
A FOLHA 1SEXTA-Feira, 22 de Abril de 2022www.afolhatorres.com.br

30º Rodeio Crioulo Nacional de Arroio do 
Sal ocorre até 24 de abril  pag 21

Estações de Recarga Rápida para veículos 
elétricos também em Torres pag 8

A FOLHA Nº # 00820
22 de Abril de 2022
Sexta - Feira
Semanário
Torres e Região

Ano: XII
R$ 4,00

Câmara de Torres pede cinco novos 
policiais para a delegacia local  pag 4

Pag.
9

Pela primeira vez, equipe 
torrense irá participar da Liga 

Nacional de Handebol

Número de empregos formais 
no Litoral Norte cresceu mais 

que o dobro da média do RS

Pag.
20

Em visita ao Festival do Balonismo, Secretária de Saúde do RS 
anuncia avanços futuros para OS Hospitais do Litoral

Pag.

6

Até domingo (24), segue EM TORRES TODA A MAGIA do 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO

Pag 
24 e 25

• 

Em sua edição mais longa, tendo 10 dias de duração, Festival vêm encantando 
público com muitos voos, shows nacionais e atrações paralelas 

Pag.
18

Homem morre após ser baleado 
em um posto de combustíveis do 

Passo de Torres

Praça do Mar em Arroio do Sal 
recebe Parque Infantil com 

balanço para cadeirante

Pag.
23



2 A FOLHASEXTA-Feira, 22 de Abril de 2022

@lojasmodamar @lojasmodamaroficial

Whats Televendas
    (51) 998.656.130

epicentro pois, daqueles Anos Dourados, Bra-
sília despontava como a estrela do engenho 
e arte verdadeiramente nacionais, capaz de 
iluminar um promissor futuro. Custou caro 
e ainda custa. A União Federal dá à cidade 
R$ 16 bilhões anuais para sustentá-la.; 1 de 
cada 3 reais do orçamento da capital federal 
é do bolso de todos os brasileiros. Mas valeu 
a pena. A cidade, com suas múltiplas faces e 
escalas, ocupando a dupla função como ca-
pital federal e lugar de residência dos locais,   
é motivo de orgulho do país, como destacou 
uma de suas mais agudas estudiosas, Arqui-
teta Briane Panitz Bicca(1946-2018), Coorde-
nadora do Dossiê de candidatura de Brasília 
à Patrimônio Mundial da UNESCO: Patrimô-
nio Cultural da Humanidade, na exaltação de 
seus criadores Lucio Costa e Oscar Niemeyer,  
“cives”, como sede da República e aprazível 
“urbs” onde vivem, com invejáveis  indicado-
res urbanos, em torno de 4 milhões de pes-
soas, em grande parte oriundas dos grotões 
do sertão e que tiveram em suas vidas, com 
Brasília, uma verdadeira revolução. A renda 

per capita do Distrito Federal  é 33% maior 
que do Estado de São Paulo e 260% superior 
ao último colocado no ranking, Maranhão  e 
é, portanto, o lugar mais rico do país, o que 
alimenta a imensa diversificação do setor 
terciário da cidade com inusitadas oportuni-
dades. Hoje, porém, a imagem de Brasília se 
vê desgastada pela própria função que ocu-
pa como capital, de onde emanam notícias 
nem sempre alvissareiras para os brasileiros. 
Há, entretanto, que separar o que foi Brasília 
como um suspiro modernista no seu tempo, 
e o que hoje representa, inclusive pelos seus 
altos custos, sob o controle de um governo 
retrógrado e desorientado, exatamente o 
oposto do que era ao tempo de JK. Fiquemos, 
pois, com seu valor simbólico, tão eterno, 
para nós, como as pirâmides e as catedrais 
medievais. Como tributo pessoal ao que Bra-
sília me proporcionou, eis que ali fiz toda mi-
nha vida profissional, deixo dois livros e um 
arquivo  de notas para sua História: ‘Brasília, 
o Direito à Esperança”, Ed. Caliandra/1990, e 
“Brasilianas”, Ed. Paraleleo 15/1998.

 A provecta Brasília completou 62 anos mas 
guarda, ainda, os encantos de origem.  An-
tes de ser inaugurada como Nova Capital por 
JK, em 21 de abril de 1960,  Brasília foi uma 
ideia força da ideologia do desenvolvimen-
to, que o moveu e sustentou como grande 
liderança nacional. A transferência da capital 
para o interior foi, talvez, a única constante 
progressista ao longo de décadas, como as-
sinala o sociólogo Benício Schmidt, num de 
seus trabalhos sobre Política Urbana.  Imagi-
nava-se, desde sempre, que este movimento 
não só se constituiria em importante fator 
de interiorização do país, como garantia da 
ocupação territorial, mas também de maior 
segurança como sede do Poder Central, dis-
tante do litoral. No curso do tempo, porém, a 
interiorização se deu mais pela expansão da 
fronteira agrícola do que por Brasília. Num 
artigo pioneiro meu sobre a cidade, intitu-
lado “Brasilia: O Mito e o Pito”, dentre os 
sete equívocos que a enalteciam, trato des-
ta questão. Na Constituição Republicana de 
1891 este anseio ficou registrado e reiterado 
pela Constituição de 1946, determinando a 
criação de várias Comissões encarregadas 
de delimitar o perímetro do futuro Distrito 
Federal. Coube ao Marechal José Pessoa, en-
fim, entre a morte de Vargas, em 1954, e a 
posse de JK, a importante tarefa não só de 
definir esta localização e velar pela bandei-

ra da transferência da capital, jamais aceita 
pelo conservadorismo,  como obter, junto 
ao Governo de Goiás, a desapropriação da 
vasta área que garantiria o início das obras. 
Goianos, aliás, tiveram um papel decisivo em 
todo este processo, não apenas por ceder o 
coração de seu território para o Governo Fe-
deral, como pelo clamor de vários de seus lí-
deres em defesa da transferência da capital. 
Providenciaram, também, através de ações 
do Governo levadas a efeito pelo seu vice 
governador, Bernardo Sayão, os primeiros 
esforços que permitiram a descida do já Pre-
sidente JK ao local, como sua permanência 
durante todo o período da construção da ci-
dade: o “Catetinho”, residência oficial do Pre-
sidente, até hoje preservado. Brasília, enfim, 
tornou-se o emblema das 30 Metas de Jus-
celino. Era o que se dizia, na época, a Meta 
Síntese de seu Projeto para o Brasil, que con-
sistia em fortalecer o mercado interno com 
o empoderamento da indústria, bem como 
pela montagem de uma vigorosa infraestru-
tura nacional capaz de articular os mercados 
regionais. Os mais jovens estranham, mas 
a luta política no Brasil, desde que Vargas 
chegou ao Poder, em 1930, travava-se, pela 
direita, pelos que defendiam o Brasil Primá-
rio Exportador, com base no que diziam ser-
mos melhores – o Agro – e, pela esquerda, 
pelos que defendiam a industrialização. No 

OPINIÃO 

BRASÍLIA , Capital da Esperança 

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

Paulo Timm
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A Mesa Diretora da Câmara de Ve-
readores de Torres deste ano de 2022, 
eleita em dezembro de 2021, tem como 
titulares o presidente, Vereador Rafa-
el da Silveira Elias (PSDB), a vereadora 
Carla Daitx (PP) como vice, o vereador 

Rogerinho (PP) como 1º secretário e o 
vereador João Alexandre Negrini, o Nin-
ja (Republicanos) como 2º Secretário.

As Indicações são instrumentos for-
mais que existem em todas as Câmaras 
Municipais do Brasil, que servem para 

sugerir atitudes ou posturas dos aos 
poderes executivos e judiciários em 
questões que os vereadores não têm 
competência jurídica para agir direta-
mente (como a nomeação de policiais 
para delegacias estaduais, neste caso). 

POLÍTICA 

No Parque do Balonismo, neste próximo sábado, 23 de abril, às 15h, ocorrerá a entrega simbólica do prêmio de finalista na 11ª edição do Prefeito 
Empreendedor 2022 ao prefeito Carlos Souza na Tenda Cultural.

No Parque do Balonismo, neste pró-
ximo sábado, 23 de abril, às 15h, ocor-
rerá a entrega simbólica do prêmio 
de finalista na 11ª edição do Prefeito 
Empreendedor 2022 ao prefeito Car-
los Souza na Tenda Cultural. Na noite 
dessa última terça-feira, 19 de abril, na 
sede do Sistema Fecomércio RS, em 
Porto Alegre, Torres recebeu prêmio 
de finalista do Sebrae na 11ª edição do 
Prêmio Prefeito Empreendedor 2022. 

No evento, o prefeito foi representado 
pelo secretário do Trabalho, Indústria e 
Comércio, Sotério Junior.

Em sua 11ª edição, o Prêmio Se-
brae Prefeito Empreendedor recebeu 
a inscrição de 105 projetos, dos quais 
90 foram habilitados. A etapa final da 
iniciativa reuniu 43 municípios. Os pro-
jetos passaram por avaliações técnicas 
de comissões formadas por especialis-
tas de entidades representativas, uni-

versidades e órgãos de controle. Torres 
ficou entre os finalistas. junto com 
Santo Antonio da Patrulha, únicos do 
Litoral Norte,

Torres participou em duas catego-
rias: Marketing Territorial e Setores 
Econômicos (com o projeto da Casa da 
Terra e do Artesanato) e também na 
categoria Sala do Empreendedor com 
o projeto da Sala do Empreendedor de 
Torres.

Neste sábado (23), prefeito Carlos recebe prêmio de 
finalista na 11ª edição do Prefeito Empreendedor 2022

Está tramitando na Câmara Mu-
nicipal de Torres desde o início des-
ta semana o PEDIDO DE INFORMA-
ÇÃO Nº 0076/2022, de autoria do 
vereador Igor Beretta (MDB) que 
solicita ao Poder Executivo (Prefei-
tura de Torres) informações com 
relatórios sobre a aplicação da Lei 
nº 5.193, de 19 de agosto de 2021, 
principalmente sobre os seguintes 

itens: 
- Relação de ônibus de forma 

(turismo) que acessaram a cidade. 
- Valor arrecadado em virtude da 

aplicação da Lei referida. 
- A responsabilidade da fiscaliza-

ção fica a cargo de qual servidor/
diretoria?

 Igor Beretta lembra, no corpo 

do Pedido formal que transita na 
Casa Legislativa, que a referida Lei 
disciplina a circulação e estaciona-
mento de ônibus e micro-ônibus 
de excursão, motorhomes, trailers, 
dentre outros veículos destinados 
ao turismo. Mas, pela sua análise, 
não estaria se observando a devida 
fiscalização dessa norma, o que es-
taria tornando-a inócua.  

Vereador pede informações sobre aplicação de lei 
que regula Veículos de turismo dentro de Torres

Estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios
O Prêmio Sebrae é um reconhe-

cimento aos gestores que tenham 
implantado projetos com resultados 

comprovados de estímulo ao surgimen-
to e ao desenvolvimento de pequenos 
negócios e à modernização da gestão 

pública. No ato de sábado, também será 
feito um reconhecimento aos artesãos 
da Casa da Terra e aos servidores da Sala 

do Empreendedor neste evento que 
contará com a presença de represen-

tantes do Sebrae- Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Argumento principal é o de o quadro estar prestes a ser diminuído no mesmo número - por aposentadorias de servidores locais

Está preste a ser aprovada na Câma-
ra Municipal de Torres uma INDICAÇÃO, 
de autoria da Mesa Diretora da Casa Le-
gislativa, que pede que a Secretaria de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul 
disponibilize reforço de cinco policiais ci-
vis para o efetivo da Delegacia Municipal 

do Município. A demanda cita inclusive o 
nome do secretário do governo estadual 
do RS, Vanius Cesar Santarosa. 

 Na justificativa que consta no corpo 
da indicação da Câmara de Torres, os 
autores (mesa diretora) citam o fato de 
estar prevista a aposentadoria de cinco 

policiais civis na delegacia, o que defasa-
ria ainda mais o atual quadro de servido-
res. E lembram que a DP de Torres possui 
uma equipe de plantão 24 horas, que 
presta necessário serviço à comunidade, 
o que sugere equipe que completa esteja 
a disposição. 

Mesa Diretora da Câmara de Torres pede cinco 
novos policiais para a delegacia local

Fachada da delegacia de Torres

Indicações são instrumentos de sugestão dos vereadores para outros poderes

Igor Beretta (MDB) diz que lei não estaria sendo aplicada na cidade

Ônibus de excursão parado na praça João Neves

Está tramitando na Câmara Munici-
pal de Torres, um Requerimento Oficial 
e por escrito, de autoria do vereador 
Igor Beretta, que pede que a Casa 
Legislativa formalize, junto ao Poder 
Executivo (Prefeitura) a convocação do 

Secretário Municipal de Cultura e Es-
porte, José Mauri Rodrigues, para que 
ocupe a tribuna da Câmara, a fim de 
esclarecer a forma de escolha das ban-
das locais e regionais no 32º Festival de 
Balonismo.

Cobrança já ocorreu em plenária

Já na sessão anterior da Câmara, rea-
lizada no dia 11/04, o vereador Igor usou 
seu espaço de tribuna para questionar o 
mesmo ponto, quando do pronunciamen-

to do secretário de Turismo Fernando 
Nery. Igor Beretta acha que existem dispa-
ridades evidentes nas escolhas de artistas 
locais, tendo alguns contratados pela mu-
nicipalidade que se apresentaram mais de 
uma vez, enquanto outros músicos locais 

sequer foram chamados.  Foi quando o se-
cretário Fernando Nery afirmou publica-
mente que a espécie de curadoria imple-
mentada para a tarefa foi gerenciada pela 
nova Secretaria de Cultura, que não mais 
faz parte da Secretaria de Turismo.  

Vereador de Torres convoca secretário de Cultura para saber 
critério de escolha de artistas locais no Balonismo

Igor Beretta (MDB) quer saber por que alguns músicos torrenses não foram chamados para se apresentar no evento
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Em sua manifestação de tribuna, 
solicitada pelo vereador João Ne-
grini, o diretor da Air Show, Bruno 
Schwartz, comemorou o fato de par-
ticipar das atividades ordinárias da 
Câmara pela primeira vez nestes 32 
anos de balonismo na cidade, além 
de elogiar e agradecer as autoridades 
públicas de Torres.

Ele também anunciou que, em 
2024, a Air Show, se for confirmada, 
irá promover seu trabalho no Festival 
Internacional de Balonismo de Torres, 
como faz há 32 anos, mas também 
estará num festival de mostras de ba-
lões nos eventos encomendados pelo 
comitê das Olimpíadas de 2024, em 
Paris, na França. Na ocasião, a previ-

são é de realizar um voo com balões 
sobre a capital francesa durante a 
abertura do evento mundial. Ou seja, 
provavelmente alguns dos balonistas 
que participarem do festival de 2024 
em Torres deverão estar em Paris, na 
Europa, pela Air Show, televisionados 
para todo o planeta, durante as festi-
vidades das Olimpíadas.  

Nessa quinta-feira 21 de 
abril, na oportunidade que vi-
sitava o Parque do Balonismo 
de Torres - a convite dos De-
putados Ernani Polo (Estadual) 
e Deputado Pedro Westphalen 
(Federal) - a Secretária de Saú-
de Estadual Arita Bergmann, 

promoveu um encontro com 
alguns Políticos (Prefeitos, Ve-
readores) e representantes de 
Hospitais Regionais do Litoral 
Norte. 

Durante sua fala, a Secretá-
ria anunciou que, até o final do 
ano, a Oncologia do litoral será 

atendida no Hospital de Osório 
e que o Hemocentro em breve 
será aberto em Tramandaí. Ou-
tras especialidades como cirur-
gias cardíacas e traumatologia 
também já estão sendo plane-
jadas para serem atendidas em 
Hospitais litorâneos. 

TORRES

Em visita ao Festival do Balonismo, Secretária de Saúde do 
RS anuncia avanços futuros aos Hospitais do Litoral

Vereador Gimi aponta que 'Audiência Pública sobre Hospital Regional Começa a surtir efeitos', celerando avanços para a gestão da saúde no litoral

Vereador torrense celebra avanços
O Vereador de Torres Gibral-

tar Vidal – Gimi, em seu pronun-
ciamento passou a realidade que 
existe nas cidades da região, onde 
a população sofre buscando aten-
dimento que quando ocorre é na 
Capital, “já é uma grande conquis-
ta de todas as pessoas envolvidas 
nessa luta, das pessoas que estão 

dentro de suas áreas de ação aju-
dando a trazer saúde para nossa 
região. Não podemos e não vamos 
parar até termos todas as especiali-
dades a um alcance da população". 

