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Madalena, Madalenas...
O assunto não é novo mas é sempre
comovente, perturbador: os resquícios
dos mais de três séculos de escravidão
entre nós. Um dia é um torcedor inconsequente gritando injúrias racistas a um
jogador negro. Outro, um vereador de
São Paulo ironizando uma falha qualquer como “coisa de negro”. Ontem,
uma loira, funcionária do Consulado da
Hungria - pilhada num vagão do Metrô
em repulsiva atitude racista com uma
passageira negra, oportunamente repudiada por muitos presentes. Percebe-se,
felizmente, que a população já começa
a se pronunciar solidariamente aos discriminados, abrindo-se a esperança de
que não chegaremos, no Brasil, aos extremos norteamericanos. Axé!
Semana passada, o racismo veio à
tona, novamente, com o caso da doméstica Madalena Santiago da Silva,
numa entrevista à BAND TV Bahia,
quando revelou a internalização do
preconceito ao reagir a sequer tomar a
mão da jornalista branca . Ela foi resgatada pelos auditores-fiscais do trabalho

do Ministério do Trabalho e Previdência
(MTP), em março do ano passado, após
trabalhar 54 dos 62 anos de idade sem
receber salários. A escravizada foi localizada pelas autoridades na casa de um
professor de medicina veterinária, que
vivia com a esposa em Patos de Minas,
em Minas Gerais. Uma surpreendente
carta do pai falecido do referido professor evidencia a perversidade de seus
próprios familiares com Madalena, os
quais, além de a manterem praticamente confinada a um pequeno aposento
sem qualquer acesso ao mundo exterior, a usaram para auferir benefícios
econômico-financeiros. Uma barbaridade.
Estes e outros fatos ainda mais chocantes, foram registrados por Charles
Darwin, o autor de A ORIGEM DAS ESPÉCIES, quando passou pelo Brasil no
século XIX: “Charles Darwin quando esteve no Recife, se impressionou com a
brutalidade das pessoas e escreveu: "É
uma terra de escravidão, portanto de
decrepitude moral!"
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Em sua travessia pelo norte fluminense, Darwin deparou-se também com os
horrores da escravidão. Dois episódios
lhe marcaram profundamente. Um deles aconteceu na Fazenda Itaocaia, em
Maricá, a 60 km do Rio, no dia 8 de abril,
quando um grupo de caçadores saiu no
encalço de alguns escravos. A certa altura, os foragidos se viram encurralados
em um precipício.
Uma escrava, de certa idade, preferiu
atirar-se no abismo a ser capturada pelo
capitão do mato. "Praticado por uma
matrona romana, esse ato seria interpretado como amor à liberdade", relatou Darwin. "Mas, vindo de uma negra
pobre, disseram que tudo não passou de
um gesto bruto".
Após sair do Brasil, Darwin escreveu:

"Nunca mais ponho os pés em um país
escravocrata! No Recife um jovem mulato era constante e brutalmente espancado pelo seu senhor. Até hoje, quando escuto um grito na madrugada penso que
é um escravo brasileiro e tremo todo.
Em Salvador e no RJ as donas de casa
tinham tarrachas para esmagar as articulações dos dedos dos escravos domésticos. E aos domingos iam à igreja,
onde diziam amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo".
E ainda há analistas que ousam afirmar
que, naquele tempo, do execrável Império escravocrata, que mantinha o país
como um dos mais incivilizados e pobres
lugares do mundo, havia mais democracia do que no regime republicano que o
sepultou em 1889.
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Por 10 X 2 votos, Prefeitura de Torres é autorizada
a realizar compra de prédio para a Educação
O valor para a compra do prédio da Escola Santa Rita corresponde à monta de pouco mais de R$9 milhões. Parte do pagamento da aquisição será
paga com a dação do Edifício Residencial e Comercial Arara Azul (junto a Lagoa do Violão), onde funcionava a mesma secretaria.
Na sessão da Câmara de Vereadores de Torres, realizada na
segunda-feira, dia 2 de maio, foi
aprovado por 10 votos a favor e 2
votos contra (Moisés Trisch – PT e
Silvano Borja - PDT) o projeto de
lei 20/2022, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza a prefeitura a comprar o Edifício da Sociedade Educacional Santa Rita (situado na Avenida Castelo Branco),
dando como parte do pagamento
o Edifício Residencial e Comercial
Arara Azul, local onde funciona a
atual secretaria de Educação (junto a Lagoa do Violão).
O valor para a compra
corresponde à monta de R$
9.090.000,00 (pouco mais de R$
9milhões) conforme avaliação
elaborada pela Comissão Perma-

Prédio atual da Sec. de Educação de Torres (e) entra como parte do pagamento pelo prédio da Escola Santa Rita (d) - FOTOS DE ARQUIVO
nente de Avaliação da prefeitura.
E o prédio da atual secretaria de
Educação, na Lagoa, entra como
parte do pagamento pelo valor
de R$ 3.400.000 (R$3,4 milhões).

