re-
cital poético Café com Poesia; 
17h – Música ao vivo com Cla-
rice Ity e Rossano Duary; 18h – 
Música ao vivo com Carina 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 Espor-
te; 14h30 – Kangoo Jump com 
Studio Aloha com Gustavo 
Schelle

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

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



24 A FOLHASEXTA-Feira, 15 de Abril de 2022

Na última semana, o prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Raupp Lipert, integrou comitiva 
dos prefeitos que compõem o Consórcio de 
Infraestrutura Rural e Urbana (CIDIRUR), ao 
Palácio do Planalto, em Brasília. 

Durante a audiência, o grupo entregou ao 
presidente do país, Jair Bolsonaro, e ao vice-
-presidente, Hamilton Mourão, o convite do 
32º Festival Internacional de Balonismo de Tor-
res, evento que é um marco para a região no 
âmbito do turismo. 

Dentre outras demandas, Flávio aproveitou 

para pedir ao presidente que cuide bem do 
país, em especial, de Três Cachoeiras e dos ca-
minhoneiros. O prefeito conversou ainda com 
o vice-presidente Mourão, com o então Minis-
tro da Defesa, Braga Netto (que deixou a pasta 
nos últimos dias para se candidatar), e o Mi-
nistro da Casa Civil, Ciro Nogueira.  “Essa apro-
ximação dos prefeitos com o Governo Federal 
é muito importante para as comunidades. É 
através dessa relação que estamos conseguin-
do mais recursos para os municípios”, afirmou 
Flávio. 

REGIÃO 

Prefeito Ratinho integra comitiva ao 

Palácio do Planalto, em Brasília

Prefeito de Arroio do Sal recebe 
emenda parlamentar para a Saúde

Na tarde de segunda-feira, 11/04, o prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), 
recebeu em seu gabinete a visita do deputado 
federal Giovani Feltes (MDB), acompanhado 
dos vereadores municipais Ronaldo Magnus Pe-
reira – Caroço (MDB) e Carlos Dias (MDB).

Na oportunidade, o deputado federal Feltes 
entregou o Ofício nº 116/2022, o qual responde 
à solicitação do vereador Ronaldo de indicação 
de Emenda Parlamentar Impositiva no valor de 
R$ 101.905,00 para o Fundo Municipal de Saú-
de de Arroio do Sal.

O recurso é proveniente do Orçamento Geral 
da União e deve fomentar as ações da saúde do 
município, em especial, para incremento tem-

porário ao custeio dos serviços de Atenção Pri-
mária à Saúde do Município.

O prefeito Bolão agradece a gentil visita do 
deputado federal Feltes, que sempre contribui 
com Arroio do Sal por meio do envio de emen-
das e recursos, possibilitando o fortalecimento 
de ações e melhorias para a toda a popula-
ção.“As emendas parlamentares são importan-
tes para o município pois auxilia na gestão mu-
nicipal do custeio de gastos, investimentos em 
novos projetos, ampliação da rede de atuação 
e atendimento, além de garantir a manuten-
ção do serviço prestado”, explica Bolão. (TEXTO 
Melissa Maciel/ FOTO Daniel Matos - ASCOM 
PMAS)

Prefeitos da região encontraram-se com presidente Bolsonaro
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No sábado, 09 de abril, o pre-
feito de Arroio do Sal, Affonso Flá-
vio Angst (Bolão) e o vice-prefeito, 
José Diogo Martins Pereira (Zeca), 
inauguraram a pavimentação da 
Rua Himalaia, localizada no Bal-
neário Rondinha Nova.

Na presença de vereadores, 
servidores municipais e morado-
res do balneário, o prefeito Bo-
lão propôs uma roda de conversa 
com os presentes. Dentre alguns 
destaques do ato, a importância 
da Rua Himalaia para o acesso ao 
lado Sul do Balneário, a possibili-

dade de realizar obras por meio 
da Lei de Contribuição de Melho-
ria e representantes da comuni-
dade agradeceram o empenho do 
Município em atender ao pedido 
da comunidade com a realização 
dessa obra.