Citando  fala da própria Secre-
tária Arita, que disse não termos 
no litoral gaúcho atendimento 
cardíaco nem tão pouco cirurgias 

ginecológicas, Gimi se disse feliz de 
que a movimentação pelo Hospital 
Regional tenha começado a trazer 
retorno para Torres e região. "O 
envolvimento do Vereadores, Pre-
feitos, Deputados, Secretários da 
Saúde Municipais, Diretores Hos-
pitalares e demais entidades têm 
sido de suma importância. Enfim 

nossa região está conquistando 
respeito do quesito Saúde. Muito 
ainda deve ser conquistado, mas 
já são ótimas notícias”, finalizou o 

Vereador que é um dos represen-
tantes da pauta juntamente com 
seus pares da Comissão de Saúde 
entre outros.

Na segunda-feira, dia 18 de 
abril, a Câmara Municipal de Ve-
readores de Torres realizou sua 
11ª Sessão do ano. Além da Mesa 
Diretora e vereadores da Casa, a 
sessão contou com a presença do 
Prefeito de Torres,Carlos Souza, 
e do representante da Air Show, 

Bruno Schwartz, responsável pelo 
32ª Festival Internacional de Balo-
nismo. 

Logo após a leitura das corres-
pondências, o Presidente da Casa, 
Vereador Rafael da Silveira, pediu 
que os convidados usassem a tri-
buna para falarem sobre a nova 

modalidade de gestão do Balonis-
mo e suas expectativas. E durante 
os pronunciamentos, subiram à 
tribuna os vereadores Rafa Silveira, 
Rogério Jacob, Silvano Borja, Vil-
mar Rocha, Jacó Miguel, João Ne-
grini, Moises Trisch, Gibraltar Vidal, 
Dilson Boaventura e Igor Beretta.

Diretor da Air Show participa da tribuna da Câmara 
de Torres pela primeira vez

O 32º Festival Internacional de 
Balonismo recebeu nesta quinta-
-feira (21 de abril), vários visitantes 
ligados à gestão pública. O prefeito 

Carlos Souza recepcionou o depu-
tado estadual Ernani Polo, o de-
putado federal Pedro Pedro Wes-
tphalen e um grupo de prefeitos e 

gestores de Minas Gerais e Espírito 
do Santo. Os visitantes percorre-
ram o local, conheceram os espaço 
e reuniram-se com o prefeito em 
momentos diferentes, devido as 
pautas serem distintas.

"Com os deputados, foram abor-

dadas questões pontuais da cidade 
com o propósito da administração 
pública melhorar cada vez mais a 
prestação de serviço junto à comu-
nidade torrense", indica a munici-
palidade. Participou do encontro 
também o presidente da Câmara 

de Vereadores de Torres, Rafael 
Silveira. A realização do 32º Festi-
val, é claro, constou da pauta. "Os 
deputados elogiaram o avanço na 
infraestrutura do Parque do Balo-
nismo e ainda a participação de 70 
balões na competição".

32º Festival recebe visitas de deputados e de representantes 
de consórcios de Minas Gerais e Espírito Santo

Bruno Schwartz, que estava junto com o prefeito Carlos Souza, anunciou provável presença de balonistas da Air Show em Paris, para evento de abertura das Olimpíadas 2024

Prefeito Carlos Souza e representante da Air Show, Bruno Schwartz (d) 
estiveram participando da sessão da Câmara  Municipal de 18 de abril

Air Show em Paris nas Olimpíadas de 2024

Uma comitiva de cerca de 20 
pessoas, oriundas de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo esteve no 
Parque, em retribuição a presen-
ça do prefeito Carlos em Gover-
nador Valadares, para participar 
do 12º Encontro de Consórcios 
Intermunicipais (em novembro de 
2021). Na oportunidade, o prefei-
to fez uma palestra abordando o 

Turismo e o Geoparque Cânions 
do Sul.

A visita da comitiva foi sempre 
acompanhado do diretor-executi-
vo do CIDIRUR- Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvimento 
de Infraestrutura Urbana e Rural, 
Schamberlaen José Silvestre. O 
consórcio visa a busca de recursos 
para desenvolver a área urbana e 

rural dos municípios associados. 
Conforme Narcélio Alves Costa, 
presidentre do COSECS, a entida-
de reúne municípios dos dois Es-
tados devido a aproximidade e os 
interesses em comum. Vieram a 
Torres para conhecer a gestão pú-
blica local e principalmente para 
verem os balões que tanto escu-
tam falar nas cidades de origem.

Visitantes de Minas Gerais e Espírito Santo
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No quarta-feira (20/04), a Associação 
Torrense de Proteção aos Animais (ATPA) 
com o apoio do Parque Estadual de Itape-
va, completaram a vacinação dos 33 cães 
beneficiados pela Campanha Internacional 
de Vacinação do grupo Tiger Cats Conser-
vation Initiative (TCCI), realizada no último 
dia 25 de março de 2022. A primeira ação 
abrangeu seis países da América Central e 
da América Latina, beneficiando a comuni-
dade local de 17 projetos de conservação 
de felinos silvestres.  

A ação realizada no dia 20/04, concen-
trada nos bairros Curtume e Bela Vista, em 
Itapeva, aplicou a segunda dose da vacina 
polivalente (V8) nos cães que haviam rece-
bido sua primeira dose em março.  Ao todo, 
33 cães foram completamente imunizados 

contra uma série de doenças que podem 
ser transmitidas a animais silvestres, e vice 
e versa, e também ao ser humano. Cabe 
destacar que na primeira ação esses cães 
já haviam recebido sua imunização anual 
contra a raiva. 

O Projeto Itapeva Tiger Cats (ITC), sedia-
do em Torres, se dedica a estudar a popu-
lação de gatos-do-mato-do-sul (Leopardus 
guttulus) na região e a promover ações de 
conservação que reduzam os riscos a prote-
ção da espécie. Um de seus alvos de conser-
vação busca eliminar os riscos de transmis-
são de doenças entre animais domésticos e 
silvestres que, com a proximidade das duas 
populações, pode favorecer o ciclo de vida 
de muitas doenças, contaminando animais 
silvestres, animais domésticos e até mesmo 

o ser humano, que é o caso das chamadas 
zoonoses. 

Nesse sentido, a Associação Torrense de 
Proteção aos Animais – ATPA, tem dado to-
tal apoio a suas ações locais por meio da 
execução de suas campanhas de vacinação 
ao lado do Parque Estadual de Itapeva. A 

ideia é que outras campanhas similares se-
jam feitas durante o ano e que outras for-
mas de mitigação sejam implantadas, tais 
como a castração cirúrgica, beneficiando a 
comunidade do entorno do parque, nossos 
animais domésticos e nossa tão preciosa 
fauna silvestre. (com Informações de ATPA)

TORRES

ATPA e Parque Estadual de Itapeva finalizam primeira ação 
de vacinação do projeto "Itapeva Tiger Cats em Torres"

   O Corpo de Bombeiros 
Militar de Torres realizou a 
entrega de mais de 150 cer-
tificados TPCI (Treinamento 
de Prevenção e Combate a 
Incêndios) para as Escolas 
Estaduais da região de Tor-
res. Os professores contem-

plados obtiveram aprova-
ção após 4 HS aula sobre os 
mais diversos assuntos en-
tre eles o combate a incên-
dio e primeiros socorros.

"Cabe salientar a impor-
tância desses profissionais 
possuírem esse certificado 

,pois os mesmos serão ve-
tores principais na hora do 
sinistro,sendo responsáveis 
pela obtenção de grande su-
cesso na Prevenção desses 
acontecimentos" Ressalta 
Marcelo França, do Corpo 
de Bombeiros de Torres.

Corpo de Bombeiros  de Torres entrega 
de mais de 150 certificados TPCI para 

professores
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O projeto Rota Elétrica Merco-
sul – Suporte ao Desenvolvimento 
e Gerenciamento para Mobilidade 
Inteligente, vinculado ao Progra-
ma de Pós-Graduação em Enge-
nharia Elétrica, está implantando 
Estações de Recarga Rápida (ERR) 
por cidades do RS. O projeto é um 
P&D ANEEL (Projeto de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Agência 
Nacional de Energia Elétrica) que 
teve início com o Grupo CEEE e 

Universidade Federal de Santa 
Maria, e hoje conta com o finan-
ciamento do Grupo Equatorial, 
sendo a FATEC (fundação) a ges-
tora da execução do projeto, junto 
a universidade. O Rota Mercosul 
prevê a implementação do primei-
ro corredor para abastecimento 
rápido para veículos elétricos do 
RS ao longo de 905 quilômetros, 
coordenado pela professora Alze-
nira Abaide.

O corredor 
será composto 
de estações de 
recarga rápida 
nas cidades de 
Torres (que já 
possuí sua es-
tação junto ao 
restaurante Can-
tinho do Pes-
cador), Osório, 

Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, 
Cristal, Pelotas, Rio Grande, Santa 
Vitória do Palmar, Arroio Grande e 
Jaguarão. Ao todo serão instaladas 
11 ERRs. Isso possibilitará viajar até 
o Uruguai, que já possui carregado-
res elétricos, distribuídos em seu 
território. A partir do país vizinho, 
será possível chegar a Buenos Ai-
res, na Argentina, pela travessia 
do estuário do Prata. Também será 
possível acessar a Argentina e o Pa-
raguai através das rotas da CELESC- 
Centrais Elétricas de Santa Catarina 
e da COPEL – Companhia Parana-
ense de Energia.

Segundo o professor da UFSM-
-CS e integrante do projeto, Nelson 
Knak Neto, a instalação dos pon-
tos de abastecimento e pesquisas 
como está se tornam essenciais 
dentro do contexto em que esta-
mos inseridos, de busca para redu-

ção de emissões de gases poluen-
tes e escassez de recursos. “Esse 
projeto, além de contribuir nesse 
contexto, conectará o Rio Grande 
do Sul ao corredor elétrico já exis-
tente nos estados de Santa Catari-
na e Paraná e ao Uruguai, trazendo 
redução de custos aos usuários e 
tornando o turismo ainda mais 

atrativo na região, uma vez que o 
custo da energia elétrica é mais 
atrativo se comparado ao custo 
de combustíveis fosseis”, indica o 
professor.

Crédito: Camila Santarem, aca-
dêmica de Desenho Industrial - 
bolsista Agittec

ROTA ELÉTRICA MERCOSUL -  Estações de Recarga 
Rápida para veículos elétricos também em Torres

A Associação de Bombei-
ros do Estado do RS (ABER-
GS), realiza e participa nesta 
sexta-feira, dia 22 de abril, 
a partir das 9h, no Parque 
de Balonismo de Torres, do 
painel 'Operação Verão que 
queremos', que tem por ob-
jetivo debater propostas que 
visam o aperfeiçoamento 
da atividade de Guarda-Vi-
das.Este é o primeiro painel 

que acontece entre as asso-
ciações representativas da 
atividade de Guarda-vidas 
conjuntas com o Corpo de 
Bombeiros Militar do RS (CB-
MRS).

Além do aperfeiçoamento 
da atividade de Guarda-vidas 
no litoral e águas abrigadas 
gaúchas, o objetivo é deba-
ter ações que possam ainda 
oferecer um serviço de qua-

lidade aos veranistas; como 
também políticas que valori-
zem o trabalho realizado por 
militares e civis durante o pe-
ríodo de veraneio.

Da ABERGS, participa o 
Coordenador Geral, Tenente 
Coronel Ederson Franco; e 
o Coordenador Regional no 
Litoral Norte, 2º Sargento Je-
ferson Luiz da Rosa França. 
(Fonte: ABERGS)

Primeiro painel entre associações de Guarda-vidas 
conjuntas com o CBMRS acontece em Torres

Foto: Mauro Lúcio Macedo

Nas noites da última sexta-feira 
e sábado (15 e 16 de abril), os Po-
liciais Militares do grupo rodoviário 
de Torres, com apoio de efetivo de 
Nova Bassano e de Viamão, reali-
zaram fiscalização de trânsito e o 
emprego do etilômetro em meio 
ao 32º Festival Internacional de Ba-
lonismo de Torres. Ações foram na 

ERS 389 e redondezas, em especial 
no período de maior movimento 
de entrada/ saída ao município 
de Torres. As ações tiveram como 
objetivo principal de coibir aciden-
talidade e práticas ilícitas, transmi-
tindo aos usuários maior sensação 
de segurança na rodovia em virtu-
de do 32º Festival Internacional de 

Balonismo.
Segundo a PM, durante a ação 

de sexta (15) duas prisões por em-
briaguez ao volante foram reali-
zadas e um menor foi apreendido 
por posse de entorpecentes. Com 
ele foi encontrados 2,7 gramas de 
maconha e um comprimido de ecs-
tasy. No total, 45 veículos foram 
fiscalizados, 77 pessoas abordadas, 
27 Auto de Infração de Trânsito re-
alizados, 27 aplicações de testes de 
etilômetro (bafômetro) na sexta. 
As identidades dos suspeitos não 
foram divulgadas por força da Lei 
n° 13.869/19, contra o abuso de 
autoridade.

Já no sábado (16/04), durante 
todo o dia até o término do even-
to, os policiais militares sob o co-
mando da sargento Kurtz, realiza-

ram fiscalização 
de trânsito com 
emprego do eti-
lômetro nos aces-
sos de entrada da 
cidade, a Rodovia 
ERS 389 – Nelson 
Gonçalves (Estra-
da do Mar) e a RSC 
453. “Não houve 
registros de acidentes, bem como 
os policiais rodoviários efetuaram 
controle de trânsito no acesso a 
Torres, sinalizando os melhores tra-
jetos para viabilizar o fluxo intenso 
de veículos”, explicou a sargento 
Kurtz. Durante esta operação no 
sábado, os resultados alcançados 
foram os seguintes: Veículos fiscali-
zados: 98; Pessoas abordadas: 134; 
Auto de Infração de Trânsito (AITs 

CTB): 104; Fiscalização com radar: 
34; Teste etilômetro: 32; CNH reco-
lhida: 01; Veículos apreendidos: 04; 
Autuações no art. 165 A do CTB, ou 
seja, recusar a realizar o teste do 
etilômetro: 05.

Novas ações de fiscalização estão 
previstas para este final de semana, 
durante a continuidade do Festival.

*Com informações e foto do GRv 
de Torres (em Rádio Maristela

Veículos apreendidos e prisões efetuadas em meio a fiscalizações 
no Festival Internacional do Balonismo
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Crianças e adolescentes aprendem sobre a prática 
do skate e valores humanos em Arroio do Sal 

Mais do que um esporte, o ska-
te tornou-se uma proposta edu-
cativa também para a vida. O es-
porte é até considerado radical e 
muito praticado atualmente. Das 
crianças aos adultos, todos ficam 
encantados com as manobras 
deslizantes sobre o solo, com ou 
sem obstáculos, equilibrando-se 
sobre as quatro rodas do skate.

O município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte, Juventude e 
da Cultura, construiu o seu Skate 
Park em 2019, com apoio da Câ-
mara Municipal de Vereadores, 

com o objetivo de proporcionar 
às crianças e adolescentes um es-
paço saudável, um contato mais 
próximo com o esporte. A pista, 
considerada para skate amador 
e profissional, possui área de 
704,96m² e conta com speed 
bump, onda em rampa, spine, 
hubba/corrimão, corrimão/caixo-
tes, extensão reta, rampa reta e 
rampa reta/caixote.

De acordo com o prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio An-
gst (Bolão), a ideia encontrou 
força com o vereador Giovani dos 
Reis (Banha), que buscou recurso 

de emenda parlamentar para co-
laborar na construção do espaço. 
“Por meio do esporte, assim é 
com o skate também, é possível 
conduzir atividades de desenvol-
vimento integral, ocupando as 
crianças e adolescentes com ativi-
dades físicas, que fazem bem para 
a saúde e reflete positivamente 
no desempenho da escola e no 
convívio familiar”, explica Bolão.

O Skate Park tem sido espaço 
de aprendizagem por meio de au-
las de skate para crianças em vul-
nerabilidade social, sob a respon-
sabilidade da Associação União 

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

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

Pela primeira vez, equipe torrense irá participar 
da Liga Nacional de Handebol

A Associação Torrense de Han-
debol (ATHB), irá participar da Liga 
Nacional adulto feminina 2022, atu-
ando pela primeira vez com uma 
equipe base formada por diversas 
gerações. Acontecerá em maio, o 
Congresso Técnico para definir data 
e local da competição. De acordo 
com o técnico, Luan Cardoso, será 
um momento icônico. “Estamos 
prestes a realizar o sonho de toda 
atleta de handebol, vestindo a cami-
sa de seu clube formador” conta o 
técnico.

A Liga Nacional é organizada pela 
Confederação Brasileira de Hande-
bol, sendo assim o principal evento 
da modalidade no país. Além disso, 
é dividida em três fases: Sul, Sul/Su-
deste e Final. A equipe torrense en-
frentará na primeira fase equipes de 
Santa Catarina e do Paraná.

O técnico Luan ainda diz que o 
time torrense irá encarar o desafio 
com garra. “Iremos encarar o desa-

fio da Liga Nacional com o objetivo 
de levar para o nosso Estado, este 
marco histórico. Desde 2014, o Rio 
Grande do Sul não disputa a com-
petição. Com uma equipe jovem e 
determinada, o nosso propósito é 
mostrar a capacidade da nossa equi-
pe  para o cenário nacional do han-
debol brasileiro”, finaliza Luan.