O restante sairá dos cofres públicos da municipalidade torrense,
oriundo de verbas economizadas
do orçamento da Secretaria de
Educação, que tem como obri-

gação utilizar no mínimo 25%
da receita total do orçamento
do município na pasta em cada
exercício (ano), o que geralmente resulta em sobras na maioria

das cidades. Cabe salientar que,
ainda, estas sobras só podem ser
utilizadas dentro da estrutura orçamentária da mesma secretaria
municipal de Educação.

bairro São Jorge, Salinas e Centenário, dizendo que votaria a favor
por isso, justamente pelo maior
conforto das periferias para que
utilizassem a escola.
O vereador Gimi (PP) usou a
tribuna para lembrar que a Comissão de Orçamento da Câmara,
da qual faz parte, indicou vários
outros corretores (um por cada
membro da comissão) para que fizessem uma espécie de auditoria

nas avaliações dos dois imóveis
feitos pela comissão. E afirmou
que os valores foram similares
aos aferidos nas avaliações, feitas
pelo comitê anteriormente.
E no final da sessão, a mesa
diretora levou adiante a votação,
assim como a base aliada da prefeitura acabou levando representações singulares de vereadores
junto com ela. Foram 10 votos a
favor e dois votos contra.

Oposição fez questionamentos, mas não teve coro
Na discussão do PL na sessão
da Câmara, o vereador Silvano
Borja (PDT) - que também é corretor de imóveis, afirmou que
acha os valores das avaliações dos
imóveis utilizados na transação
imobiliária diferentes dos valores
do mercado.
Já o vereador Moisés Trisch (PT)
pediu que o debate e a votação
do PL fossem transferidos, porque
o processo não passou pela Co-

missão de Educação, da qual ele
é participante. O vereador petista
também chegou a questionar a
troca de secretário de Educação
- realizada pelo prefeito Carlos como parte da estratégia de obter
aprovação da operação de troca
de local da secretaria.
O vereador Igor Beretta (MDB)
disse que os questionamentos
de seu parceiro de oposição do
PT seriam os mesmos dele. Mas

lembrou de que o prédio da educação, comprado à época do governo do MDB na cidade, teria
muitos problemas construtivos
e, por isso, os valores tão baixos
colocados. Ele comparou a questão com a compra do prédio da
administração central (onde fica a
prefeitura) em 2013. Mas a seguir,
Beretta disse ser a favor da compra de escola para a cidade em
local próximo à periferia como o

Prefeitura de Torres responde indagações de A FOLHA sobre
a compra de Prédio na Avenida Castelo Branco
Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Torres um Projeto de Lei
(PL), de autoria da Prefeitura, que pedia autorização parlamentar para que
seja feita uma transação imobiliária
- na qual o município deverá adquirir
um imóvel localizado na Avenida Castelo Branco (onde funcionava a Escola
Santa Rita), colocando como parte do
negócio o imóvel atual onde funciona
a Secretaria de Educação da prefeitura
(localizado em uma esquina na beira
da Lagoa do Violão).
O PL foi aprovado por 10 X 2 na Casa
Legislativa torrense na sessão realizada na segunda-feira (18 de abril), mas
dois vereadores questionaram alguns
aspectos e até a lisura da atitude do
governo Carlos Souza. A FOLHA fez algumas perguntas a serem respondidas
pela prefeitura - que foram respondidas pela Assessoria de Comunicação
da municipalidade (ASCOM Prefeitura
de Torres) .
1 – A FOLHA: Por que a prefeitura
resolveu fazer esta operação imobiliária?
ASCOM Prefeitura de Torres - Os
recursos da educação são designados

apenas e exclusivamente para a Educação. Essa operação não é imobiliária,
são os recursos da Educação sendo
usados para esse fim.
O município está adquirindo uma
escola, não é uma compra imobiliária,
é o investimento dos recursos da educação para a educação.
O espaço conta com 11 salas de aula
equipadas, laboratório, auditório, uma
escola completa com espaço aprovado
e validado pelo MEC.
2 - A FOLHA: O local atual não está
servindo por quê?
ASCOM Prefeitura de Torres - O
bem imóvel localizado na Av. José
Maia Filho esquina com a Rua José
Guilherme Raupp é um prédio residencial e comercial que não possibilita
correções para incluir acessibilidade,
tão logo suas características atuais não
atendem a demanda da pasta. Suas
características não são aprovadas pelo
MEC.
3 – A FOLHA: Os imóveis pertencentes ao município, como o Centro
Administrativo, não servem para que
a Secretaria de Educação opere?