O projeto de 2021, que teve a 
execução iniciada em 09 de feve-
reiro deste ano, possui a área total 
de 3.271,75m² de pavimentação 
com bloco de concreto intertrava-
do. O custo total da obra é de R$ 
190.702,32, sendo R$146.055,75 
de material e R$44.646,57 de 

mão de obra.
"Para solicitar uma obra por 

meio da Lei de Contribuição de 
Melhoria, deve-se realizar um 
abaixo-assinado entre os interes-
sados, protocolar junto à Prefei-
tura Municipal de Arroio do Sal. 
Após análise do pedido, o Muni-
cípio encaminha à Câmara Mu-
nicipal para aprovação da lei e, 
posteriormente, inicia a fase de 
projetos e execução das obras", 
explica a municipalidade. (TEXTO 
Melissa Maciel - FOTO Daniel Ma-
tos/ ASCOM PMAS)

Nova pavimentação da Rua Himalaia é inaugurada em Arroio do Sal

Vice-prefeito de Arroio do Sal protocola pedido 
de recurso para o Município na Casa Civil

O vice-prefeito de Arroio 
do Sal, José Diogo Martins 
Pereira (Zéca Martins), 
acompanhado da secretá-
ria-adjunta de Planejamen-
to, Indústria e Comércio, 
Priscila dos Reis, esteve em 
Porto Alegre na manhã de 
quarta-feira, 13/04, junto a 

Casa Civil do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Na ocasião, o vice-pre-
feito Zeca protocolou pe-
dido de repasse de recurso 
para projetos de infraes-
trutura urbana em Arroio 
do Sal. 

O vice-prefeito afirma 

que chama atenção a ve-
locidade e o volume do 
crescimento da cidade e 
junto vem o aumento das 
demandas por melhorias 
em infraestrutura urbana. 

Zéca e Priscila foram 
recebidos pelo secretário-
-chefe adjunto para Assun-

tos Administrativos, Paulo 
Roberto Dias Pereira, e 
pelo deputado estadual 
Mateus Wesp (PSDB), e seu 
assessor, Alexandre Morei-
ra. Zeca agradeceu ao de-
putado estadual Mateus 
pela interseção e auxílio ao 
acesso a esses recursos.

A Prefeitura Municipal em parce-
ria com a Associação Desportiva Bon-
sucesso, por meio da Secretaria de 
Educação e Secretaria de Esportes, 
vai implantar o projeto "Esporte na 
Escola", com treinamentos gratuitos 
na área esportiva para os alunos da 
rede municipal de ensino. A proposta 
visa oferecer treinamentos gratuitos 
de futebol, futsal, voleibol, voleibol 
de praia, basquetebol, handebol, 

badmington, xadrez, tênis de mesa 
e atletismo, com foco para competi-
ções locais, regionais e estaduais. 

Segundo o Prefeito Valmir Rodri-
gues, o projeto vai alcançar apro-
ximadamente 300 crianças no Mu-
nicípio. A Secretária de Educação e 
Cultura, Karini Colares e o Secretário 
de Esportes, Rafael Teixeira, acredi-
tam que o projeto vai contribuir para 
o desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo e social dos alunos, sobretudo 
aumentando o desempenho em sala 
de aula e evitando a evasão escolar. O 
ato de assinatura do convênio acon-
teceu nesta terça-feira (05), no Gabi-
nete do Prefeito, com a presença do 
Prefeito Municipal, Secretários, Ad-
vogado Dr. Henrique Mota, Professor 
responsável pelo projeto nas escolas, 
Guilherme e representantes da Asso-
ciação Desportiva Bonsucesso.

ESPORTE NA ESCOLA: Prefeitura do Passo vai implantar projeto esportivo nas escolas

O prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Raupp Lipert, vi-
sitou nesta semana, o novo 
governador do Rio Grande do 
Sul, Ranolfo Vieira Junior, que 
foi empossado no início deste 
mês, após renúncia do atual 

governador Eduardo Leite.
Durante o encontro, que 

buscou estreitar a relação mu-
nicipal com o novo executivo 
estadual, o prefeito aprovei-
tou para agradecer os recursos 
destinados a Três Cachoeiras, 

dentre eles para pavimenta-
ção asfáltica, calçamento, ci-
clovias, reforma de postos de 
saúde e construção de açu-
des para os agricultores. Na 
oportunidade, Flávio também 
reforçou novos pedidos de re-

cursos para que o município 
avance mais. 

Na visita, o prefeito esteve 
acompanhado do deputado 
estadual Ernani Polo e o ex-se-
cretário de Turismo, Ronaldo 
Santini. 

Prefeito de Três Cachoeiras visita novo governador do Estado

O Centro de Referência de Assistência Social de 
Três Cachoeiras (CRAS Girassol), reiniciou, nesta se-
gunda-feira (11), as atividades presenciais do Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) com as crianças do Projeto Pequeno Cida-
dão, além dos grupos de mães com os seus bebês e 
os idosos do grupo “Memória Ativa”. 