> O Projeto Alto Rendimento - 
Torres 2022 da ATHB é patrocinado 
exclusivamente pela Alpha Química, 
empresa que atua no mercado de 
importação e distribuição de produ-
tos químicos desde 1990. O projeto 
é financiado pelo Governo do Esta-
do do Rio Grande do Sul, através do 
programa de incentivo PRÓ PRÓ-ES-
PORTE. Acesse o site: alphaquimica.
com.br

Fonte: Assessoria de 
Comunicação ATHB
Jornalista Camila Brozowski

Como funciona?
A aulas de skate ocorrem 

aos sábados, das 9h às 11h e 
às quintas-feiras, das 16h às 
18h. É destinada às categorias 
Infantil (8 anos ou menos) e 

Mirim (9 a 12 anos). Para ins-
crição no projeto, contate no 
(51) 99341-6322 (Anthony 
Fogaça Scariot). Além da abor-
dagem das técnicas básicas 

da prática do skate, as aulas 
tratam de temas como valo-
res humanos, cuidados com o 
meio ambiente, respeito com 
o próximo, educação, entre 

outros.
O Skate Park fica localizado 

na Avenida Beira-Mar, junto à 
Praça do Farol e possui o mar 
como plano de fundo. A utili-

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

RS SURF PRO - Torres recebe nova etapa do Brasileiro de Surf em maio
Associação dos surfistas 

de Torres (AST) e a Liga 
Riograndense de Surf in-
formam: seguem abertas 
as inscrições para o RS 
SURF PRO - etapa com 
R$ 20.000,00 em premia-
ção e 2.000 pontos -  vá-
lida pelo Circuito ABRASP 
2022 (Associação Brasilei-
ra de Surf Profissional).  O 
evento de nível nacional 

vai rolar na Prainha, em 
Torres, nos dias 06,07 e 
08 de maio ( Sexta a Do-
mingo).  Em dezembro de 
2021, Torres já foi cená-
rio para a final do circuito 
ABRASP - etapa vencida 
pelo local Gustavo Bor-
ges, e que sagrou Kyistian 
Kimerson campeão nacio-
nal de surf em 2021.

O VALOR da INSCRI-

ÇÃO aos surfistas inte-
ressados: na categoria 
PRO R$ 245,00; OPEN R$ 
100,00. Depósitos através 
da chave PIX contato@
lrsurf.com.br  Ou depó-
sito bancário Banco ban-
risul (041) agência 0955 
conta 06.118451.0-7 cnpj 
22.532.967/0001-57 en-
viando comprovante para 
WhatsApp 51-999685817
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Não haverá mais a FARTA DISTRIBUI-
ÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS para emisso-

ras “confirmadas” de TV de Rádio, como 
foi até o ano de 2018. Primeiro porque 
cairá a necessidade de se cadastrar 
concessionárias dos governos (como é 
hoje - mostrando um poder artificial e 
tóxico dos governos), o que dará mais 
LIBERDADE de instalação de meios de 
comunicação COMPETENTES pela WEB 
que chegam ao telespectador, ouvinte e 

leitor (esperamos de forma isenta), sem 
dever nada para governo nenhum, me-
lhorando a capacidade de competição. 

Os governos Nacionais, estaduais e 
municipais se obrigarão, então, a ter 
melhores assessorias de imprensa e 
de marketing que produzirão materiais 
VERDADEIROS, mas deverão PAGAR 
para os meios de comunicação que 

mais foram eficientes para a publicação 
dos materiais. E a escolha desta mídia 
será checada por algoritmos ao invés 
de ser escolhida politicamente ou com 
bases em dados de pesquisa de merca-
do, que já estão superados pela capaci-
dade da inteligência artificial em fazer 
o trabalho milhões de vezes com mais 
exatidão. 

TENDÊNCIAS VI

A maior causa desta macroten-
dência seria a entrada dos algo-
ritmos no sistema de trabalho, 
o que já está acontecendo, mas 
minha projeção é que isso se 
tornaria uma opção banal para 

qualquer pessoa ou empresa. 
Geraria por um lado uma QUEDA 
DE PREÇOS nos produtos e servi-
ços causados pela produtividade 
das indústrias, do comércio e dos 
serviços causada pelo grande au-

mento da concorrência, o que 
por sua vez poderia levar a dimi-
nuição e extinção entre postos 
de trabalho. 

A mecanização e os robôs, que 
até então “roubaram” e roubam 

postos operacionais, passam a 
roubar postos de inteligência 
através da chamada Inteligência 
Artificial (sistemas orientados 
por algoritmos), o que pode di-
minuir e extinguir profissões e 

até cursos universitários. É que 
a inteligência fica mais restrita a 
casos que AINDA não têm algorit-
mos instalados para substituir o 
homem ( e a mulher) na tomada 
de decisão.

Funcionários Públicos em um primeiro 
momento se tornarão (como já o são em 
cargos de chefia maior) os “Marajás dos 
marajás” nas profissões, isto por conta 
de trabalhos corporativos de sindicatos e 
governos que existem atualmente, impon-
do (em alguns casos por intervenção da 
justiça) salários e direitos especiais para 
a categoria. Mas justamente por esta dis-
sonância, penso que em seguida deverá 

haver uma ruptura fomentada pela própria 
sociedade e pela política (que são represen-
tantes da sociedade no poder – pelo me-
nos deveriam ser), forçando que a muitos 
dos serviços oferecidos por esta categoria 
(funcionalismo público) possa ser feito por 
robôs auditados (tipo urna eletrônica), sem 
a necessidade de seres humanos.  Veja os 
carimbos com tinta, por exemplo, que já 
vem se tornando quase aposentados pelas 

empresas, por conta da automação física e 
eletrônica das autenticações. Algo parecido 
irá se repetir, agora por conta da eliminação 
das burocracias e burocratas profissionais 
atualmente mantidos nos serviços mais 
para manter promessas corporativas do 
que para trabalhar em prol da sociedade. 

Processos jurídicos ou administrativos, 
públicos e privados, nesta minha projeção 
serão resolvidos através da geração de 

provas cabais por parte das partes, que 
serão analisadas por algoritmos junto com 
as jurisprudências mundiais no assunto, o 
que possibilitará até que alguns veredictos 
sejam automatizados, substituindo promo-
tores, juízes, advogados e etc. A produção/
procura de provas cabalmente exibidas 
será uma das profissões mais importantes 
nestes casos, o que poderá ser a tarefa dos 
atuais advogados. 

TENDÊNCIAS V

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

TENDÊNCIAS
Penso que logo os preços das 

coisas para a sobrevivência, con-
forto e luxo vão cair em todo o 
mundo, por pura falta de dinheiro 
para adquiri-las. Por isso, algumas 

mercadorias e serviços ficarão sem 
capacidade de continuidade, assim 
como muitos negócios e profissões. 

O motivo desta macrotendência, 
em minha opinião, seria a baixa 

dos salários mais altos atuais que 
seria causada pelo movimento da 
relação de oferta X procura, onde 
profissões atualmente mais bem 
remuneradas teriam muita gen-

te formada para trabalhar - o que 
geraria a queda dos salários ou 
ganhos; e por outro lado às pro-
fissões mais operacionais e de tra-
balho mais braçal teriam menos 

gente disposta a executá-las, o que 
naturalmente geraria aumento de 
oferta de remuneração aos que se 
profissionalizaram para este tipo 
de serviço. 

TENDÊNCIAS II

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Profissões como a de MÉDICO, 
por exemplo, neste contexto pode-
rá ser umas das que mais sofrerão 
diminuição de rendimentos e postos 
de trabalho para este profissional 

formado em curso superior. É que os 
algoritmos irão ajudar tendo quase 
consultas gratuitas sobre doenças; 
exames serão feitos com diagnósti-
cos remotos, assim como tratamen-

tos poderão ser ministrados por 
robôs conforme histórico da doença 
no MUNDO, o que dá percentuais 
pequenos de margens de erro. 

Muitas pessoas poderão ficar 

hospitalizadas em casa e orienta-
das por sensores com informação 
remota. E Somente as cirurgias e 
tratamentos mais invasivos necessi-
tarão de intervenção direta e hospi-

talização física, o que acredito que 
gerará uma revolução nos preços da 
Saúde Privada e consequentemente 
nos custos para governos da Saúde 
Pública gratuita.

TENDÊNCIAS IV

Profissões como a de VENDE-
DOR será uma das mais amplas e 
buscadas. A capacidade de con-
vencimento (ainda não consegui-
da ser substituídas pela inteligên-
cia artificial) deverá ser uma forma 
de profissionais se sustentarem. O 
Marketing e cursos sobre vendas 

remotas serão cada vez mais uma 
forma de produção e geração de 
emprego & renda. 

Gerenciar equipes de venda 
também será uma profissão im-
portante, muito mais do que já é. 
O novo desafio em minha projeção 
será o de motivar os times de ven-

das para que sejam mais eficientes 
em convencer os consumidores 
a comprarem os produtos ofe-
recidos (como é hoje), mas num 
ambiente formado por processos 
inteligentes e abertos que evitam 
as “enganações” que ainda são 
usadas em alguns casos como ins-

trumento de venda ativa.  As men-
tiras não serão mais admitidas, 
porque robôs facilmente buscados 
na web farão o trabalho de checar 
a veracidade dos argumentos dos 
vendedores. Por isso, penso que a 
profissão de gerenciar times será 
similar a de treinadores de fute-

bol: motivar equipes e motivar 
empreendedores para agirem em 
prol da verdade e dos diferenciais 
competitivos de seus produtos ou 
serviços, lembrando a todo o time 
que existe uma espécie de “VAR” 
(como no Futebol) a disposição do 
cliente na outra ponta.

TENDÊNCIAS III
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Com o intuito de estreitar o 
relacionamento entre a Secre-
taria Municipal de Saúde e o 
Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes (HNSN), no dia 12 de 
abril a secretária de Saúde de 
Torres, Helvia Sanae Mano, junto 

com a responsável técnica Mire-
la Furlin estiveram em reunião 
no hospital com o Coordenador 
Operacional, Weslei de Freitas 
Brochier.

Considerando que ambas das 
instituições possuem o mesmo 

objetivo, que é primar pela qua-
lidade de atendimento e com 
celeridade aos pacientes, foram 
abordados inicialmente a pauta 
pertinente ao fluxo na entrega 
de laudos dos exames de raio x, 
tomografias, ultrassonografias e 
demais exames contemplados, 
que são realizados e laudados 
pelo HNSN e posteriormente en-
caminhados pela Secretaria de 
Saúde aos pacientes.

A secretária de Saúde apre-
sentou proposta de alteração 
quanto ao fluxo destes exames 
para apreciação. A proposta con-
siste apenas em mudar o fluxo 
na fase de entrega destes exa-
mes, que passaria a ser direta-
mente com o HNSN, justificado 

pelas dificuldades encontradas 
hoje na distribuição dos mesmos 
aos pacientes, pois muitos deles 
acabam trocando seu endereço 
sem atualizar a informação na 
Secretaria de Saúde, e em sua 
maioria trocando a sua Unidade 
Básica de referência de sua loca-
lidade, que hoje, é para onde os 
exames são encaminhados para 
entrega aos pacientes.

Desta forma, quando os pa-
cientes trocam sua unidade sem 
informar à Secretaria de Saúde, 
eles esperam que sejam entre-
gues em suas unidades atuais 
ou no posto central, mas como 
a SMS desconhece a atualização, 
encaminha os exames para sua 
unidade cadastrada, gerando um 

descontentamento dos usuários, 
pois aguardam seus exames que 
acabam “se perdendo” no pro-
cesso e levando algum tempo 
até que sejam reencaminhados 
para o local correto e entregue 
aos usuários.

Portanto, a secretária de Saú-
de solicitou ao Coordenador do 
Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes que considere a opor-
tunidade de mudança no fluxo, 
visto que seria mais célere à 
entrega e evitaria possíveis equí-
vocos na mesma, que o paciente 
fique orientado a buscar dire-
tamente no hospital os exames 
efetuados no mesmo.

FONTE - Prefeitura de Torres

Secretaria da Saúde e Hospital de Torres  encaminham solução 
para melhorar dinâmica na entrega de exames

Referente a pandemia de 
Covid-19 em Torres nos dias 
entre 14/04 e 20/04, uma 
notícia alentadora -  nenhum 
novo óbito relacionado a do-
ença neste período de 7 dias. 
Além disso, houve estabilida-
de  em relação ao pequeno 

número de casos ativos de 
Covid-19 na cidade. Nesta 
quarta-feira (21/04), o Bole-
tim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal 
de Saúde registrava 6 casos 
ativos em Torres - número 
menor que os 10 casos ati-

vos na quinta-feira passada 
(07/04).

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

SAÚDE

Torres segue com número baixo de casos de Covid-19 na última semana
No período de 7 dias, 9  novos casos foram registrados em Torres - que estava com 10  casos ativos até quarta (13). Três Cachoeiras 

e Arroio do Sal seguem com números baixos de novos casos

9 novos casos registrados em uma semana
Nesta quarta-feira, 20 de abril, 

o Boletim Epidemiológico divul-
gado pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Torres registrava, 
contando desde o início da pan-
demia, 11.568 casos confirma-
dos, com 11.438 recuperados, 

cinco pacientes em isolamento 
domiciliar e 124 óbitos. "Nesta 
quarta, o Boletim registra um só 
caso de Covid no HNSN, em leito 
comum, sendo morador de outro 
município. Entre moradores de 
Torres é registrado um caso de 

internado, em tratamento fora 
da cidade", indica a Prefeitura 
de Torres, ressaltando ainda que 
não registrava-se caso suspei-
to de Covid-19 na cidade nesta 
quarta (20).

Assim,  no período de sete 

dias (entre 14/04 e 20/04), fo-
ram registrados apenas 9 novos 
casos da doença em Torres. Com 
isso, houve estabilidade em re-
lação ao total de novos casos da 
semana passada (entre 07/04 
e 13/04), quanto 9 novos casos 

foram registrados. Reforça-se a 
necessidade da população man-
ter-se em dia com sua vacinação 
- com de preferência 2 doses da 
vacina contra a Covid-19 + dose 
de reforço - para que os esforços 
conta a doença sigam positivos.

Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do 

novo coronavírus em Três Ca-
choeiras, até terça-feira (20/04) 
o município estava com 2507 ca-
sos confirmados para Covid-19 
(não tendo paciente interna-

do), sendo 2475 recuperados e 
nenhum 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 teve seu úl-
timo boletim divulgado no dia 
12/04, onde registrava (desde 
o início da pandemia) 2.892 ca-

sos confirmados de Covid-19, 
sendo que 2.846 já estão recu-
perados da doença. Além disso, 
até 12/04, três pessoas estavam 
com a doença ativa em isola-
mento domiciliar, e não havia 

morador de Arroio do Sal hos-
pitalizado. O município contabi-
liza desde o início da pandemia 
43 óbitos em decorrência da Co-
vid-19 (nenhum novo óbito nas 
últimas semana).

Nesta próxima segunda-feira, 
25 de abril, a Secretaria Municipal 
de Saúde começa a vacinar as ges-
tantes contra a Gripe (Influenza). E 
no dia seguinte, terça, inicia a imu-
nização dos trabalhadores da Edu-
cação. A imunização é importante, 
porque a Gripe leva a síndromes 
respiratórias graves e pode causar 
até à morte. Além disto, a vacina-
ção também ajuda a diminuir a 
pressão sob o sistema de saúde.

As vacinas estão disponíveis, 

sem agendamento, e enquanto 
durar o estoque, no Posto Central 
e nas seguintes Unidades de Saú-
de: ESF São Brás, ESF São Jorge, 
ESF São Francisco, ESF Curtume, 
ESF Rio Verde, ESF Alberto João 
Miguel e ESF Pe. Luiz Benini, os 
dois últimos na Vila São João.

Também poderão ser vacina-
dos contra a Influenza, os grupos 
da primeira etapa (trabalhadores 
de saúde e idosos acima de 60 
anos), que por algum motivo não 

tenham efetuado a imunização.
As salas de vacinas funciona-

rão no horário de atendimento 
normal da Unidade de Saúde. O 
Posto Central atenderá das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. Os téc-
nicos 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, re-
forçam.

GRIPE: segunda começar vacinação nas gestantes, na terça dos 
trabalhadores da Educação
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O Rio Grande do Sul registrou 
saldo de 130.583 novos postos de 
emprego formal entre fevereiro de 
2021 e fevereiro de 2022, uma alta 
de 5,3% no período. O setor de ser-
viços puxou a elevação, com mais 
59.596 postos, seguido da indústria, 
com mais 34.428, comércio, com 
27.310, construção, com 4.634, e 
agropecuária, com 4.615 novas va-
gas.