ASCOM Prefeitura de Torres - Infelizmente não é possível contemplar
todos os serviços e necessidades da
pasta, como área de almoxarifado e
alimentação escolar. O prédio sugerido (Santa Rita) é uma escola pronta e
principalmente equipada com 11 salas
de aula, espaço de vídeo, laboratório,
biblioteca, auditório, sala de computação e etc.
3 - Não foi com a intenção de centralizar os serviços e economizar em
aluguéis e imobilização que o Centro
na José Picoral foi adquirido no governo Nílvia onde o PP fazia parte?
ASCOM Prefeitura de Torres - A
intenção permanece a mesma, de
utilizar o Centro Administrativo para
centralizar todas as operações administrativas da prefeitura. E, portanto, a
parte administrativa da Educação terá
seu espaço no centro administrativo.
4 – A FOLHA: Qual o motivo dos
dois imóveis (prédio Arara Azul, da
prefeitura, e prédio a ser adquirido na
Avenida Castelo Branco) tenham valores diferenciados (para mais ou para
menos), já que a oposição alega uma

espécie de valor acima do mercado no
prédio a ser adquirido e valor abaixo
do mercado no imóvel colocado na
permuta (conforme)PL?
ASCOM Prefeitura de Torres - Os
valores foram determinados e foi instruído com a opinião da Comissão de
Avaliação da prefeitura. Através dos
critérios de características, construção,
conservação, custos para conservação,
valor de mercado e etc.
5 – A FOLHA: Não existe como investir as sobras dos recursos do Fundeb em outras áreas de trabalho da
prefeitura? Um projeto do senador
Luiz Carlos Heinze que está tramitando no Congresso Nacional não permite que eventuais sobras sejam colocadas na Saúde também em Torres, caso
haja estas sobras nas contas locais?
ASCOM Prefeitura de Torres - Os
recursos oriundos do FUNDEB e outros
de investimento são exclusivos da Educação e são utilizados em folha de pagamento dos servidores da Educação
conforme preconiza a legislação do
Fundo. Uma vez que, assim, o Município não dispõe de sobras.

6 – A FOLHA: Não existe o risco
de os novos paradigmas de gestão
causados pela inteligência artificial
diminuam significativamente os espaços físicos necessários para trabalhos
administrativos, consequentemente
que o investimento (como este imobiliário) se torne sem eficácia para o
futuro da administração pública?
ASCOM Prefeitura de Torres - A Educação no município de Torres vem a
cada ano numa crescente acelerada de
matrículas , no comparativo 2021 para
2022 aumentamos em mais de 25% o
número de matrículados na rede municipal, acarretado de certa forma pela
sazonalidade e o período pandêmico.
Tendo em vista os investimentos constantes já feitos na Educação de Torres
e os gastos, tal aquisição se justificativa
para a construção de uma população
com reais condições.
Reiteramos que o prédio a ser adquirido trata-se de uma escola pronta
com 11 salas, biblioteca, centro de
convenções e etc. Poderá ser uma escola fundamental, uma escola técnica
municipal, enfim diversas opções de
oportunidades para a Educação Torrense.
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Lei aprovada na Câmara retira obrigatoriedade de licença
ambiental para várias atividades comerciais de Torres
Emendas foram idealizadas pela Comissão de Constituição de Justiça (formada pelos vereadores Gimi, Igor Beretta e Alexandre Negrini), além de outra de Rogerinho.
Por redação A FOLHA
_________________
Na sessão da Câmara de
Vereadores de Torres, realizada na segunda-feira (dia 2 de
maio), foi aprovado o Projeto
de Lei 01/2022, de autoria da
prefeitura de Torres, que dispõe sobre o regramento das
atividades definidas como não-incidentais e/ou dependentes
de Licenciamento Ambiental

Municipal no âmbito do Impacto Local.
Na pratica foram retiradas
de obrigatoriedade, por licenciamento ambiental local, de
várias atividades que deverão
ficar sujeitas tão somente à
legislação estadual e federal,
agilizando e barateando muitos empreendimentos que se
instalam na cidade ou que necessitam de renovação legal.
Foram apresentadas quatro

emendas - oriundas da Comissão de Constituição e Justiça,
que tem como integrantes os
vereadores Gimi (Presidente)
e os vereadores Igor Beretta e
Alexandre Negrini - definindo
as atividades a serem desobrigadas da licença, , além de outra emenda de autoria do vereador Rogerinho. Mais detalhes
podem ser obtidos no site da
Câmara de Vereadores de Torres no Projeto de Lei 1/2022.

Corpo de Bombeiros e autoridades municipais buscam
soluções para queimadas junto a RECIVIDA de Torres
Nesta semana, o Corpo de
Bombeiros Militar de Torres em
conjunto com a Patrulha Ambiental (Patram) e Secretaria do Meio
Ambiente de Torres, cumpriram
agenda para debater determinação do MP (Ministério Público).
Dentre os assuntos abordados na reunião, destacou-se o
recorrente índice de queimadas
no Lixão de Torres (local próximo
a Recivida), assim como os frequentes incêndios na vegetação
a beira da Estrada do Mar. A bus-

ca pela responsabilidade civil e
criminal dos envolvidos nos mesmos é um dos objetivos .
A questão dos incêndios próximo a Recivida é, infelizmente,
recorrente, sendo que um grande fogo surgido na localidade
no dia 27 de fevereiro chamou
(negativamente) a atenção. Isso
porque no local há ocorre uma
espécie de depósito irregular de
lixo (móveis, caliça e similares) –
descartado por pessoas que fazem fretes ou até por moradores

e veranistas que se livram de seus
pertences no lugar.
Diversas reclamações de moradores em relação às queimadas
e pedidos de providências de vereadores já foram protocolados
nos últimos anos, além de determinação do MP por mais fiscalização e providências. E o Corpo
de Bombeiros de Torres segue
junto com a comunidade – trabalhando seja no controle dos focos
de incêndio ou na articulando soluções.