O Projeto Pequeno Cidadão atende diariamente 
crianças entre 06 e 12 anos, já o grupo das mães 
com bebês e os idosos ocorre de forma quinzenal. 
O SCFV tem como objetivo constituir um espaço de 
convivência, formação para a participação e cida-
dania, buscando desenvolver o protagonismo e a 
autonomia das crianças, mães e idosos através de 
intervenções pautadas no lúdico, na cultura e no 
esporte como forma de expressão, aprendizagem 
e proteção social.

CRAS de Três Cachoeiras reinicia 
atividades presenciais no SCFV

Até a última segunda-feira, 11/04, o mu-
nicípio de Arroio do Sal aplicou 659 doses da 
vacina contra a Influenza (Gripe), o que equi-
vale a 18,7% da cobertura vacinal em idosos 
e profissionais de saúde, para a qual a primei-
ra etapa da Campanha Nacional contra a In-
fluenza (Gripe) está dedicada até 30 de abril.

Segundo dados da 18ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde, o índice representa agilida-
de na vacinação, uma vez que o percentual 
é sobre o total de vacinas recebidas até o 
momento, sendo assim, o Município está em 
primeiro lugar do Litoral Norte em vacinas 
aplicadas até a data de 11/04. Arroio do Sal 
com 18,7% está seguido dos municípios de 
Morrinhos do Sul, 18,5% e Imbé, 18%. A esti-
mativa total de vacinados em Arroio do Sal é 
de 4.265 idosos e profissionais da saúde.

De acordo com o secretário municipal da 

Saúde, Diego Feldmann, embora a cobertura 
esteja alta, com vacinação conforme recebi-
mento das doses, observa-se que a adesão da 
população pode ser maior e reforça a impor-
tância da imunização para idosos e profissio-
nais da Saúde.

Onde se vacinar?
1ª Etapa: de 04 a 30 de abril
Locais: ESF Figueirinha e ESF Balneário 

Atlântico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, exceto na segunda-fei-
ra, quando se encerra o atendimento às 16h.

- A vacinação vai ocorrer enquanto durar 
os estoques.

- Além disso, paralelamente está ocorren-
do a vacinação contra o Sarampo.

*TEXTO Melissa Maciel / ASCOM PMAS

Arroio do Sal com 18,7% de cobertura vacinal 
contra a Influenza (Gripe) em idosos e profissionais 

de saúde até 11/04
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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 acontecendo. E o Festival 
de Balonismo está no ar, trazendo mais agito para Torres. Nesta semana passada, por ambientes variados, gaúchos e torrenses trabalham 
e convivem para que a sociedade progrida - ou simplesmente para se reunir e se divertir! 

Por Vera Lia Fortini Cavalheiro

Maria Cecília Brognolli reuniu toda a sua família no 
aniversário

Alan 
Asquit e 
Marisa 

Carpes : 
um amor 
sem fron-

teiras

Thais 
Russo-
manno, 
uma 
expert 
mundial 
em Me-
dicina 
Espacial

Jornalista Odalgir Lazzari e sua amiga Cristina 
Piccoli , duas lideranças sociais

O charme da Rainha Suzana Machado Chaves 
Barcellos

A Jornalista Vera Armando rece-
bendo da Política Comandante Nádia a 

homenagem " Mulher inspiradora"

Claudia Stern, que tem uma 
escultura na SAPT, homenageada 
pelo MARGS com um vídeo sobre 

sua obra e vida

Julieta e Leonir Alves brindando pela Vida

Suzana Saldanha 
autografando sua obra 

literária para Tânia Carvalho

A alegria deles : Felipe Cardoso 
Moreira de Oliveira e a filha 

Isabella Xavier Moreira de 
Oliveira
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A HISTÓRIA POR TRÁS DE UMA FOTOGRAFIA 

Uma antiga foto de Torres foi encontrada em 
um velho álbum de família. Com ela, um pequeno 
bilhete em uma folha amarelada pelo tempo des-
crevia o dia em que a foto foi tirada. 

“Era uma manhã ensolarada de dezembro 
quando cheguei no pacato balneário de Torres. O 
único jeito de chegar nesta cidade era pela praia, 
não havia uma estrada. E foi o que fiz. 

Na chegada me deparei com um imenso atolei-
ro, o que me fez quase entrar no mar com o meu 
Ford modelo T recém saído da revenda. Fiz o 
contorno por trás da pequena Guarita e saí na 
estrada que levava até a entrada da cidade.  