Os dados são do boletim do tra-
balho, divulgado nesta terça-feira 
(19) pelo Departamento de Econo-

mia e Estatística, vinculado à Secre-
taria de Planejamento, Governança 
e Gestão (DEE-SPGG).No entanto, 
na comparação nacional do período, 
em termos percentuais, o estado fi-
cou abaixo da média brasileira, que 
registrou alta de 6,7%. O período en-
cerra em fevereiro de 2022, e marca 
dois anos do início da pandemia da 
Covid-19.

Litoral foi a região em destaque

Ao considerar a divisão do es-

tado em nove Regiões Funcionais 
(RFs) para fins de planejamento, a 
RF 4, que abrange o Litoral Norte, 
manteve-se na liderança na criação 
de vagas em 12 meses (fev/2021 a 
fev/2022), quando considerada a va-
riação percentual. A região teve alta 
de 10,98% no período - mais que o 
dobro da média estadual. Em segui-
da vem a RF 7, do Noroeste do es-
tado (+6,48%), enquanto a RF 5, da 
região de Pelotas e Rio Grande, con-
tinuou com o percentual mais baixo 
de crescimento (+3,43).

Número de empregos formais no Litoral Norte 
cresceu mais que o dobro da média do RS

Se você está inadimplente com 
a Prefeitura de Torres, tem agora 

uma oportunidade imperdível. 
Foi oficializado pelo prefeito Car-

los Souza, nesta segunda-feira, 
18 de abril, o Programa de Re-
cuperação Fiscal da Prefeitura 
de Torres. O Refis oferece condi-
ções especiais para contribuintes 
negociarem suas dívidas com o 
Município, ganhando até 100% 
de desconto em juros e multas. 
O desconto é aplicado sobre dí-
vidas lançadas até 31 de dezem-
bro de 2021 e a adesão ao Refis 
estende-se até 31 de agosto de 
2022. Aproveite a oportunidade, 
regularize sua situação com o fis-
co municipal e ajude a cidade a 
crescer!

Para fazer a negociação, o con-
tribuinte deve procurar o Setor 
de Atendimento ao Cidadão, lo-
calizado no térreo da Prefeitura 
(Rua José Antônio Picoral, 79), às 
segundas, quartas e sextas-fei-
ras, das 8h às 11h30 e das 13h às 
17h30 e às terças e quintas-feiras, 
das 13h às 17h30.

IPTU, ISSQN e Alvarás são 
exemplos dos débitos tributários 
mais comuns. Multas ambientais, 
da Vigilância Sanitária e prove-
nientes da Fiscalização em geral, 
são os exemplos mais frequen-
tes de dívidas não tributárias. O 

importante é que para ter 100% 
de desconto em juros e multa, a 
dívida deve ser quitada até o dia 
31de agosto de 2022. Evite a exe-
cução fiscal.

Confira as condições que fo-
ram apresentadas pela Prefeitura 
de Torres:

- 100% de desconto para quem 
quitar o valor da dívida à vista.

- 75% de desconto para quem 
quiser pagar o valor parcelado 
em até 12 vezes.

- 50% de desconto para parce-
lamento em até 24 vezes.

Inadimplentes com a Prefeitura de Torres  podem ter descontos 
de até 100% em multas e juros até 31 de agosto

TORRES - A Secretaria 
Municipal de Educação in-
forma que foi prorrogado 
até 29 de abril, o prazo para 
recadastramento dos alunos 
que utilizam o transporte 
escolar e ainda não o fize-
ram em Torres. O recadas-
tramento integra a ação que 
o governo municipal tem 
investido na qualificação 
e ampliação da prestação 
deste serviço. A iniciativa 
possibilita maior seguran-

ça aos alunos e pretende 
que num futuro próximo os 
pais possam acompanhar 
por meio de aplicativo se o 
aluno efetivou o embarque 
e desembarque durante o 
período do ano letivo. Dessa 
maneira pode acompanhar 
o andamento daquele rotei-
ro que o aluno fará quando 
estiver em deslocamento.

 A ação de recadastra-
mento permitirá que as fa-
mílias ao acessarem o link 

pelo celular cadastrem por 
georreferenciamento o lo-
cal exato do seu endereço e 
permitirá a emissão de no-
vos cartões de identificação 
com QR Code individuais, 
que servirão na identifica-
ção do embarque. A ação 
deve ser realizada no portal 
da Secretaria de Educação. 
O aluno que não se recadas-
trar corre o risco de perder 
o direito ao transporte es-
colar.

Recadastramento do Transporte Escolar 
Municipal tem prazo prorrogado

Estado registrou saldo de 130.583 novos postos de emprego formal, alta de 5,3%; percentual fica abaixo da média brasileira, que registrou aumento 
de 6,7%. Pesquisa - referente ao ano entre fevereiro de 2021 e 2022 -  foi divulgada na terça (19) pelo DEE-SPGG.

O governo federal liberou, a par-
tir desta quarta-feira (20), o saque 
extraordinário de até R$ 1 mil do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Com isto, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto 
Alegre projeta a movimentação de 

R$ 655,28 milhões para a quitação 
de dívidas contraídas no Rio Grande 
do Sul.

saque autorizado nesta quarta é 
para nascidos em janeiro. O próximo 
está previsto para o dia 30, quando 
os nascidos em fevereiro devem ser 

autorizados a retirar a parcela.
O valor estimado é referente a 

9,5% dos R$ 6,864 bilhões que de-
vem ser injetados na economia gaú-
cha até o fim do ano. A estimativa 
considera, além do FGTS, a antecipa-
ção do 13º salário de aposentados e 

pensionistas do INSS para as folhas 
de abril e maio – benefício que se-
ria depositado apenas no segundo 
semestre, entre agosto e novembro.

"A quitação das dívidas tem o ob-
jetivo de liberar espaço dentro do 
orçamento das famílias ao longo do 

tempo. Ou seja, na medida em que 
os desembolsos com o pagamento 
de juros são menores, surgem novas 
oportunidades para a aquisição de 
bens e serviços e/ou tomada de cré-
dito", afirma o economista-chefe da 
CDL-POA, Oscar André Frank Junior.

CDL projeta uso de R$ 655 milhões do saque extraordinário do 
FGTS para pagamento de dívidas no RS
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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

POBREZA MONETÁRIA 
Crianças e adolescentes foram os mais afetados pela pobreza no Brasil na pan-

demia, aponta Unicef, o Auxílio Emergencial contribuiu para reduzir temporaria-
mente a pobreza monetária infantil no país, porém, os índices voltaram a subir 
com a redução ou suspensão do benefício

Em Torres, notamos que crianças da periferia foram bastante afetadas e muitas 
famílias passam por necessidades, pessoas se encontram desempregadas e lhes 
falta tudo, vivem em residências precárias, ruas sem pavimentação, sem água 
potável, energia cedida pelo vizinho ou gato da rede, dependem de cesta básica 
fornecido por entidades religiosas. Serviços públicos quase não existem  nas vi-
las, crianças caminham longas distancias para pegar ônibus escolar, transporte da 
saúde para consultas fora do município não passa nas comunidades, quando se 
precisa de atendimentos na área de saúde é preciso nos deslocar para um posto 
e pagando pelo transporte ou dependendo de um vizinho. É triste ver um evento 
como o balonismo lotado de pessoas de fora, mas nossas crianças são impedidas 
de entrar por fata de nos pais não terem como pagar. No sábado crianças e adul-
tos se amontoavam em uma cerca para ver os balões, comenta uma mãe, outra se 
refere a uma entrevista onde o secretário fala que o balonismo é um evento para 
o turismo e não para a assistência social, "como se os mais pobres não tivessem o 
direito de ver a beleza dos balões. A gente vê em outros municípios a inclusão dos 
usuários da assistência nos eventos, aqui somos excluídos. Tenho saudades dos 
tempos do Clovis, do Cafrune e do João, onde a os secretários fazia esforços para 
que as pessoas pobres fossem contempladas com os eventos, quem não lembra de 
ir ao parque pagando um pequeno valor e levando um quilo de alimento, onde esta 
arrecadação de alimentos chegava até quem precisava", conclui ela.

Sabemos que a pandemia causou um impacto significativo na vida de crianças 
e adolescentes e não foi só em relação à saúde, mas também financeiramente, por 
isso os prefeitos têm de ter sensibilidade para entender tamanha perda e ver que 

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

A VÓZ DOS BAIRROS o impacto da pandemia na renda de famílias, os jovens foram e continuam sendo 
os maiores afetados pela pobreza no Brasil a fora.

Durante o terceiro trimestre de 2020, quando o auxílio de R$ 600 estava sendo 
distribuído, a pobreza monetária infantil caiu. Nos três meses seguintes, com a 
redução do benefício, o índice de pobreza infantil aumentou novamente voltando 
a patamares semelhantes ao momento pré-pandemia. O Auxílio Emergencial foi 
de suma importância, em um momento de crise, para reduzir temporariamente a 
pobreza monetária infantil no Brasil. 

DESIGUALDADES SOCIAIS - Segundo o Unicef, o Auxílio Emergencial foi 
mais eficaz em reduzir temporariamente a pobreza monetária dos não brancos e 
também das pessoas das regiões Norte e Nordeste, ainda que as taxas de ambos 
os grupos tenham continuado superiores às de brancos e de pessoas das demais 
regiões, confirma que políticas de transferência de renda, se bem realizadas e 
focadas, podem impactar positivamente a proteção social de crianças e adoles-
centes, em especial dos mais vulneráveis. Diante dessa situação preocupante, o 
Unicef faz algumas recomendações para enfrentar a pobreza monetária infantil. 

A reclamação da população carente faz sentido, é preciso expandir o Sistema de 
Assistência Social no município, de modo a fortalecer a vigilância sócio assistencial, 
além da necessidade de criar e fortalecer mecanismos temporários de expansão de Au-
xílios para públicos não pobres – porém mais sujeitos a cair na pobreza em casos de 
choques –, é preciso fortalecer os meios de continuamente identificá-los, registrá-los e 
incluí-los nas transferências de renda vigentes. (Com informações do UNICEF) 

ENGENHO VELHO -  Engenho Velho precisa de corte de grama nas laterais da 
Estrada da Salinas, que está tomando conta da via; moradores pedem colocação de uma 
placa indicativa de acesso à Br-101 na estrada que dá acesso ao Bairro Salinas; pavimen-
tação das ruas ainda de chão batido, e colocação de placas indicativas de logradouros.

FAXINAL - Moradores do Faxinal pedem colocação de luminárias completas na 
Rua Santa Rita, de equipamentos infantil na praça localizada no Loteamento Nova 
Esperança; pedem ainda maior fiscalização para diminuir às constantes queimadas na 
Central de Triagem e Transbordo de Resíduos da Coleta Seletiva (Recivida); querem à 
colocação de base graduada na estrada da Ulbra até ao acesso junto a Estrada do Mar.

                                                                                           
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

Caroline Westphalen

Vamos começar a coluna sugerindo algumas reformulações no 
conteúdo programático nas escolas do nosso país. Quando per-
gunto pras pessoas por que o mundo está demorando tanto pra 
melhorar, a maioria diz que falta educação. Seria a educação da 
escola ou aquela que aprendemos em casa? Todos nós sabemos 
que o sistema de educação no Brasil está atrasado em vários sen-
tidos na maioria das escolas. Isso sem falar nos salários injustos 
dos professores que são verdadeiros heróis e, muitas vezes, fazem 
incontáveis limonadas sem limões. Em relação à educação que 
vem de casa… assim como existem lares nos quais quase tudo fun-
ciona de forma harmônica e saudável, também existem lares que 
passaram ou estão passando por algum tipo de dificuldade que de 
alguma forma culmina em alguma negligência com os filhos, sendo 
que algumas destas crianças acabam vivendo, constantemente, 
em ambientes que não são muito saudáveis e adequados para que 
elas consigam frequentar uma escola e realmente aprender alguns 
conteúdos. Então, podemos chegar à conclusão de que as escolas, 
junto com pais e mães, poderiam tentar um outro caminho, algo 
diferente do que estamos acostumados a ver na educação brasi-
leira há décadas. A intenção aqui neste momento é deixar claro 
que existem algumas lacunas no nosso conteúdo programático, 
pois não há, na maioria das escolas, nenhuma matéria que ensina 
inteligência emocional, espiritual e até mesmo que ensina sobre 
as energias que nos rodeiam. Nós não sabemos respirar direito, 

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

ou seja, não tivemos ninguém no nosso processo de aprendiza-
gem que nos mostrasse que é possível sim apresentar um trabalho 
na frente de 15 colegas sem ter taquicardia. Aulas de meditação, 
inteligência emocional, espiritualidade (não religião!) e yoga de-
veriam ser obrigatórias em todas as escolas. Isso evitaria que a 
nossa sociedade tivesse adultos frustrados e até mesmo depres-
sivos no futuro. Imaginem uma sociedade em que todas as crian-
ças pudessem ter noções de como respirar corretamente, meditar, 
se espiritualizar e aprender a lidar com suas próprias emoções? 
Quem medita ou faz yoga tem um corpo físico mais saudável e usa 
muito menos remédios químicos durante a vida. Quem aprende a 
lidar com as próprias emoções consegue aceitar a si mesmo com 
facilidade e conviver melhor com os outros. Quem se espiritualiza 
descobre que “Deus” está dentro de cada um de nós e que so-
mos todos UM. Algumas pessoas disseram que o mundo não se 
transforma em um lugar melhor pra viver porque falta “Deus”ou 
espiritualidade na vida de muita gente. Há controvérsias, pois exis-
tem pessoas que frequentam uma religião e, às vezes, se esque-
cem de fazer o bem e manter a paz e a harmonia, seja dentro de 
si ou no ambiente onde estão. Assim como existem pessoas que 
não frequentam nenhum tipo de crença ou credo e estão o tempo 
todo tentando ajudar os outros ou melhorar a frequência vibratória 
do ambiente onde estão. Eu vi algumas mudanças nesse sentido 
acontecendo nas escolas do nosso país na minha tela mental um 
dia desses, por isso resolvi escrevesobre isso. Mas nós ainda te-
mos mais ou menos duas décadas até que o governo realmente 
receba tais propostas, aprove e coloque em prática um conteúdo 
programático mais adequado à Nova Era. Sobre a terceira onda 
da Covid... estamos tão cansados desse vírus que parece que re-
solvemos ignorar. Cuidem-se! Sobre a Ucrânia e a Rússia... que a 
espiritualidade ajude, pois aquilo que está acontecendo lá é resul-
tado de influências de energias umbralinas. Todos os governos em 
todo o mundo têm influências de baixa frequência, por isso tanta 
ganância, soberba e guerras. Continuamos com os atendimentos 
on-line de Psicoterapia, Terapia com Florais de Bach e Tarot. Insta-
gram: @terapeuta.carol Uma ótima semana para todos!

FILOSOFANDO SEM FILTRO

O exame parasitológico de fezes ou EPF indica a presença de vermes e pro-
tozoários causadores de doenças intestinais potencialmente graves. É a partir 
da identificação do tipo de parasita pelo patologista clínico que o médico 
clínico veterinário pode propor um tratamento preciso e eficaz. 

Esse exame pode ser feito mediante alguma suspeita, ou ainda, em con-
junto com a vermifugação periódica, de forma preventiva, que é sempre a 
melhor opção.

A vermifugação é um cuidado fundamental tanto para filhotes, quanto para 
pets adultos. Por conta dos hábitos de lamber e ingerir materiais nem sem-
pre higienizados, a presença de vermes é muito comum entre cães e gatos. 

Os parasitas também podem ser passados de mãe para filhote ainda du-
rante a gestação. E até mesmo pelo leite, durante a amamentação.

Os danos à saúde provocados pelos vermes podem variar de acordo com a 
espécie do parasita, os órgãos afetados por eles e a quantidade presente no 
organismo do pet.

Além disso, é importante salientar que muitos vermes que são parasitas 
de cães e gatos também podem parasitar os seres humanos. Por isso, a real-
ização do exame parasitológico periódico e a vermifugação precisa, com base 
nos resultados, é tão importante.

De forma geral, a vermifugação tem como objetivo eliminar as verminoses 
dos seguintes tipos:

Ascarídeos: grupo que pode infectar humanos e atinge principalmente os 
pulmões e o intestino. Febre, tosse, bronquite, dor torácica, diarreia, náu-
seas, dor abdominal, vômitos, falta de apetite e perda de peso são alguns dos 
sintomas comuns.

Ancilostomídeos: geralmente contraídos pela ingestão de água e comida 
contaminadas. Podem provocar hemorragia, anemia, diarreia, entre outros 
sintomas.

EXAME PARASITOLÓGICO EM ANIMAIS

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

Cestódeos: popularmente conhecidos como tênias, podem ser transmitidos por 
pulgas em cães e gatos. Provocam desde irritação, perda de apetite, até ataques 
epiléticos. Seres humanos também podem adquirir a doença.

É muito importante que, antes de realizar a vermifugação, o médico veterinário 
saiba exatamente qual o parasita está deixando o pet doente. E, para isso, além 
dos exames físicos e de uma anamnese completa, a realização de exames parasi-
tológicos pode ser solicitada.