Devido ao afastamento do titular por
motivo de saúde, Prefeitura de Torres
tem secretária interina de Turismo
O prefeito Carlos Souza
nomeou, de forma interina, a servidora Edinéia
Maria Pallu como secretária municipal de Turismo. A nomeação ocorreu em consequência ao

afastamento, por motivo
de saúde, do secretário
Fernando Nery. Fernando
passou por um susto causado por problemas cardíacos, mas vem se recuperando bem.

Edinéia assumiu o cargo no dia 30 de abril. A secretária interina trabalha
na Prefeitura há 29 anos sendo que anteriormente
atuava como Diretora de
Turismo.

Vereador Igor Beretta é o novo presidente MDB de Torres
No sábado, dia 30 de
abril, foi eleito o novo Diretório do MDB de Torres,
que elegeu a Diretoria Exe-

cutiva. Apenas uma chapa
foi protocolada, intitulada:
MDB unido.
Já na noite de quarta-fei-

ra, dia 4 de maio, o novo
Diretório, composto por
45 membros, se reuniu na
sede social da AABB, para
escolher a nova Diretoria
Executiva do MDB de Torres.E a chapa liderada pelo
Vereador Igor Beretta, foi
aclamada vencedora.
Diretoria Executiva
do MDB
Presidente: Igor Beretta
1° Vice-Presidente: Dani

dos Santos
2° Vice-Presidente: José
Flor Raupp
Secretário: Daniel Monteiro
Adjunto: Roniel Lummertz
1° Vogal: Iara Beatriz
2° Vogal: Sonia Cafrune
1° Suplente: Silvio Severo
2° Suplente: Greice Cunha
3° Suplente: Gilberto
Bock
4° Suplente: Dilson Boaventura
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Parceria possibilita qualificação profissional de
integrantes do 'Programa Frentes de Trabalho' em Torres
Prefeitura de Torres, Actor e Senai uniram-se e promovem curso de Pedreiro de Alvenaria
Por Prefeitura de Torres
______________________
Na tarde desta quarta-feira,
4 de maio, foi iniciada em Torres
uma eficiente medida para qualificação da mão de obra dos integrantes Programa Frentes de Trabalho: Cidadania e Qualificação.
Com a participação de cerca de
40 bolsistas, foi iniciado o curso
de Pedreiro de Alvenaria ministrado pelo professor Gilberto José
Todeschini, do Senai. A iniciativa
resulta da parceria da Prefeitura,
Actor e Senai.
Recentemente foi assinado um
Termo de Cooperação celebrado
entre a Prefeitura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
e a Associação das Construtoras
e Incorporadoras de Torres com
o propósito de oferecer capacitação para o mercado de trabalho.

Serão quatro os cursos oferecidos.
Além do iniciado hoje, o grupo
ainda participará de aulas sobre
Armador Ferreiro, Pedreiro de Revestimento e Carpinteiro de Estruturas de Telhado.
Os cursos serão realizados na
parte da tarde, terão a duração
de 40 dias e serão disponibilizados em etapas a fim de contemplar a todos. A iniciativa faz parte
do Programa Qualifica Torres, um
dos eixos do Plano Desenvolve +
Torres. As aulas ocorrerão nas dependências da Ulbra, numa sala
ao lado de onde encontram-se
parte dos 780 itens novos adquiridos pela Actor para realização dos
cursos, entre eles, uma betoneira
de 400 litros.
Nesta aula inaugural, todas as
autoridades presentes destacaram que as empresas precisam de
pessoas qualificadas e essa é uma

grande oportunidade para quem
quer melhorar na profissão e concorrer às vagas que são apresentadas. Esse encontro é fundamental
e esperamos que vocês tirem o
melhor desses cursos, disse o secretário Fábio da Rosa, da Assistência Social e Direitos Humanos.
Na mesma linha falou o professor Gilberto destacando que a
qualificação profissional dos bolsistas tem o objetivo de promover
e ampliar novos conhecimentos,
novas habilidades e competências
para a inserção no mercado de trabalho. Já a representante da Actor,
Mari Gree, trouxe uma boa notícia.
Informou que as empresas associadas da entidade têm interesse nesta qualificação e que, dependendo
do desempenho no curso, alguns
já poderão sair contratados.
O evento foi coordenado pela
Secretaria do Trabalho, Indústria

e Comércio, através da diretora do
Trabalho e Qualificação Profissional, Sâmera Elias, também com a
parceria da Secretaria Municipal
de Obras e Serviço Públicos e da
Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos. Mara Andréa
da Silva Rodrigues, uma das par-

ticipantes do curso disse estar esperançoso com a qualificação. 48
anos, mãe de quatro filhos e moradora do bairro Guarita, comentou que faz o primeiro curso na
área. Antes disto só fez aula sobre
cozinha e artesanato. “Este agora
deve render mais”.