No caminho passei pela praia da Cal, onde du-
as choupanas me chamaram a atenção. Elas não 
eram novas, por sinal já estavam bem velhinhas, 
mas, pelo visto, em breve seriam substituídas por 
outras melhores, pois ali ao lado já tinha muita 
madeira para construção. 

Para marcar minha chegada, resolvi fazer uma 
fotografia do local. Então procurei um lugar mais 
alto, pois queria que aparecesse um pouco da 
paisagem torrense e, também, o meu carro novo. 
Enquadrei, como fundo, o morro onde está o farol 
da cidade, e a praia, quase deserta, completou a 
foto que levarei como recordação da minha pri-
meira visita à Torres. 

Torres, verão de 1924.” 

Esta poderia ser a história real desta fotografia 
antiga da cidade de Torres.  

Mas não é. 
É apenas uma tentativa de reconhecimento do 

local, da data e do motivo desta foto ter sido feita. 
Pode até ter um pouco de verdade nesta pequena 
história, porém foi só um exercício de imaginação. 

Uma foto pode dizer muita coisa sem falar uma 
única palavra.  

Assim como esta, outras tantas podem ser loca-
lizadas, interpretadas e datadas, a partir da histó-
ria documentada e da história oral repassada pe-
los próprios autores ou por seus familiares. Atra-
vés destas fotos podemos contar e conhecer um 
pouco mais da história de um lugar e de seus mo-
radores. 

Hoje em dia, ninguém mais pensa porque tal 
foto foi feita. Simplesmente faz. Se não ficar 
“boa”, faz outra, mais outra, até ficar do seu gos-
to. 

Antigamente não era bem assim. As máquinas 
eram poucas e as chances de fotografar alguma 
coisa era proporcional. Ou seja, quanto mais anti-
ga, mais escassa. As primeiras décadas do sécu-
lo XX em Torres, foram pouco registradas, e por 
este motivo, quando aparece alguma, pensa-se 
que é de uma década mais recente, como 50, 60 
ou 70. 

Existem vários grupos do facebook que publi-
cam essas fotos antigas, a maioria se concentra 
nestes anos, apenas uma ou outra são das pri-
meiras décadas do século passado.  

A foto descrita no início desta coluna foi retirada 
do grupo do Facebook chamado “Fotos Antigas 
de Torres-RS”. 

Fiz uma rápida análise e identifiquei alguns ele-
mentos que determinaram um intervalo de tempo 
em que esta foto teria sido feita. Entre os anos de 
1910 até o final dos anos 1920, não mais do que 
isso. Dei um palpite de que seria no ano de 1927. 

Os elementos que destaquei foram o automó-
vel, o farol e as choupanas. O automóvel nas arei-
as da praia da Cal é possivelmente um Ford mo-
delo T, que foi fabricado entre os anos de 1908 a 
1927 e deve ter chegado por aqui neste período 
de tempo, pois começou a ser fabricado no Brasil 
em 1919. 

O morro do Farol, ao fundo, é outro elemento 
que, embora bem borrado, mostra uma silhueta 
de um farol acompanhada de um largo muro es-
curo. A silhueta mais alta sem dúvidas é o farol 
que dá nome ao morro. Lá existiram três estrutu-
ras, uma em 1912, outra em 1928 e a terceira em 
1952. As três estiveram lá no morro com o cemi-
tério ao lado (que funcionou por lá até 1960, mais 
ou menos), mas apenas uma estava lá com ou-
tras três casas que eram dos faroleiros: O farol de 
1912. Na foto se vê uma silhueta muito maior do 
que o muro do cemitério. Isso é porque na silhu-
eta estão as casas que ficavam ao lado do farol. 
Nesta época também existe uma foto de turistas 
em frente ao farol e seus carros eram iguais ao da 
foto: Ford modelo T. 

O terceiro elemento analisado foram as precá-
rias choupanas. Elas são construções muito se-
melhantes a outras encontradas em fotos de Tor-
res datadas como da década de 1920. 

Com estes elementos fiz a minha “datação” da 
foto: 1927.  

Ao colocar o nome do autor da foto, T. Panitz, 
encontrado no canto direito em uma breve pesqui-
sa na internet, consegui o ano em que ela foi fei-
ta: 1924.  

Errei por três verões! 
 
Fonte: https://www.facebook.com/anelealisc (Panitz Stark); 
https://www.facebook.com/groups/torresdasantigas/. Foto 
Capturada em 1924 por Oscar Theodoro Panitz - Torres 



28 A FOLHASEXTA-Feira, 15 de Abril de 2022