No geral, os exames parasitológicos são solicitados para pacientes que apre-
sentam sinais como anemia, diarreia escura ou pegajosa, com sangue ou muco, 
fraqueza, perda de peso, morte súbita de filhotes e prurido perianal.

O exame parasitológico veterinário é feito através da coleta de fezes do animal. 
E, para garantir a precisão dos resultados, é importante seguir algumas orien-
tações e tomar os devidos cuidados.

A coleta das fezes para o exame deve ser feita imediatamente após a defecação, 
de preferência a porção que não entrou em contato com solo ou contaminante. 
A amostra, colocada em frascos próprios (cedidos pelo laboratório), deve ser 
encaminhada ao laboratório o mais rápido possível – mantido em refrigeração, 
caso não seja feito o envio imediato. (Fonte Pet Support). Cuide da saúde do 
seu amigão e não se esqueça daqueles que ainda aguardam um lar amoroso e 
responsável.

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

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

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

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), vice-presidência da Vereadora Carla Rodrigues 
Daitx (PP), e secretaria dos vereadores Rogério Evaldt Jacob 
(PP) e João Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), 
a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 11a Sessão 
Plenária Ordinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª Le-
gislatura, às 16h, no dia 18 de abril de 2022. Presentes ain-
da, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da 
Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura 
(MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor 
Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moi-
sés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e 
Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 137, de 07 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 36/2022, 
do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal.
Ofício nº 140, de 11 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 38/2022, 
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 141, de 11 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 33/2022, 
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 142, de 11 de abril de 2022, do Poder Executivo, en-
caminhando resposta ao Pedido de Informações nº 37/2022, 
do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Ru-
rais de Torres, Arroio do Sal e Dom Pedro de Alcântara, en-
caminhando convite para participar da comemoração de 60 
anos de atividades do Sindicato.
Decreto nº 62, de 05 de abril de 2022, do Poder Executivo, 
decretando ponto facultativo nas repartições públicas muni-
cipais no dia 22 de abril de 2022, sexta-feira.
Portaria nº 19, de 18 de abril de 2022, deste Poder Legislati-
vo, determinando ponto facultativo aos servidores da Câmara 
Municipal de Torres no dia 22 de abril de 2022.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

PROJETOS - 1ª Sessão
Emenda nº 01/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, do Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta os artigos 198A, 198B 
e 198C ao Capítulo “V” do Título “X” da Lei nº 3.375, de 
14 de dezembro de 1999, que institui o Código de Obras do 
Município de Torres. (modifica o art. 198A)
Emenda nº 02/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, do Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta os artigos 198A, 198B 
e 198C ao Capítulo “V” do Título “X” da Lei nº 3.375, de 
14 de dezembro de 1999, que institui o Código de Obras do 
Município de Torres. (inclui alínea ao art. 198B)
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2022, do Ver. João Ale-
xandre Negrini de Oliveira, que concede Título de Cidadão 
Honorário do Município de Torres ao senhor Juarez da Rosa 
Espíndola.
Projeto de Lei Complementar nº 04/2022, do Ver. Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, que altera o Artigo 88, caput, parágra-
fos 1º e 2º, da Lei nº 3.724, de 31 de dezembro de 2002, que 
institui o Código Tributário do Município.
Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, do Ver. Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, que acrescenta parágrafo § 11 ao art. 
24 da Lei nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui 
o Código de Obras do Município, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 21/2022, do Poder Executivo, que altera 
a remuneração dos contratos administrativos de Agente Co-
munitário de Saúde, autorizados pela Lei nº 13.708, de 14 de 
agosto de 2018.
Projeto de Lei nº 22/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações de servidores para atuar na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 23/2022, da Mesa Diretora, que autoriza 

o Poder Legislativo a contratar, por tempo determinado, em 
caráter excepcional, servidor público municipal.

PROJETO DE LEI - 2ª Sessão
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.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 106/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulação a empresa Air 
Show, em especial a Bruno Schwartz e Mônica Oliveira, res-
ponsáveis técnicos pelo Festival Internacional de Balonismo 
de Torres há mais de 30 anos. 
Nº 107/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao 
aluno Lucas Alves Quadros da Escola Municipal Fundamen-
tal Professor Manoel Oliveira Carneiro, pela participação da 
campanha Feras da Língua Portuguesa, onde foi um dos alu-
nos premiados.
Nº 108/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer a convocação 
do Secretário Municipal de Cultura e Esporte, senhor José 
Mauri Rodrigues, para ocupar a tribuna desta Casa Legislati-
va, a fim de esclarecer a forma de escolha das bandas locais e 
regionais no 32º Festival de Balonismo.
Nº 109/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que 
requer o adiamento de discussão do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 01/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que acrescenta os artigos 198A, 198B e 198C ao Capítulo 
“V” do Título “X” da Lei nº 3.375, de 14 de dezembro de 
1999, que institui o Código de Obras do Município de Torres. 
RETIRADO.
Nº 110/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações ao fotógrafo holan-
dês Bennie Bos, considerado um dos melhores fotógrafos do 
mundo de esportes aéreos, que está fotografando o 32ª Festi-
val Internacional de Balonismo de Torres.

INDICAÇÕES

Nº 57/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica que os ingres-
sos e o camarote próximo ao palco, constantes do Chama-
mento Público 22/2020, bem como possíveis voos de balão 
contratados com dinheiro público, eventualmente não utiliza-
dos por autoridades, sejam sorteados entre moradores desta 
cidade.
Nº 58/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Exe-
cutivo a análise dos trâmites jurídicos para liberação de par-
te do valor depositado em Juízo, no processo que trata da 
desapropriação do imóvel do Projeto Social Curtume, para 
pagamento de valor equivalente aos alugueres que deixaram 
de ser pagos.
Nº 59/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Comandante 
da Brigada Militar de Torres que seja efetuada rondas junto às 
escolas, com alusão ao constante estacionamento de veículos 
em locais destinados ao embarque e desembarque de alunos 
no transporte escolar municipal, que estão devidamente si-
nalizados.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

Nº 65/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações pertinentes ao banco de projetos da 
Secretaria de Planejamento aptas a receber recursos de editais 
ou emendas citados no Ofício 125/2022.
Nº 66/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações sobre a locação de serviço de voos de ba-
lão, sobre o camarote e os 60 ingressos diários que constam 
do edital do Chamamento Público nº 22/2020, bem como so-
bre o valor global dos gastos com o 32º Festival Internacional 
de Balonismo.
Nº 67/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações sobre a quantidade total de cargos vagos 

na Secretaria Municipal da Saúde, especialmente técnico(a) 
de enfermagem e enfermeiro(a), cujos cargos têm concurso 
vigente com lista de classificados aguardando chamado.
Nº 68/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto a instalação de academia e edifi-
cação da base para a academia na Praça José Katiel, esquina 
da Rua Francisco Hipólito Rolim com a Rua Leandro Lu-
mertz Collares, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 69/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à certidão de denominação de lo-
gradouro popularmente conhecido como Travessa Machado, 
Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 70/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao atendimento prestado a aluno 
com indicativo de TEA, na Escola de Ensino Infantil Profes-
sora Joaquina, Campo Bonito, nesta Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 232/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à pavimentação da Rua 
Balbino da Rocha, no Bairro Salinas, nesta Cidade.
Nº 233/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação na Rua Honorato Simão, em Vila São João, neste Mu-
nicípio.
Nº 234/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação na Rua São João, em Vila São João, neste Município.
Nº 235/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação na Rua José Mengue, em Vila São João, neste Municí-
pio.
Nº 236/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao patrolamento, lim-
peza de valos e roçamento das laterais da estrada municipal 
Tio Eta, no Bairro Jacaré, neste Município.
Nº 237/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências para que sejam tapados bura-
cos ou recapado o asfalto no trecho da Av. do Riacho, entre a 
Rua General Firmino Paim e a Av. Barão do Rio Branco, no 
sentido em direção sul.
Nº 238/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto aos buracos e recapea-
mento do asfalto na Rua General Firmino Paim, no trecho en-
tre a Rua José Osório Cabral e a Av. do Riacho, nesta Cidade.
Nº 239/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à retirada de uma 
pedra localizada no campo de futebol de areia, na Praça Nos-
sa Senhora dos Navegantes, na Praia da Cal, neste Município.
Nº 240/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto a poda do mato e 
construção da calçada na lateral da rua entorno do Parque da 
Guarita, nesta Cidade.
Nº 241/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa bu-
raco localizada na Av. Castelo Branco, neste Município.
Nº 242/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
saibro e/ou base graduada na Rua Sebastião Quincas, nesta 
Cidade.
Nº 243/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de sai-
bro e/ou base graduada na Rua Holanda, nesta Cidade.
Nº 244/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de sai-
bro e/ou base graduada na Rua Caxias do Sul, nesta Cidade.
Nº 245/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza da Rua José Gui-
lherme Raupp em toda sua extensão, Bairro Stan, nesta Ci-
dade.
Nº 246/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à capina e limpeza da Rua 
Dionel Ferro, Bairro Vila São João, neste Município.
Nº 247/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
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cutivo providências quanto à troca de local de embarque e 
desembarque em frente de farmácia.
Nº 248/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à fiscalização em terreno 
baldio, cujo mato tomou conta e está proliferando animais 
peçonhentos e demais insetos, na Rua Gerdolina Silveira 
Godinho, Bairro São Jorge, nesta Cidade.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES

Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre sua participa-
ção na audiência pública, promovida pela  Assembleia 
Legislativa, sobre a instalação do Porto de Arroio do Sal. 
Em sua fala, apresentou a preocupação do Plano Diretor do 
Município com a área lindeira a Arroio do Sal. Quanto ao 
Balonismo, citou a instalação do Gabinete do Governador 
do Estado, prestigiando a 32ª edição do Balonismo. Falou 
sobre a participação de aproximadamente setenta balões no 
evento, além dos shows nacionais. Citou o reconhecimento 
do título de Geoparque, pela UNESCO, do qual o município 
de Torres faz parte. Parabenizou o Executivo pela coragem 
em promover o Festival de Balonismo de 2022 durante onze 
dias de atividades. Salientou a importância do grande núme-
ro de visitantes que aquece a economia e aumenta a arreca-
dação do município. Citou o munícipe e balonista João do 
Balão, que lidera a competição. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Enalteceu a coragem do Pre-
feito Carlos Souza e Secretário de Turismo Fernando Néry, 
pela 32ª edição do Balonismo. Disse que ao se inovar, po-
de-se cometer pequenos erros, que poderão ser consertados 
mais à frente. Citou como positivo o valor acessível dos 
ingressos para os shows, e o grande número de visitantes 
que lotaram hotéis, restaurantes e comércio em geral. Afir-
mou que, para realizar uma festa deste porte por trinta e dois 
anos, é preciso muita dedicação. Parabenizou o Secretário 
Maurinho que tem atuado fortemente durante o evento, e 
ao Secretário de Turismo Fernando Néry, que “deu muito 
de si para que o evento desse certo”. Citou o balonista João 
do Balão que está à frente nas competições do Balonismo 
desse ano.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez menção ao Balo-
nismo, que neste ano ocupa um tempo maior de execução. 
Teceu elogios à nova edição, mas lembrou que as críticas 
precisam ser feitas. Ao visitar o evento, percebeu que o pú-
blico anterior às 16h era inferior ao horário posterior. Suge-
riu que se retire o valor de entrada obrigatório e se cobre um 
valor maior, próximo dos R$ 50,00, para os shows. Relatou 
que os comerciantes no evento se mostraram insatisfeitos 
por não poder levar alimentos nem bebidas para consumo 
próprio, tendo que consumir no interior do parque. Pediu 
que o Executivo dê uma maior atenção para os bairros da 
periferia da cidade. Falou sobre a iniciativa do Executivo 
que deseja fazer uma permuta entre o atual prédio da Se-
cretaria de Educação pela Escola Santa Rita. Questionou a 
avaliação dos imóveis, entendendo que a avaliação do bem 
do município está muito baixo.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Disse ficar consternado ao ou-
vir críticas sem fundamento, e que um evento com a mag-
nitude do Balonismo poderá conter erros. Parabenizou o 
Secretário Fernando Néry pela execução do 32º Balonismo. 
Foi enfático ao afirmar que, no Executivo, todos os parti-
dos tiveram participação, mas não têm direito de criticá-lo 
quanto ao evento. Parabenizou a Brigada Militar, Patram, 
Fazendário e Grupo Rodoviário da Itapeva, pela ótima atu-
ação no evento. Comunicou que no dia 13 de abril, tomou 
posse a OAB de Torres, com sua participação como conse-
lheiro da entidade no município.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Elogiou o 
Prefeito Carlos Souza e Secretário Néry pela execução do 
Balonismo desse ano. Enalteceu a atuação do Secretário 
Maurinho, que tem cuidado da cidade para que os visitan-
tes tenham uma boa impressão do município. Parabenizou 
a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícias Rodoviárias Esta-
dual e Federal, Bombeiros, Samu e equipes da Saúde pelo 
envolvimento no festival. Assegurou que o município já é 
autossustentável e de boa qualidade de vida. Relatou que no 
primeiro festival de Balonismo trabalhou como mensageiro 

em hotel, e carregou as malas do senhor Bruno Schwartz, 
responsável pelo Balonismo desse ano. Fez um breve relato 
sobre a repercussão do evento, show do cantor Luan Santa-
na e os eventuais erros. Afirmou que a organização está no 
caminho certo. Falou sobre a doação de animais no Super-
mercado Bistek e das pessoas que participaram da iniciativa 
para que fosse um sucesso.

Ver. Moisés Trisch: Citou o projeto de lei de reajuste sa-
larial das Agentes Comunitárias que entrou em votação na 
sessão. Falou sobre a importância da atividade, criticando o 
ex-secretário de Saúde, Cláudio Paranhos, que propôs au-
mento salarial inferior ao piso nacional. Pediu que o Execu-
tivo reveja o projeto e pague o valor de R$ 1.700,00 que é 
repassado pela União. Citou o reajuste dos profissionais da 
SAMU, que até hoje não têm certeza de quando o reajuste 
será implementado. Criticou o Executivo que há três meses 
não paga o equivalente a sete dias de trabalho às equipes 
que atuaram na pandemia. Fez um breve comentário sobre 
a permuta entre o prédio da Educação e Escola Santa Rita 
por parte do Executivo, sugerindo que se crie uma comissão 
para avaliar os imóveis. Quanto ao Festival do Balonismo, 
disse que a negociação com a empresa foi mal feita. Ci-
tou os custos com gás para os balões, agricultura familiar 
e a parte institucional que ficaram por conta do Executivo, 
quando os lucros todos ficaram com a empresa que adminis-
tra o evento. Salientou que o evento foi um péssimo negócio 
para o Executivo. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Esclareceu dúvidas 
sobre o Projeto de Lei 05/2022, de sua autoria, que possibi-
lita a aquisição da matrícula ao proprietário de terreno com 
posse há mais de quinze anos. Assegurou que o projeto de 
lei promove justiça social para aqueles que pagam IPTU, 
sem ter o direito de construir em área que é sua. Citou o 
Projeto de Lei 01/2022, de autoria do Vereador Silvano Bor-
ja, que trata da coleta de água das chuvas em condomínios. 
Sugeriu emenda ao projeto para que parte da água coletada 
seja destinada aos bombeiros. Criticou a fala de um verea-
dor que o antecedeu, quanto aos valores gastos com o Balo-
nismo, em especial, ao gás destinado aos balões. Disse que 
estes custos são necessários já que os balonistas, ao terem 
custos tão elevados, não participariam do evento. 

Ver Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou o 
Prefeito Carlos Souza pelo Balonismo. Reconheceu que 
houve falhas, que são comuns, mas que poderão ser corri-
gidas nas próximas edições. Relatou que os comerciantes 
à beira-mar estão satisfeitos com o movimento durante o 
festival. Enalteceu a atuação das agentes comunitárias, pre-
sentes na sessão, e que realizam belo trabalho no municí-
pio. Sugeriu que as agentes comunitárias procurem todos 
os vereadores, e não apenas uma parte deles, quando pre-
cisarem de apoio em suas pautas. Espera que o Balonismo, 
a cada edição, alcance sucesso para gerar emprego e renda 
à população. Lamentou que nem sempre consiga atender a 
todos, mas tem se empenhado ao máximo para o bem da 
população. 

Ver. Igor Beretta: Em menção a um comentário anterior, 
disse às agentes comunitárias que elas não precisam pro-
curar o gabinete dos vereadores, já que os vereadores têm 
que lutar pela coisa certa. Sempre que entrar um projeto na 
Câmara, os vereadores vão lutar pelo bem daqueles que pre-
cisarem. Disse que o ex-secretário Cláudio Paranhos “sem-
pre passou a conversa” nas agentes e no vereador. Chamou 
o ex-secretário de incompetente. Disse ser apaixonado pelo 
Balonismo e que não criticaria o evento. Enalteceu a atua-
ção da Guarda Municipal de Patrimônio, equipes da Saúde, 
Esporte e Cultura. Relatou que a maior parte do movimento 
aconteceu após as 16 horas. Para evitar o pequeno fluxo de 
pessoas, sugeriu que se cobre R$ 30,00 após as 16 horas, 
proporcionando uma maior arrecadação no local. Pediu que 
as 3.828 famílias cadastradas na Assistência Social tenham 
acesso gratuito ao local.