CBM de Torres tem reunião com presidente da Câmara
de Vereadores e representante do Prefeito
O Corpo de Bombeiros Militar
de Torres, visando a melhora de
seu atendimento a sua população
e região, se reuniu com o presidente da Câmara de Vereadores
de Torres, Rafael Silveira, e o chefe
de gabinete do prefeito, Douglas
Rocha (representando o Prefeito
Carlos Alberto Matos de Souza). "O
objetivo foi tratar sobre diversos
assuntos pertinentes a qualidade
de atendimento da corporação,

assim como formas de captação
de recursos para melhoria da infraestrutura do quartel e aprimoramento dos militares, além de
aquisições de novas ferramentas
para o bom desempenho do trabalho", ressaltou Marcelo França, do
Corpo de Bombeiros Militar (CBM
RS) de Torres.
Participaram da reunião o Comandante no 9ºBBM TC Rodrigo
Pierosan e o comandante do 1ºPel

BM -TORRES 1º Ten QTBM Rafael
Alexandre de Souza, assim como
boa parte do efetivo de Torres. "O
Corpo de Bombeiros Militar de Torres ressalta a importância dessas
reuniões, em busca de alternativas
plausíveis para evolução do trabalho do CBM RS. Também agradece
o empenho do presidente da Câmara de Vereadores de Torres - assim como a Prefeitura de Torres junto as demandas da instituição".

Empresários de Torres integram nova diretoria da Fecomércio-RS
Para Nasser Samhan, compartilhar a experiência de estar com a diretoria da Fecomércio-RS - com o empresário também torrense Lori - é
mostrar a força e a representatividade do segmento comercial de Torres
Na última segunda-feira (02
de maio), ocorreu a eleição para
a gestão 2022/2026 que elegeu a
nova diretoria da Fecomércio-RS

liderados pelo empresário Luiz
Carlos Bohn.
Pela primeira vez, Torres terá
dois empresários do comércio

Na Fecomércio, torrenses agora parte da entidade no RS Lori (e) e Nasser (d)

varejista que integram a diretoria, são eles o empresário da
Clip Novo Stylo - Lori dos Santos, que em fevereiro deste ano
foi empossado como presidente
do Sindilojas Torres e Região - e
o empresário da Casa São Paulo Magazine, Nasser Mahmud
Samhan.
Na oportunidade, o presidente
Bohn destacou que a nova gestão
é a oportunidade de consolidar
os aprendizados anteriores e auxiliar os Sindilojas na recuperação
pós-pandemia. "Nosso principal
foco é a integração dos Sindilojas, que enfrentaram dificuldades
com a crise trazida pela Covid-19.
Sendo assim, trabalharemos para
ajudá-los a se reerguer financei-

ramente, em estrutura física e
organizacional. Com tecnologia e
uma boa gestão de negócios, vamos nos esforçar para colocar os
parceiros no futuro do trabalho,
adaptados ao novo normal".
Para o atual presidente do Sindilojas Torres e Região, Lori dos
Santos, a atuação precisa ser no
fortalecimento de ações de fomento ao segmento, com atuação integrada e fortalecimento
do vínculo entre os empresários,
Sindilojas e Fecomércio-RS, promovendo ações que extrapolem
as fronteiras e que tenham a
oportunidade de aprender por
comparativo aos sucessos de outros Sindilojas e empresas de regiões diferentes.

Já o empresário Nasser
Samhan diz que compartilhar a
experiência de estar com o diretor da Fecomércio-RS - e também
com o empresário Lori - é mostrar
a força e a representatividade que
o segmento empresarial do comércio de Torres e Região possui
perante o Estado. "Mostrar que
aqui na porta de entrada para o
RS temos força de vontade e trabalho coletivo, aproveitando as
oportunidades de alçar novos e
grandes voos", diz o empresário.
Atualmente o Sindilojas - que
representa os empresários do
comércio varejista em Torres e
Região - tem como endereço de
sede a Av. José Bonifácio, n° 117,
com atendimento presencial.
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Projeto " Ecoponto Pet " recolheu 15 mil de
garrafas plásticas em Torres
Iniciativa garantiu destino correto a aproximadamente 350 quilos de material reciclável
Uma grande garrafa de água
mineral chamou a atenção no
último verão na Prainha em Torres . A estrutura com tamanho
semelhante ao de uma geladeira
foi feita de ferro galvanizado e
instalada no local para sensibilizar visitantes e moradores sobre
a importância da reciclagem de
embalagens . Em três meses ,
foram recolhidos 350 quilos , ou
aproximadamente 15 mil garrafas . O projeto " Ecoponto Pet "
é uma iniciativa da Água Mineral
Santo Anjo , empresa de Três Cachoeiras , com parceria do projeto Praia Limpa Torres , e apoio da
Prefeitura Municipal de Torres .
As garrafas recolhidas foram destinadas à cooperativa de reciclagem do município . A presidente
da cooperativa , Carmem Vargas
, salientou que o " Ecoponto Pet

" facilita o trabalho dos cooperados porque o material já chega
selecionado e sem mistura com
resíduos orgânicos . O diretor da
Água Mineral Santo Anjo , Gustavo Borges , recordou que um dos
principais desafios foi a construção da garrafa gigante sem outras
referência . Ele comemorou os
resultados , ao destacar que um
dos propósitos do projeto foi despertar a consciência ambiental.
"A ideia do Ecoponto Pet, além
de encaminhar para a cooperativa de reciclagem local uma boa
quantia de material já separado, sempre foi conscientizar as
pessoas sobre a importância da
reciclagem. Atualmente no Brasil a reciclagem vem crescendo,
mas ainda de forma muito lenta,
por isso, lembrar a população da
necessidade da conscientização

ambiental, ainda é muito necessário", disse o empresário.
"Toda iniciativa que tenha o
objetivo de fomentar a coleta se-

letiva é bem-vinda. O Ecoponto
Pet pelos resultados é um case de
sucesso no município de Torres.
Precisamos valorizar os realizado-

res e apoiadores desta ideia. Que
os ecopontos se multipliquem",
disse Alexis Sanson, coordenador
do Projeto Praia Limpa Torres.

Educação abre inscrições
para participação em 28 de
maio, no “Dia D Brincar”
TORRES - Já estão abertas
as inscrições para os interessados em participar no dia 28
de maio, sábado, de atividade
dentro da Semana Municipal
do Brincar. A Prefeitura de Torres realiza um chamamento
público para credenciar pessoa
física ou jurídica na edição do
especial do Dia D Brincar que
ocorrerá das 9h às 17h.
O Dia D Brincar é uma ação
em comemoração à Semana Mundial do Brincar, sendo
promovida anualmente pela
Aliança pela Primeira Infância

Torres participa das comemorações do
“Dia da Geologia e Paleontologia”
Nesse último sábado, 30
de abril, data em que se comemorou o “Dia da Geologia
e Paleontologia”, o GEODIA/
CPRM/SGB SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, fez em várias
capitais do Brasil atividades
educativas e interativas para
comemorar data. Em parceria
com o Geoparque Caminhos
dos Cânions do Sul, a cidade

escolhida aqui foi Morro Grande (SC), por seus atrativos geológicos no local. O evento foi
bastante positivo, de muito
conhecimento, que será multiplicado na rede municipal
Torres foi convidada a participar com a representação de
professores da rede. Devido
a atuação do Projeto Primeiros Socorros Salvando Vidas

e Resgatando Almas atuante
no Geoparque, participaram
a professora da Escola Municipal Almirante Tamandaré,
Lena Fernandes, a professora
da Escola Municipal Manoel
Ferreira Porto Patricia Peixoto
e a coordenadora do eixo-educação do Geoparque na Secretaria Municipal de Educação
de Torres, Andréa Mello.

em diversos países. No município, a Lei n° 5.053/19 institui
a Semana Municipal do Brincar
na cidade. As atividades irão
acontecer de 23 a 27 nas escolas municipais e terão a sua
culminância, na Praça Borges
de Medeiros (Prainha), promovendo diversão e lazer, com
atividades de cunho social, cultural e esportiva. A participação dos interessados será efetivada exclusivamente através
do e-mail gerensinoinfantil@
torres.rs.gov.br. O credenciamento encerra às 17h do dia

15 de maio.
Entre as orientações, consta
que a inscrição é válida somente para a data de 28 de maio
de 2022, sendo que esta não
poderá ser transferida. É viável a participação de qualquer
pessoa física ou jurídica que
oferecer atividades exclusivas
de promoção e incentivo ao
ato de brincar. Quanto à comercialização de produtos e
serviços é autorizada somente
para os projetos institucionais
da Casa da Terra e Artesanato
e da Agricultura Familiar.
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Fausto Araújo Santos Jr.

BALONISMO SEMPRE FOI ALVO DE ATAQUES EM TORRES
O secretário de Turismo de Torres, Fernando Nery, passou por um
susto causado por problemas cardíacos após o término da 32ª adição
do Festival Internacional de Balonismo de Torres. Na sessão da Câmara de segunda-feira, dia 2 de maio,
todos os vereadores que ocuparam
a tribuna desejaram melhoras ao
secretário da municipalidade, mesmo àqueles que na semana anterior
tinham criticado o evento e o se-

cretário, em alguns casos de forma
agressiva.
Contratar e coordenar um festival
com três vezes mais dias de duração do que os anteriores e receber,
justamente por este passo de coragem dado pelo secretário, ataques
diversos de pessoas que não conseguiram seus objetivos pessoais e
profissionais no evento, realmente
é duro. E o Secretário Fernando,
pessoa bondosa, solidária, aberta a

ideias como é e sempre foi, acaba
se expondo mais do que o organismo aceita, o que acabou gerando
uma crise de saúde.
Nery está bem, se recuperando,
sem maiores efeitos colaterais causados pelo ataque cardíaco. E ainda
bem que ele já adianta que vai pegar mais leve na sua abordagem do
trabalho, principalmente nos excessos de horas que roubam horas de
descanso necessárias.