TRIBUNA:

Bruno Schwartz - Representante da Empresa Air Show: 
Disse se sentir honrado em participar do Balonismo de 2022. 
Agradeceu ao Prefeito Carlos Souza pelo convite, e à Vere-

adora Carla, que tem defendido o evento desde sua atuação 
na Secretaria de Turismo. Enalteceu a beleza das praias de 
Torres. Disse que o Balonismo é um evento internacional e 
que tem angariado a atenção de diversos países. Agradeceu 
a todos pela colaboração e apoio, lembrando que na semana 
seguinte balões de formatos diferenciados tomarão o céu de 
Torres: um coração vermelho e um azul.

Carlos Matos de Souza - Prefeito: Disse não ser tarefa 
fácil coordenar setenta balões de forma segura e com ma-
estria. Elogiou o senhor Bruno Schwartz, responsável pelo 
Festival de Balonismo deste ano, pelo notório saber nesse 
tipo de evento, confidenciando que é preciso manter as par-
cerias, fato que se consolida na arena e no público que tem 
participado do evento. Enalteceu o histórico do Balonismo, 
sem acidentes significativos, seguro, e de reconhecimento 
mundial. Falou sobre a boa repercussão do festival, e as ati-
vidades durante semana seguinte, convidando a população 
a presenciar toda a beleza dos balões.

ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei nº 07/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, 
que denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste 
Município: Rua Jorge Augusto dos Santos Silveira. APRO-
VADO.
Projeto de Lei nº 08/2022, dos vereadores Igor Beretta e 
Vilmar dos Santos Rocha, que denomina vias públicas, no 
Bairro Campo Bonito, na cidade de Torres: Rua Vacaria e 
Rua Esperança. APROVADO.
Projeto de Lei nº 09/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, 
que denomina via pública no Bairro Praia Gaúcha, neste 
Município: Rua José Antonio Matias. APROVADO.
Projeto de Lei nº 10/2022, dos vereadores Igor Beretta e Vil-
mar dos Santos Rocha, que denomina via pública, no Bairro 
Campo Bonito, na cidade de Torres: Rua Miguel Silveira 
Monteiro. APROVADO.
Projeto de Lei nº 11/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, 
que denomina praça pública localizada na Praia Gaúcha 
como “Praça Santa Bárbara”. APROVADO.
Emenda nº 01/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vi-
dal, ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, do Ver. 
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta os artigos 
198A, 198B e 198C ao Capítulo “V” do Título “X” da Lei 
nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui o Código 
de Obras do Município de Torres. (modifica o art. 198A) 
APROVADA.
Emenda nº 02/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vi-
dal, ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, do Ver. 
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta os artigos 
198A, 198B e 198C ao Capítulo “V” do Título “X” da Lei 
nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui o Códi-
go de Obras do Município de Torres. (inclui alínea ao art. 
198B) APROVADA.
Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, do Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que acrescenta os artigos 198A, 
198B e 198C ao Capítulo “V” do Título “X” da Lei nº 
3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui o Código de 
Obras do Município de Torres. APROVADO.

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

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

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

CÂMARA DE TORRES
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No último domingo (dia 17), 
um homem foi baleado no pátio 
de um posto de combustíveis 
na BR-101, em Passo de Torres. 
Ele teria sido atingido por tiros 
de arma de fogo, por indivíduos 
que estavam em outro  carro, 
que fugiu logo a seguir. A vítima, 
de 33 anos, mesmo baleada 
ainda tentou dirigir em direção 
ao hospital de Torres (RS) - mas 

colidiu o automóvel no meio do 
trajeto, e foi socorrido por um 
motorista que passava pelas 
imediações, sendo ai sim levado 
ao Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes. Porém ele não re-
sistiu aos ferimentos e faleceu.

Para a Polícia Militar, uma tes-
temunha contou que a vítima 
estava abastecendo quando ou-
tro carro chegou e outro homem 

atirou contra ele. Entretanto, 
conforme destacou o portal C1, 
a versão foi mais detalhada pelo 
gerente do posto, que informou 
que a vítima do homicídio discu-
tia com uma mulher, que estava 
no carro com ele. 

Segundo o gerente, os dois 
pararam no pátio do posto por 
causa da discussão e não para 
abastecer. Inclusive, os frentis-

tas tentaram apaziguar a situ-
ação, momento em que outro 
carro chegou e, de dentro do 
veículo, o agressor disparou 
contra o homem que discutia 
com a mulher.

O caso está sendo investiga-
do pela Polícia Civil.

*com informações de Rádio 
Araranguá e Portal C1

Homem morre após ser baleado em um posto de combustíveis do Passo de Torres

Diante de mensagens picha-
das em paredes da E.E.E.F. Jus-
tino Alberto Tietboehl de Tor-
res, e do registro de violência 
em outras escolas de cidades 
do Litoral Norte, como Capão 
da Canoa e Tramandaí, além de 
instituições de ensino na Serra 

e Grande Porto Alegre nos úl-
timos dias, a Brigada Militar de 
Torres realizou uma conversa na 
quarta-feira, 20/04, orientando 
alunos e professores.

Em entrevista para a Rá-
dio Maristela na quinta-feira, 
21/04, o comandante da Bri-

gada Militar de Torres, capitão 
João César Verde Selva, afirmou 
que o caso pode estar relaciona-
do com o retorno presencial às 
escolas no pós-pandemia, em 
que comportamentos violentos 
têm ocorrido com frequência 
deste então.

Capitão da Brigada Militar fala sobre "ameaças de massacre" 
em escola de Torres

Mensagem pichada em paredes da E.E.E.F. Justino Alberto 
Tietboehl gerou apreensão

patrulhas escolares para garantir a tranquilidade das atividades 
A ameaça pichada nas pare-

des da Escola Tietboehl indicava 
que na próxima segunda-feira, 
25/04, haveria um “massacre” 
na Escola, porém o capitão Selva 
afirmou que a BM está atenta e 
realizando patrulhas escolares 
para garantir a tranquilidade das 
atividades escolares. “Precisa-
mos nesse momento da união de 
todas as forças de segurança, da 
sociedade, escolas, famílias, uni-
dos e atentos com a rotina dos 
estudantes. Só assim poderemos 
superar essa fase de comporta-
mentos violentos e ameaças. A 
polícia não consegue executar 
qualquer ação sem o apoio das 
famílias. É fundamental que as 
famílias estejam presentes na 
rotina de seus filhos, acompa-
nhando de perto as ações de 
seus filhos na escola, no celular, 

onde quer que estejam”, orienta 
capitão Selva.

A Policia Civil de Torres já está 
investigando o caso, buscando 
identificar os autores das amea-
ças. Para tanto, o capitão reforça 
que não se trata apenas de caso 
de polícia, mas é preciso do en-
volvimento de toda a socieda-
de, principalmente das famílias, 
reforçando a atenção com seus 
filhos: crianças, adolescentes e 
jovens, que podem estar preci-
sando de apoio nesse período de 
readaptação.

Na manhã desta quinta-feira, a 
direção da Escola Tietboehl emi-
tiu uma nota oficial sobre o caso:

Bom dia famílias!

Diante de vários questiona-
mentos, compartilhamentos em 

redes sociais e distorções de fatos 
ocorridos, informamos o ocorrido 
na tarde de ontem na escola.

A direção informou a Brigada 
Militar que havia boatos circu-
lando entre os alunos, sobre um 
suposto dia do massacre que 
aconteceria no dia 25/04. Na 
porta do banheiro das alunas da 
área (6° à 9° ano) também esta-
va pichado isso. A Brigada com-
pareceu à escola numa medida 
preventiva, entrou em duas sa-
las de aula e passou orientações 
sobre seu trabalho que busca a 
paz e tranquilidade de todos. A 
direção solicitou também que 
se façam presentes (Brigada 
Militar ) na escola na próxima 
segunda-feira, como medida 
preventiva. Informamos que 
estes boatos estão circulando 
por várias cidades, já tendo sido 

publicado inclusive na imprensa 
estadual, o que comprova que 
não é algo específico da Escola 
Tietboehl. Infelizmente nossos 
alunos são atingidos por fake 
news e devido a sua imaturida-
de, acabam espalhando estas 
inverdades entre seus contatos. 
Gostaríamos de tranquilizá-los 
em relação a este assunto, visto 
que as medidas de prevenção 
foram tomadas.

Atenciosamente

Equipe Diretiva Tietboehl”

Diante de qualquer informa-
ção que auxilie as forças de se-
gurança a identificar os autores 
das ameaças, informe de forma 
anônima nos seguintes telefo-
nes: WhatsApp (51) 98600-1942 
(Polícia Civil) ou WhatsApp (51) 
98555-2480 ou 190 (BM)

FONTE: Melissa Maciel (Rádio 
Maristela)

Na quarta-feira (20/04), no 
bairro Getúlio Vargas em Torres, 
a Brigada Militar (BM) prendeu 
um homem por tráfico de drogas. 
Diante de informações de que 
um indivíduo estaria vendendo 

cocaína, policiais militares rea-
lizaram averiguações em busca 
das denúncias. 

Um homem de 29 anos, com 
passagens policiais por tráfico de 
drogas, foi abordado e identifica-

do pelos PMs, e com ele foram lo-
calizadas 15 porções de cocaína, 
duas porções de maconha, uma 
balança de precisão, um celular e 
R$ 951. Ele foi encaminhado até 
a Delegacia de Polícia de Torres

BM prende homem com antecedentes por 
tráfico de drogas em Torres

No final do dia de terça-fei-
ra, 19/04, um homem foi preso 
em Torres por descumprir me-
dida protetiva existente contra 
ele. Além disso, o indivíduo 
possuía diversos indiciamen-
tos relacionados aos delitos 

de violência doméstica contra 
diversas vítimas, sendo repre-
sentado pela autoridade poli-
cial do Município pela prisão 
preventiva. A ação policial con-
tou com a atuação dos policiais 
civis do Setor de Investigação 

da DP e policiais militares da 
Brigada Militar de Torres, cum-
prindo o mandado de prisão 
preventiva.

De acordo com o delegado 
de Polícia Civil, Marcos Vinicius 
Muniz Veloso, após célere tra-

balho do Ministério Público e 
do Poder Judiciário de Torres, 
foi expedido o mandado de 
prisão, sendo este cumprido 
às 18h. Após encaminhamento 
do indivíduo ao Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes para 

exame de lesões, foi conduzi-
do à Delegacia de Polícia (DP) 
para a confecção do Registro 
de Ocorrência.

*Com informações da DP de 
Torres (em Rádio Maristela)

Homem que descumpriu medida protetiva é preso em Torres
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ÁRIES - A semana pode trazer seu melhor 
ou o seu pior à tona. Valerá mais a pena 
que você se mantiver em equilíbrio, já que 
ninguém é santo nem diabo, mas humanos. 
Vale a pena buscar maneiras de voltar ao 
seu centro emocional/mental. Você pode se 

ver em ambientes carregados demais, com pessoas tóxicas 
à sua volta, pois sua intuição está grande, então, nesse caso, 
o ideal é não se deixar contaminar pelas emoções alheias.

TOURO -A semana pode trazer boas notí-
cias e muita energia, já que o Sol entrará 
em Touro. Tome cuidado com dispersão e 
gastos desnecessários. Saiba se manter 
responsável em relação às suas tarefas. 

Sua criatividade e seu entusiasmo podem ser grandes, e isso 
te favorece a iniciar coisas novas. Saiba promover a realiza-
ção de algo que foi bem planejado. Não disperse.

GÊMEOS -Sua saúde pode estar em plena 
recuperação, então é importante manter a 
disciplina e ainda não exagerar, caso seja 
seu caso. Além disso, a semana traz acer-
tos e certa organização no caos. Obstácu-
los podem acontecer por causa de terceiros, 

mas não vale a pena entrar em conflitos; em vez disso, saiba 
se manter em equilíbrio.

CÂNCER -Você pode se dedicar a algo que 
te trará satisfação pessoal nesta semana. 
Além disso, pode resgatar algum talento 
antigo ou dar sequência a estudos ou ati-
vidades que favoreçam seu equilíbrio e seu 
bem-estar. Saia da teoria: é preciso colocar 

em prática o que já sabe ou vem aprendendo. É importante 
diminuir o ritmo, pegar mais leve e tentar ser organizado

LEÃO - Nesta semana, tenha em 
mente que a proteção espiritual estará 
agindo a seu favor, por isso, se você 
não conseguir algumas coisas que 
desejava, pode ser uma questão 

de sorte e/ou azar. Além disso, saber se precaver e 
proteger as coisas realmente importantes para você é 
necessário, por isso nada de impulsividades.

VIRGEM - Muito trabalho nesta semana, 
bem como muitos compromissos, mas é 
certeza de progressos e vitórias. Tenha con-
fiança nas pessoas à sua volta e na sua for-
ça junto a elas. Existe um espírito da frater-
nidade junto de você, portanto você atrairá 

ajuda e será ajudado. A semana traz união e cooperação, e 
isso te reconecta com as pessoas à sua volta.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Tome cuidado com a dificuldade de 
desapegar de situações negativas. Deixar ir é 
o lema desta Lua Minguante para você. Aban-
done dramas infantis e desperte, pois é um mo-
mento de amadurecimento: é preciso coragem 
para assumir novas responsabilidades e sair 

da zona de conforto. Disputas podem te encorajar a fazer algo 
novo, mas tome cuidado com raiva e brigas desnecessárias

CAPRICÓRNIO -A semana traz 
crescimento, autoconfiança e 
avanços. Tome cuidado apenas 
para não passar muito dos limites. 
Mantenha a calma e a paciência. 

Você pode descobrir segredos de terceiros. Sai-
ba ter discernimento com as informações que 
vierem à tona. Além disso, mantenha-se ativo e 
cuide da sua saúde. Novos desafios ou novos 
objetivos podem se fazer presentes em sua vida.

AQUÁRIO - É importante se manter 
conectado com seus planos e obje-
tivos, senão esta semana pode ser 
improdutiva, ou seja, você fará tudo, 
menos avançar no que realmente de-
seja. Vale a pena pensar bem sobre 

suas escolhas e avaliar bem seus recursos financei-
ros antes de assumir dívidas. Recarregar as energias 
pode trazer boas ideias no futuro.

PEIXES -A semana traz muitas 
tarefas e, dessa forma, uma ne-
cessidade de ser precavido, in-
teligente e estratégico. Quanto 
mais se organizar, mais realizará. 
Usar sua capacidade de observar 

e usar a intuição é um trunfo a mais que pode te 
ajudar a escapar de enrascadas e fofocas alheias. 
Não abuse de remédios sem uma indicação de 
profissional. Cuide-se.

ESCORPIÃO -Você pode começar a semana 
com muita energia, mas ela vai diminuindo 
aos poucos. Muito trabalho e agitação, por-
tanto tome cuidado com os excessos. Saiba 
descansar e buscar segurança e tranquilida-
de. O lado criativo está grande, mas também 

a ansiedade, então saiba se manter organizado, senão a se-
mana pode ser caótica e cansativa.

SAGITÁRIO - A semana pode começar 
caótica e ir se organizando mais para o 
final. Muitos pequenos problemas vão 
surgir para testar sua capacidade de or-
ganização. É importante ter calma e con-

fiança, buscando solucionar o que for surgindo sem 
ansiedades, o que será o desafio. Boa semana para 
aprendizados, estudos e leituras

VARIEDADES

(semana entre 19/04 e 24/04)
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A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) apresentou, em 
abril, o quarto aumento men-
sal consecutivo, de 2,7%. Com 
o avanço, o indicador apurado 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC) atingiu 78,5 pontos, 
o maior patamar desde maio de 
2020, quando havia registrado 
81,7 pontos. Apesar de seguir 
abaixo do nível de satisfação (100 
pontos), o que acontece desde 
abril de 2015 (102,9 pontos), o 
resultado foi melhor do que o 
alcançado em igual mês do ano 
passado, quando a ICF apresen-
tou 70,7 pontos.

O principal destaque positivo 
da pesquisa foi o índice Empre-
go Atual no país, que, com cres-

cimento de 2,8%, apresentou 
a mais alta pontuação entre os 
itens avaliados, 103,9 pontos, e 
atingiu o maior nível desde abril 
de 2020. Perspectiva Profissional, 
que registrou a segunda maior 
pontuação, 94,9, contou com a 
maior expansão mensal, de 5,7%.

O presidente da CNC, José Ro-
berto Tadros, avalia que esses 
resultados foram fortemente in-
fluenciados pela recuperação do 
mercado de trabalho. “Estamos 
vivenciando um momento de 
retomada da economia, o que 
faz com que a população se sin-
ta mais esperançosa em relação 
às oportunidades profissionais. 
Com mais empregos, os consu-
midores passam a ter maior aces-
so a renda”.