O Festival de Balonismo e o Réveillon em Torres sempre foram
alvo de criticas dos oposicionistas
dos governos. Além de serem eventos de vitrine em uma cidade de
Turismo como a nossa, envolvem
contratações e buscas de apoios de
muita gente na cidade, sendo que
muitos que não são contratados
(ou sentem-se pouco fomentados
a participarem da parte econômica dos eventos) criticam o prefeito

e o secretário - as vezes somente
por criticar, porque e fossem contratadas (como já foram em outros
casos), ficariam totalmente a favor
dos gestores que organizam o evento. Consequentemente, prefeito e
secretário de Turismo são e foram
sempre bombardeados, mesmo
quando não há motivo aparente
para isto - como já ocorreu em várias edições passadas do Festival de
Balonismo torrense.

Torres tenha “sobras” neste fundo
sistematicamente (como muitas prefeituras do Brasil). Mas esta sobra só
pode ser usada no sistema de Educação Municipal.
Na prática se trata de mais uma
obrigação municipal de “obedecer”
o governo federal - porque este governo, que arrecada MUITO, tem o
PODER, envia verbas mensais para
as cidades e governos federativos
baseado na POPULAÇÃO local. Por
isso que, geralmente, de tempos em
tempos, as prefeituras acabam investindo forte em prédios ou refor-

mas de prédios de escolas, quando
deixam em muitos casos de investir
estes recursos em asfalto, captação
de esgoto, equipamentos de Saúde
e etc. E foi isto que aconteceu em
Torres nesta operação de compra
de um prédio na Avenida Castelo
Branco - enquanto muitos torrenses esperam que vias de saibro (que
geram poeira) sejam asfaltadas, por
exemplo... o que gera indignação em
alguns casos.
O Senador Luiz Carlos Heinze
criou um projeto de lei, que tramita
no Congresso Nacional, para permi-

tir que estados e municípios possam
usar as verbas excedentes da Educação em Saúde. Acho que o projeto
não passa, embora seja uma forma
inteligente de melhorar (em curto
prazo) a Saúde em todo o território, quando a área sofre por falta de
atendimento e por falta de especialidades atendidas.
No final, acho que somente uma
reforme tributária - onde municípios
recebam mais ao invés de centralizar
as receitas de impostos no governo
federal - seria uma ação mais inteligente, em minha opinião.

A cidade de Torres não ficou de
fora das manifestações do dia 01
de Maio. Militantes a favor de Bol-

sonaro e da Liberdade de Expressão
fizeram uma pequena e legítima
participação com uma manifestação

na cidade. Foram o Partidos Liberal
(PL), PSC e Republicanos os organizadores locais.

COMPRA DE PRÉDIO “POR OBRIGAÇÃO”
A prefeitura de Torres realizou a
aquisição de um prédio, localizado
na Avenida Castelo Branco, para que
no futuro funcione outra escola ou
para que um novo programa pedagógico seja implantado no ensino
municipal. Mas este prédio, no primeiro momento, irá abrigar a parte
administrativa da Secretaria, que
no futuro se mudará para o Centro
Administrativo junto com a Saúde.
O prédio da atual secretaria de Educação, na Lagoa do Violão, entrou
como parte do pagamento. E como
se trata de um prédio cheio de defei-

tos, parece que o valor da avaliação
ficou baixo, tão baixo como quando
foi comprado lá no último governo
do MDB em Torres(2008/2012).
O Fundo Municipal para Desenvolvimento da Educação (FNDE)
transfere recursos financeiros do governo Federal para estados e municípios, buscando garantir uma educação de qualidade a todos em toda
a nação. Em contrapartida, os município (como Torres) são obrigados a
investir 25% do seu orçamento geral
em Educação. E estas duas regras
acabam fazendo que a prefeitura de

MANIFESTAÇÃO EM TORRES

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

No domingo, dia 1º de maio, dia
do Trabalho, na maioria das grandes
capitais do Brasil houve manifestações políticas pró-presidente Bolsonaro e pro ex- presidente Lula, ambos pré- candidatos que pretendem
concorrer na eleição de outubro.
Embora não seja permitida a realização de campanha eleitoral nesta
época, as manifestações foram, ao
contrário, como se fossem palanques.

LANÇAMENTO DA PRÉ-CANDIDATURA DE HAMILTON MOURÃO AO SENADO FEDERAL
O ex - prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, participou do evento da
pré-candidatura ao Senado Federal do
atual vice-presidente da República do
Brasil, Hamilton Mourão, realizado na
semana passada. “Foi uma honra fa-

zer parte deste momento”, afirma Luciano, que também é pré-candidato a
uma vaga na Assembléia Legislativa do
RS nas próximas eleições pelo partido
Republicanos (mesmo de Mourão).
Luciano afirma ainda que Mourão
se trata de um homem de grande estatura moral, muito equilibrado, preparado, inteligente e que vai representar o partido Republicanos de forma
importante e competitiva no pleito ao
senado. “Acredito que será um grande
representante do Rio Grande do Sul no