Conforme Confederação Nacional do Comércio,  emprego é 
destaque positivo na Intenção de Consumo de abril

Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

Avanço, mas com cautela
As perspectivas mais positi-

vas foram confirmadas pelo au-
mento de todos os índices da 
pesquisa na comparação men-
sal. Já na comparação anual, 
Momento para Duráveis apre-
sentou queda de 4,3% e Aces-
so ao Crédito retraiu 2,1%. Se-
gundo a análise, isso pode ser 

explicado pelo encarecimento 
do crédito provocado pelo au-
mento constante da Selic, rea-
lizado pelo Banco Central como 
forma de controlar a inflação.

Na avaliação por faixa de 
renda, as famílias com ganhos 
acima de dez salários mínimos 
mostraram nível de insatisfação 

de 94,5 pontos, com aumento 
mensal de 2,8% e alta anual 
de 13,3%. Já nas famílias com 
renda abaixo de dez salários 
mínimos, a variação em relação 
ao mês anterior foi semelhan-
te, com crescimento de 2,7%, 
atingindo 75,2 pontos. Na com-
paração com igual período de 

2021, a expansão foi de 10,5%.
A economista da CNC res-

ponsável pela pesquisa, Cata-
rina Carneiro da Silva, observa 
que, considerando todos os 
resultados de abril, as famí-
lias revelaram uma percepção 
positiva no curto prazo, com 
as melhorias no mercado de 

trabalho criando condições de 
consumo favoráveis. “Contudo, 
os efeitos da guerra no exterior 
e os problemas internos com a 
inflação e os juros levaram os 
consumidores a serem mais 
cautelosos com suas apostas 
para o longo prazo”, alerta a 
economista.
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Após dois anos sem realizar a 
tradicional programação de ani-
versário do município em virtude 
da pandemia da COVID-19, a Pre-
feitura Municipal de Três Cacho-
eiras divulgou, nesta semana, um 
calendário especial de atividades 
para toda a comunidade. No dia 
29 de abril, Três Cachoeiras co-
memora 34 anos de emancipação 
política e administrativa. 

A programação se inicia na 
segunda-feira, dia 25 de abril, e 
segue até o dia 1° de maio, com 
diversas atividades culturais, es-
portivas, de saúde, educação e 
lazer. Confira a seguir o calendário 
completo 

Data: 25.04.2022 - Segunda-feira
-Palestra sobre o tema: “Auto-

conhecimento, um caminho a ser 
percorrido com Leveza e Grati-
dão”, com a psicóloga Alda Regi-
na Cardoso Franzen e a terapeuta 
Maria Garroni/ Horário: 19h - Lo-
cal: Auditório Prefeitura Munici-
pal de Três Cachoeiras.

Data: 26.04.2022 – Terça-feira
 - Dia D da Saúde - Horário: 8h 

às 17h (sem fechar ao meio dia) 
Mutirão da Saúde com Verifica-
ção de pressão arterial, saturação, 
medidas e peso; Teste rápido de 
glicemia, sífilis, HIV e hepatite; 
Orientação para escovação den-
tária e aplicação de flúor; Mutirão 
de eletrocardiograma (agendados 
previamente pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde). Atualização da 
caderneta de vacinação/ Local: 
Em frente a Policlínica Central  
(Obs.: Em caso de tempo bom, ha-
verá brinquedos para as crianças). 

-Formação Pedagógica sobre 
o tema “Sinais de Alerta e Possí-
veis atrasos no Desenvolvimento 
Infantil”, para os professores da 
Educação Infantil/ Local: Auditó-
rio Prefeitura Municipal de Três 
Cachoeiras. Horário: 19h /1º En-
contro com os pais de alunos da 
Educação Inclusiva.  Local: Audi-
tório Prefeitura Municipal de Três 
Cachoeiras.

Data: 27.04.2022 – Quarta-feira
-Celebração de Ação de Gra-

ças ao 34º Aniversário de Eman-
cipação Política e Administrativa 
de Três Cachoeiras - “Celebrar o 
hoje, Agradecer o ontem, E so-
nhar o amanhã.”  Horário: 20h

- Show Nacional com Vando 
Lipert / Horário: 21h30 - Local: 
Frente da Prefeitura de Três Ca-
choeiras.

Data: 28.04.2022 – Quinta-feira 
- Baile da Melhor Idade “Alegria 

de Viver” / Horário: 13h30  - Lo-
cal: Salão Paroquial de Três Ca-
choeiras. 

- Inauguração da EMEI João 
Valim/ Horário: 16h - Local: Santo 
Anjo da Guarda

Data: 30.04.2022 – Sábado
- Passeio ciclístico nas comu-

nidades - Horário: 8h30 – Rio do 
Terra (partic. Alto Rio do Terra);  

8h30 – Morro Azul (partic. Comu-
nidade do Lula);  9h – Santo Anjo 
da Guarda;  10h30 – Lajeadinho 
(partic. Comunidade Raposa);  
10h30 – Vila Fernando Ferrari 
(partic. Chapada dos Mesquitas, 
Mesquitas e Caravágio);  14h – 
Passeio ciclístico na sede do mu-
nicípio, Três Cachoeiras – Largada 
e Chegada em frente à Prefeitura 
Municipal.

- Dia D da Campanha da Influen-
za  Todos os ESFs do município 
estarão abertos - Horário: 8h às 
17h30 (sem fechar ao meio dia).

Data: 01.05.2022 – Domingo 
Festa Campeira em Comemo-

ração ao 34º Aniversário do Mu-
nicípio de Três Cachoeiras e Inau-
guração da Cancha do CTG Tauras 
da Tradição.  Local: Raposa.

Três Cachoeiras tem programação especial em 
comemoração aos 34 anos de emancipação

Te aprochega, tchê! Os 
dias 21 a 24 de abril em Ar-
roio do Sal serão de tradicio-
nalismo e disputas acirradas 
no Parque de Rodeio CTG 
Rincão de Estância, locali-
zado na entrada de Arroio 
do Sal. A programação cam-
peira, que inicia na tarde de 
21/04, quinta-feira, feriado 
de Tiradentes, a partir das 
15h, e se estende até a tarde 
do domingo, 24/04. 

Para ingressar no Parque, 
os pedestres terão a entrada 
liberada. Já o acesso para 
estacionamento de veícu-
los leves é de R$ 10 e para 
Ônibus, Caminhão e Motor 
Home, R$ 30. A entrada de 
animais somente se dará 

mediante apresentação da 
Guia de Trânsito Animal 
(GTA).

A organização do evento 
aguarda a participação de 
centenas de tradicionalistas, 
vindos dos mais diversos 
municípios dos estados do 
RS e SC. O evento apresen-
ta disputas em diferentes 
modalidades, envolvendo o 
público masculino, feminino 
e infantil.

Também se destaca nessa 

edição a programação musi-
cal. Os bailes com previsão 
de início às 00h00, têm pre-
sença confirmada de JJSV 
na quinta-feira, 21/04, Bai-
laço na sexta-feira, 22/04 e, 
no sábado, 23/04, Gabriel 
Expresso e Nosso Balanço. 
Ingressos à venda no local 
durante o evento.

De acordo com o patrão 
do CTG de Arroio do Sal, 
Neri Coelho, algumas orien-
tações se fazem necessárias 

para a realização do evento, 
como a proibição de exe-
cução de músicas que não 
sejam tradicionalistas em 
som amplificado ou auto-
motivo dentro do Parque. 
Todas as provas seguirão o 
regulamento do MTG e se-
rão realizadas nos horários 
determinados, podendo 
sofrer alterações conforme 
condições climáticas. (texto 
com informações de Melissa 
Maciel – ASCOM PMAS)

30º Rodeio Crioulo Nacional de Arroio do Sal ocorre de 21 a 24 de abril

 O Centro de Referência 
de Assistência Social de Três 
Cachoeiras (CRAS Girassol), 
entregou, na última semana, 
lembrancinhas de Páscoa 
para todas as pessoas aten-
didas nos grupos do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV).

Além das 35 crianças 
que participam do Projeto 
Pequeno Cidadão, as mães 
com os seus bebês do grupo 
“Fortalecendo Vínculos” e 
os idosos do grupo “Memó-
ria Ativa”, também recebe-
ram os mimos.

Ainda alusivo à Páscoa, as 
crianças confeccionaram um 
cartão para troca de presen-
tes.

Grupos do CRAS de Três Cachoeiras recebem 
mimos de Páscoa

A Prefeitura de Arroio 
do Sal realizará novo Pro-
cesso Seletivo Simplifica-
do para contratação de 
pessoal por prazo inde-
terminado com a finali-
dade de suprir vagas con-
forme Edital nº 01 do PSS 
03/2022, para os cargos:  
Eletricista, Operador de 
Máquina, Motorista ca-
tegoria D, Operário de 
Obras e Serviços, Roça-

dor, Técnico em Edifica-
ções, Fiscal e Pintor.

As inscrições ocorre-
rão entre os dias 26 e 28 
de abril, de terça a quin-
ta-feira, das 8h às 11h e 
das 14h às 17h, junto ao 
protocolo da Prefeitura 
Municipal, na Rua Ale-
grete, Nº 111, no Centro 
de Arroio do Sal.

O valor da inscrição 
neste PSS será de R$ 

10,00. O boleto será 
emitido pela Prefeitura e 
poderá ser pago nas ins-
tituições bancárias.

A análise dos docu-
mentos, divulgação do 
inscritos homologados, 
bem como o resultado 
do processo Seletivo se 
darão no site da Prefei-
tura municipal, confor-
me prazos previstos no 
Edital.

Inscrições para novo Processo Seletivo 
Simplificado ocorre entre os dias 26 e 28 

de abril em Arroio do Sal



22 A FOLHASEXTA-Feira, 22 de Abril de 2022 REGIÃO 

Na manhã de terça-
-feira, 19/04, o prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), reu-
niu na sala de reuniões 
da Sede Administrativa 
do Município a equipe 
gestora do Pronto Aten-
dimento 24h (PA24h).

O prefeito Bolão con-
duziu uma avaliação dos 
serviços em saúde pres-
tados desde o início da 

pandemia e os principais 
desafios e necessidades 
enfrentadas nos últimos 
dois anos. Além disso, 
os presentes projetaram 
para os próximos meses, 
mediante atual cenário 
de encaminhamento 
para o pós-pandemia, 
como se darão os fluxos 
de atendimento e servi-
ços no PA24h.

Presente na reunião 

estava o secretário mu-
nicipal da Saúde, Diego 
Feldmann, a secretária-
-adjunta, Rosane Genz, 
o responsável técnico da 
equipe médica, doutor 
Marlon Cenci, e a res-
ponsável técnica pela 
equipe de enfermagem, 
enfermeira Gerusa Car-
doso. (TEXTO Melissa 
Maciel/ FOTO Daniel Ma-
tos - ASCOM PMAS)

Prefeito Bolão se reúne com 
equipe gestora do Pronto 

Atendimento 24h de Arroio do Sal

A Administração Mu-
nicipal de Três Cachoei-
ras anunciou, na última 
semana, o reajuste de 
10% no repasse de re-
cursos para a APAE (As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais)  
do município. O comu-
nicado foi feito durante 
reunião com o prefeito 

Flávio Raupp Lipert, se-
cretários e a diretoria 
da entidade.

Na oportunidade, 
Flávio informou que o 
repasse anual para a 
entidade passa a ser 
de R$ 355.405,00 reais. 
Esse subsídio é referen-
te às prestações de ser-
viços na área da saúde 

e educação das crian-
ças especiais.

O prefeito aprovei-
tou ainda para eviden-
ciar o belo trabalho que 
está sendo feito pela 
entidade em prol da so-
ciedade. “As parcerias 
são fundamentais e os 
resultados são fantásti-
cos”, completou Flávio.

Administração Municipal 
de Três Cachoeiras reajusta 

repasse para APAE
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Já está tramitando na Câmara 
e na Prefeitura de Arroio do Sal, 
uma Indicação de execução de lei, 
de autoria do Vereador do MDB 
Giovani da Silva dos Reis, que so-
licita ao Poder Executivo (Prefei-
tura de Arroio do Sal) que sejam 
criadas vagas de estacionamento 
exclusivas para idosos, conforme 
a Lei Federal n° 10.741/2003, que 
assegura que estacionamentos 

públicos e privados reservem 5% 
das vagas para pessoas com 60 
anos ou mais, como mostra no Es-
tatuto do Idoso.

 Pela proposta do vereador ar-
roiosalense, as vagas deverão ser 
posicionadas de forma a garantir 
a melhor comodidade e seguran-
ça ao idoso, além de ser de fácil 
acesso e identificadas.  O verea-
dor Giovane lembra, no entanto, 

que sua propositura não quer 
dizer que os idosos são melho-
res que os demais, mas que, sim, 
necessitam desta diferença justa-
mente que por conta de suas con-
dições de saúde causadas geral-
mente com o desgaste do tempo, 
o que exige que os mesmo care-
çam de acessibilidade. 

Ele encerra seu pedido afir-
mando que isto se trata de exe-

cutar “pequenas ações para que 
elas se tornem grandiosas”.

Ritos
O processo já deve estar tra-

mitando dentro da prefeitura de 
Arroio do Sal. Agora cabe ao go-
verno Bolão executar ou não o pe-
dido do vereador, pois a matéria 
não foi encaminhada como PL de 
autoria do Poder Legislativa, e sim 

como Indicação para a execução 
de Lei demandada junto ao Po-
der Executivo, idealizada por um 
vereador da Casa Legislativa local.  

Vereador de Arroio do Sal pede vagas de estacionamento exclusiva para idosos

Praça do Mar em Arroio do Sal recebe Parque Infantil com balanço para cadeirante
Uma parceria entre a Prefeitura 

de Arroio do Sal, por meio da Se-
cretaria de Turismo, Esporte, Ju-
ventude e da Cultura, e a Câmara 
Municipal de Vereadores, possi-

bilitou a instalação de um Parque 
Infantil na Praça Jovino Alves Perei-
ra, a carinhosamente chamada de 
Praça do Mar, localizada ao final da 
Avenida Assis Brasil, à beira-mar.

O playground moderno, 
com estrutura tubular colori-
da, foi montado durante o mês 
de março de 2022 e tem sido 
o lugar preferido das crianças 
e suas famílias. Dentre os brin-
quedos, escorregadores, tú-
neis, passarelas, foi instalado 
um balanço para cadeirantes. 
Além dos brinquedos, o Muni-
cípio investiu em bancos e pai-
sagismo no entorno do Parque 

para o embelezamento da praça, 
proporcionando um espaço mais 
agradável para as famílias.

Na tarde de segunda-feira 
(18/04), lá estava o cadeirante 
David William Martins Ramos, 18 
anos, acompanhado da mãe Fer-
nanda Souza Martins, residentes 
na Vila das Flores, em Arroio do 
Sal, que visitavam os brinquedos 
do novo Parque pela primeira vez. 
Segundo Fernanda, David adora 
passear em praças e eles ainda 
não conheciam o Parque Infantil 
da Praça do Mar, garantindo que 
David aprovou o balanço para ca-
deirantes e certamente passarão a 

frequentar mais vezes o local.
O prefeito de Arroio do Sal, Af-

fonso Flávio Angst (Bolão), destaca 
que a Administração optou pelo 
balanço a fim de oportunizar mo-
mentos de lazer aos cadeirantes, 
sejam eles crianças ou adultos, 
sendo que o equipamento auxilia 
também no desenvolvimento de 
habilidades, a integração e a diver-
são.

A Praça, conforme a secretá-
ria da pasta, Aline Valim, é muito 
frequentada por crianças, jovens, 
adultos e idosos e, agora, há a op-
ção também para cadeirantes que 
tiverem interesse em brincar ou 

realizar uma atividade diferencia-
da. “Este balanço possibilita a in-
clusão destes deficientes físicos e 
ajuda no equilíbrio, alongamento e 
controle do corpo. A aceitação está 
sendo muito boa por parte de toda 
a população”, reforçou Aline.

O Parque Infantil  e o embeleza-
mento do local com bancos e ar-
bustos custou cerca de R$ 122 mil, 
sendo R$ 50 mil da Câmara Muni-
cipal e R$ 72 mil da Secretaria de 
Turismo, Esporte, Juventude e da 
Cultura.

*Fonte: Ascom PMAS /Melissa 
Maciel - FOTO Daniel Matos

Por Redação A FOLHA
_________________

Está tramitando na Câma-
ra de Vereadores de Arroio do 
Sal o PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
0008/2022, de autoria do verea-
dor Edemilso Schmidt (PDT), que 
solicita novamente ao Executivo 

Municipal (Prefeitura) as seguin-
tes indagações: 

1 - Quantos projetos de exten-
são de rede têm protocolados na 
CEEE Equatorial? 

2 - quais ruas e localidades es-
tão inclusas em cada projeto?;

3 - qual a situação de cada pro-
jeto?; 

4 - quantos Projetos aprovados 
pela CEEE Equatorial têm?; 

5 - caso tenha algum projeto 
aprovado, qual a previsão para o 
inicio das obras?; 

O tema na cidade é RECORREN-
TE já que existem comunidades 
formadas que ainda não possuem 

fornecimento formal de energia, 
oriundo da CEEE Equatorial, em 
Arroio do Sal. Outro fato novo no 
processo municipal de demandas 
se refere à troca de poder da en-
tão estatal CEEE para a agora CEEE 
Equatorial, com debates sobre o 
que pode ou não mudar os rumos 
dos trabalhos locais. 

Vereador de Arroio do Sal quer saber detalhes sobre projetos 
de extensão de rede de energia na cidade

A coordenação da 18ª Coor-
denadoria Regional de Saúde 
(18ª CRS) do Litoral Norte gaúcho 
esteve visitando o prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flávio Angst 
(Bolão) e o secretário municipal 
da Saúde, Diego Feldmann, na 
tarde de quarta-feira, 20/04.

A coordenadora da 18ª CRS, 

Janete Ferri Teixeira, e o coor-
denador-adjunto, Ronaldo Eder 
Rech, foram recebidos no gabi-
nete do prefeito. Na ocasião foi 
tratado sobre a regionalização 
de procedimentos nos hospitais 
do Litoral Norte, como cirurgias 
e exames.

O prefeito Bolão agradece a 

visita da coordenação regional 
de saúde, que se coloca sempre 
ao lado dos prefeitos da região 
para buscar as melhores iniciati-
vas e soluções para qualificar ain-
da mais o atendimento em saúde 
da população. (TEXTO: Melissa 
Maciel/ FOTO: Daniel Matos - AS-
COM PMAS)

Coordenação da 18ª Coordenadoria 
Regional da saúde visita a Administração 

Municipal de Arroio do Sal

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), assinou documen-
tação referente a escrituração definitiva 
de área localizada na Avenida Camboim, 
n° 2417, que já era de posse do Muni-
cípio, porém sua documentação encon-
trava-se pendente desde 2005.

Após longo período de pesquisa do-
cumental e processo de regularização 
fundiária, com o objetivo de escriturar 
o terreno sem documentação, recente-
mente, contando com o apoio da família 

Bolzan, atuais proprietários da área no 
entono do Transbordo, por meio de de-
claração de doação, tornou-se possível 
a regularização, ampliando para o total 
de seis hectares o espaço destinado ao 
Transbordo.

De acordo com o prefeito Bolão, com 
a regularização, o Município pretende 
dar andamento a um projeto de implan-
tação do Centro de Triagem Municipal 
para tratamento do lixo produzido no 
Município.

Arroio do Sal escritura área irregular desde 
2005 para ampliação do Transbordo

Para o vereador Giovani dos Reis, são “pequenas ações para que elas se tornam grandiosas”

 O tema na cidade é RECORRENTE e a busca é o atendimento de casas que não possuem fornecimento formal de energia
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O 32° Festival Internacional 
de Balonismo está batendo al-
guns recordes - inclusive sen-
do o mais longo evento dos 32 
anos de sua história em Torres, 
contando com 10 dias de du-
ração. E por mais que ocorram 
muitas atrações paralelas, cer-
tamente os balões inflados são 
as grandes estrelas do Festival - 
em especial nos voos competiti-
vos. E nesta edição, são mais de 
70 balões presentes em Torres.

Nem todos os dias foram de 
voos (em decorrência das con-
dições climáticas) mas durante 
os últimos dias, as  ótimas con-

dições do tempo permitiram 
ao responsável técnico pelo 
evento, Bruno Schwartz, da Air 
Show, autorizar diversas provas: 
nesta manhã de quinta (21), 
por exemplo, ocorreram o Fly-
-In (com alvo fora do Parque, na 
Igrejinha, da Salinas); a Gordon 

Bennet Memorial (com alvo na 
Arena de Balões) a Caça à Ra-
posa (com ba-
lão  conduzido 
por ele). Na 
quarta (20) de 
manhã,  essas 
mesmas três 

provas já haviam ocorrido. No 
domingo (17) pela manhã, teve 

o fly-in - e de tarde a caça a ra-
posa.

Festival Internacional de Balonismo segue 
colorindo o céu de Torres até domingo (24)

João Vitor Justo liderava competição até quarta (20)
A competição entre balonis-

tas - assim como o festival em 
si -  termina no próximo domin-

go, dia 24 de abril. Até a manhã 
desta quinta-feira (21) o 1º co-
locado na competição era o pi-

loto torrense João Vítor Justo, 
seguido por Fábio Passos (2°), 
3º Homero Antunes; 4º Giova-

ni Pompermaier e  5º Murilo 
Hoffmann (Atual campeão do 
Festival).

O bonito domingo de Páscoa 
- com sol e sem vento - levou 
muitas famílias ao 32º Festival 
Internacional de Balonismo du-

rante todo o dia, mais intensa-
mente na parte da tarde e noi-
te. A situação foi semelhante 
no sábado. A decolagem dos 

balões coloridos no Parque en-
cantou adultos e crianças. Para 
a Prefeitura de Torres , o primei-
ro final de semana do festival foi 
um sucesso. "Superou as expec-
tativas. Começou com o tempo 
um pouco duvidoso, mas depois 
melhorou bastante".

Não foram só o espetáculo 
dos balões e as apresentações 
artísticas que atraíram uma 
multidão. O Parque de Diver-
sões, o Tiro ao Alvo e estandes 
similares ficaram lotados de 
grandes e pequenos. O Espaço 
Torres, com artesanato e produ-
tos rurais da região, assim como 
a Feira Comercial e da Alimenta-
ção acolheram muita gente. 

Milhares de pessoas presti-
giaram nesse último final de se-
mana, no 32º Festival Interna-

cional de Balonismo, os shows 
de Luan Santana, Matuê e Vitão. 
Somente para assistir à apre-
sentação de Luan, aproximada-

mente 20 mil fãs acessaram o 
Parque e aproximadamente ou-
tras 12 mil para o show de Vitão 
e Matuê.

Parque lotado no primeiro final de semana, 
grande público  nos shows nacionais

Show de Luan Santana reuniu cerca de 20 mil fãs

Confira a programação paralela do Festival do Balonismo 2022 nos próximos dias
PALCO PRINCIPAL 
22/04 (sexta-feira) - 19h- Social Mask - 19h45- 

Morning Sun - 20h30- Arinês e Banda - 22h- Co-
munidade Ninjitsu

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

24/04 (domingo) - 18h- Nas Ondas de Jah - 
19h- E.D.O Pharaoh -20h- Show Turma do Pagode

TENDA CULTURAL
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 – Música ao vivo com 
Marcos e Bruno Pacheco

DOMINGO 24/04 17h – Música ao vivo com Gusta-
vo Gustah; 18h – Música ao vivo com Arines e Banda

AGENDA ESPORTIVA
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 Movimento – Van do Esporte
DOMINGO 24/04 14h30 às 15h30 – Aulão de 

Ritimos com Grupo Sister’s Z
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O Espaço Torres e a Feira 
Comercial no Parque do Ba-
lonismo são também grandes 
atrações deste 32º Festival In-
ternacional de Balonismo. O 
propósito é mostrar que Torres 
não é só privilegiada em belezas 
naturais, mas também é desta-
que na sua produção rural, de 
artesanato, no seu comércio e, 
na prestação de serviço.

Participam do local, os arte-
sãos da Casa da Terra e do Ar-
tesanato, a produção de vários 
agricultores familiares de dife-
rentes pontos do Estado, entre 

eles, os de Torres. Estes espaço 
funcionam das 9h às 23h.

Os dois espaços ficam lado a 
lado, antes da Praça de Alimen-
tação. As estandes da Casa da 
Terra ficam no Espaço Torres, 
exibindo uma gama de itens, 
como coloridos balões de dife-
rentes estilos e tamanhos para 
decoração e lembranças, e ain-
da quadros, almofadas, bolsas, 
camisetas, canecas, com a te-
mática do balonismo e diferen-
te dela.

No Espaço Torres, nas estan-
des rurais, muito da culinária 

gaúcha para levar para casa: 
pão caseiro, queijo, salame, 
mel, chimias, doces e outros. 
O local conta com a exposição 
de orquídeas da Orquisel, pio-
neira do Programa de Agricul-
tura Familiar da Prefeitura e da 
Emater.

A Feira tem roupas, calçados, 
presentes, artigo de decoração, 
semijóias, imóveis, consórcios, 
fotografia, produtos terapêuti-
cos, doces, entre outros. Não 
dá para deixar de visitar estes 
Espaço. Não fique fora deste 
evento. Confira!

No Parque do Balonismo, Feira Comercial 
e Espaço Torres têm opções variadas

Nesta quarta-feira, 20 de 
abril, no 32º Festival Interna-
cional de Balonismo, alunos 
da rede municipal de ensino 
fundamental foram contem-
plados com o espetáculo “Gau-

dium Mare” (Mar de Alegria) 
do conceituado Grupo Tholl. 
A promoção foi da Secretaria 
Municipal de Educação. foram 
duas as apresentações no palco 
principal da Arena dos Shows, 

às 9h e às 14h30min. Exata-
mente 2.368 estudantes confir-
maram presença para assistir à 
apresentação. O prefeito Carlos 
Souza, a primeira-dama. Susi 
Rosa Souza, e o secretário Ale-

xandre Porcatt, da Educação, 
acompanharam o show.

Compareceram ao Parque 
alunos das oito escolas de en-
sino fundamental da rede mu-
nicipal de Torres. À medida que 
iam chegando, a mestre de ceri-
mônias da Secretaria, Vivian de 
Almeida Pereira, interagia com 
o público, saudando a presen-
ça de cada escola com muitas 
palmas. Foi uma festa para nin-
guém botar defeito. Algumas 
crianças comentaram que esta 
foi a primeira vez que assistiam 
um espetáculo circense.

Em sua rápida fala antes do 
espetáculo, o prefeito Carlos, 
além de elogiar a atividade e a 
qualidade do show, destacou a 
significância da apresentação 
ocorrer no Parque do Balo-
nismo. Procurou despertar o 
interesse dos estudantes pela 
programação do Festival, in-
centivando a aproximação de 

todos à maior festa da cidade. 
O secretário Porcatt e a presi-
dente do Conselho Municipal 
de Educação, Almonita Gede-
on, mostraram-se satisfeitos 
com o intrresse dos alunos du-
rantge a atividade.

Sobre o Grupo Tholl
O Grupo Tholl (Patrimônio 

Cultural do Estado do Rio Gran-
de do Sul) foi criado em 1987 
em Pelotas. Objetivos do Gru-
po é estimular o crescimento 
cultural de crianças e adoles-
centes com sua inserção no 
mundo das técnicas circenses. 
Desenvolve atividades físicas 
e lúdicas, promove as técnicas 
circenses, o teatro e a dança, 
em espetáculos com elevado 
padrão de qualidade. Difunde 
e desenvolver o pleno exercício 
da educação, proporcionando 
qualidade de vida à comunida-
de em que se está inserido.

Alegria no Parque do Balonismo: Educação trouxe conceituado 
espetáculo circense Tholl aos estudantes torrenses

Até o dia 24 de abril, data 
em que encerra o 32º Festi-
val Interncional de Bonismo, 
o prefeito Carlos Souza em de-
ferência ao evento despacha 
tanto na sede administrativa 
como no Parque do Balonis-
mo. A série de compromissos é 
realizada em ambos os locais, 
variando conforme a agenda.

Para o prefeito, além de uma 
clara demonstração da impor-
tância do Festival, que tanto 
têm contribuído para o desen-
volvimento do município, esta 
proximidade é importante 

para o poder público, empre-
sários e público em geral. a fim 
de se inteirar das demandas 
de todos. É no Gabinete que o 
prefeito recebe vários visitan-
tes da região, principalmente 
prefeitos e representantes de 
entidades.

Além dos despachos e reu-
niões, o prefeito acompanha a 
programação do 32º Festival. 
Nesta quarta, antes de seguir 
para o seu gabinete na sede da 
Prefeitura, fez questão de visi-
tar novamente os estandes do 
Espaço Torres e Feira Comer-

cial. Ele também conversou 
com pessoas que circulavam 
no Parque.

A partir desta quarta, os ti-
tulares da Secretaria Munici-
pal de Saúde e da Secretaria 
Municipal de Trabalho. Indús-
tria e Comércio, Helvia Sanae 
Mano e Sotério Fernandes Jú-
nior, também estarão despa-
chando no Balonismo. Consi-
derando a entrada do Parque, 
do lado esquerdo fica o Gabi-
nete do Prefeito e do lado di-
reito, os Gabinetes da Saúde e 
da SMTIC.

Durante o Festival, Torres também tem Gabinete do Prefeito no 
Parque do Balonismo
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SOCIEDADE EM EVIDÊNCIA
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 simples-
mente para se reunir e se divertir! 

Por Vera Lia Fortini Cavalheiro

Na abertura da festa do Balonismo os casais
Governador Arnolfo Vieira Junior e Sônia e Prefeito 

Carlos Souza e Suzy

Clã Borges Fortes : Roberto e Ellen 
Borges Fortes, Ruth Borges Fortes Oliveira e 

Regina Borges Fortes Aranha

Maria Cleia Sperling 
conferindo os balões

Jantar romântico de Maria 
Aparecida e Luiz Ibanez Duarte

A bisavó Janice Heineck com as veranistas 
torrenses Aurora e Catarina Jardim

E as viagens voltaram... Lisete Mena Barreto em 
Dubai, o observatório é no 125º andar

Juliana Nery Ferrari: médica 
bonita e competente , gosta de um 

chimarrão

Rodrigo e Luciana Cirne Lima 
gostaram do vôo de balão

Zé Ricardo Milanez e Valeria Frisson Raupp assistindo show As irmãs Zilka Jacques e Graça Dotto reuniram famílias para almoço
Rafaela Pedroso, que já foi 

Rainha da SAPT, aniversariou
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COLUNAS ANTIGAS REVISITADAS 

O mar sempre foi o principal protago-
nista da cidade de Torres. Embora, no 
início, não tivesse tanta importância, com 
o passar dos anos, o mar, virou a grande 
atração da cidade. Ao olharmos o mar e 
sua imensidão azul, lá no fundo, na linha 
do horizonte ele se confunde com o céu. 
Nesta junção vemos que além do mar, 
existe também muito céu para ser 
‘aproveitado’ tanto pelos torrenses como 
os turistas. 

Mas pelo que conheço da história tor-
rense, sei que o céu também fez parte, 
não como protagonista, mas como, talvez 
um grande coadjuvante. 

A história do torrense com o mar já é 
muito conhecida, mas com o ar ainda tem 
muito a ser contado. Os torrenses mais 
jovens não conhecem nada mais antigo 
(no céu) do que o festival de balonismo, 
mas já passou por aqui um pouco mais 
que isso. 

O primeiro relato de que os torrenses 
olharam para o céu foi com a chegada 

dos chilenos. Isto aconteceu em 1922, 
eles vieram com um aparelho pertencen-
te a Escola de Aviação do Chile e tinha 
como piloto o Cap. Diego Arocena e o 
mecânico Artur Seabroock. Viajavam de 
Santiago para o Rio de Janeiro, condu-
zindo uma mensagem do Presidente 
Alessandri ao Presidente Epitácio Pes-
soa, de saudações pelo Centenário da 
Independência do Brasil.  

Foi um acontecimento! Todo o povoa-
do desceu até a praia (Grande) e confra-
ternizou com os chilenos e até baile lhes 
foi oferecido. O céu e a terra festejaram. 

O segundo acontecimento que fez o 
torrense levantar a cabeça (e logo baixar) 
foi a queda do avião da VARIG no rio 
Mampituba. 

Nem bem completou um ano, a VARIG 
inaugurava sua linha para Torres que ser-
via para conduzir os veranistas do Bal-
neário Picoral. A empresa fez um ponto 
de chegada na extremidade norte da la-
goa da Itapeva e os passageiros desem-

barcavam de canoas no Porto Estácio, e 
de lá se dirigiam através de automóveis 
para Torres. 

No ano seguinte, a VARIG, pensou em 
mudar o ponto de chegada para mais 
perto de Torres, e escolheu o rio Mampi-
tuba para amerissar. Mas ao descer, em 
03 de fevereiro de 1929, bateu num fio do 
telégrafo e após derrubar alguns postes 
caiu dentro do rio. 

Tentativa frustrada, a sorte que nin-
guém se machucou, apenas o avião. A 
amerissagem voltou para a lagoa da Ita-
peva e esta linha perdurou por alguns 
anos. 

O olhar dos torrenses só voltou para 
os céus em 1989, quando chegaram os 
primeiros balões e não parou por aí. Logo 
em seguida começaram a surgir parapen-
tes e paragliders no morro do Farol que 
deixam mais colorido o céu de Torres.  

Atualmente, em Torres, pela diversida-
de de objetos flutuantes, olhar para o céu 
é tão formidável quanto olhar para o mar. 
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