Senado Federal. Podem ter
certeza que o RS estará muito bem representado, tanto
no Senado quanto na Assembleia Legislativa através
dos candidatos do partido.
Vamos trabalhar pelo estado
do RS e pelo Litoral Norte”
sentencia o representante
da sigla no Litoral Norte, na
busca de um mandato na
capital como deputado estadual.
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Torres registrou 66 novos casos de Covid-19 na última semana
Torres estava com 49 casos ativos até quarta (04/05). Três Cachoeiras e Arroio do Sal seguem com números baixos de novos casos
Referente a pandemia de Covid-19 em Torres nos dias entre
28/04 e 04/05, uma notícia alentadora - nenhum novo óbito relacionado a doença neste período de 7
dias. Apesar disso, houve alta em

relação ao número de casos ativos
de Covid-19 na cidade. Nesta quarta-feira (04/05), o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde registrava
49 casos ativos em Torres - núme-

ro maior que os 26 casos ativos na
quarta-feira passada (27/04).
Lembrando que o uso de máscaras de proteção não é mais obrigatório no RS - tanto em locais fechados como abertos

66 novos casos registrados em uma semana
Nesta quarta-feira, 04 de
maio, o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Torres
registrava, contando desde o
início da pandemia, 11.668 casos confirmados, com 11.495
recuperados, 48 pacientes em
isolamento domiciliar e 124 óbi-

tos. "Nesta quarta, o Boletim
registrava um só caso de Covid
no na UTI do Hospital de Torres,
morador de outro município.
De Torres é registrado um caso
em tratamento fora da cidade",
indica a Prefeitura de Torres,
ressaltando ainda que o Boletim
não registra casos suspeitos de

Covid-19.
Assim, no período de sete
dias (entre 28/04 e 04/05), foram registrados 66 novos casos
da doença em Torres. Com isso,
houve aumento em relação ao
total de novos casos da semana
passada (entre 21/04 e 27/04),
quanto 34 novos casos foram

registrados. Reforça-se a necessidade da população manter-se
em dia com sua vacinação - com
de preferência 2 doses da vaci-

na contra a Covid-19 + dose de
reforço - para que os esforços
contra a doença sigam positivos.

novo óbito em relação aos últimos meses).
Já Arroio do Sal teve seu último boletim divulgado na terça-feira (03/05), onde registrava
(desde o início da pandemia)

2.936 casos confirmados de Covid-19, sendo que 2.878 já estão
recuperados da doença. Além
disso, até terça (03) havia 15 pessoas com a doença ativa em isolamento domiciliar, e não havia

morador de Arroio do Sal hospitalizado. O município contabiliza
desde o início da pandemia 43
óbitos em decorrência da Covid-19 (nenhum novo óbito nas
últimas semana).

Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras,
até segunda-feira (02/05) o município estava com 2529 casos
confirmados para Covid-19 (não
tendo paciente internado), sen-

do 2494 recuperados e nenhum
suspeito (aguardando resultados). Além, disso, Três Cachoeiras estava com 27 óbitos relacionados ao coronavírus desde o
princípio da pandemia (nenhum

Atendimento pediátrico dos bairros sem Unidade de Saúde
será na Clínica de Especialidades de Torres
Desde segunda-feira (02 de
maio), a população infantil que reside em bairros de Torres sem cobertura de ESF’s (Unidade Estratégia Saúde da Família), passará a ser
atendida na Clínica Municipal de
Especialidades, localizada na Rua
General Firmino Paim, nº 936. "A
iniciativa visa oferecer melhor acolhimento deste público nos serviços
de saúde da rede pública municipal", afirma a Prefeitura de Torres.
No local, ocorrerão os atendimentos pediátricos eletivos, ou
seja, de rotina, gerados nesta área
descobertas pelas Unidades de
Saúdes e sem a presença de agen-

tes comunitários. No local também
serão atendidas as demandas pediátricas do Posto Central.
O agendamento dos serviços
ocorrerá às 8h de sextas-feiras. Na
próxima sexta, dia 6 de maio, serão disponibilizadas dez fichas. O
número de fichas será conforme a
demanda e organização da agenda
semanal. A Secretaria Municipal de
Saúde lembra que a realização do
Teste do Pezinho seguirá sendo no
Posto Central.
Mais informações podem ser
obtidas pelo fone da Prefeitura (51)
3626 9150 ramal 470, da Clínica de
Especialidades.

Reforço 2 da vacina contra Covid-19 está disponível para pessoas
de 70 anos ou mais em Torres
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS

Convite
A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras através da Secretaria da
Fazenda convida a população para participar da Audiência Pública que se realizará às
14 horas do dia 19 de maio de 2022, no auditório da Prefeitura em atendimento ao
Artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 1° quadrimestre do exercício
de 2022.

Desde terça-feira, 3 de
maio, a Secretaria Municipal
de Saúde está vacinando o
Reforço 2 da vacina contra
Covid-19 para pessoas de 70
anos ou mais. A R2 contra a
Covid-19 está disponível no
Posto Central e em todas as
Salas de Vacinas dos ESF’s da

cidade.
Para vacinar, basta apenas
o interessado levar a carteira
de vacinação com a R1 registrada há quatro meses e um
documento de identificação. A
pessoa receberá a vacina disponível na Unidade de Saúde,
independente das marcas de

vacinas recebidas anteriormente.
A imunização é sem agendamento. O Posto Central e
os ESF’s São Brás e Rio Verde
funcionam das 8h às 12h e das
13h às 17h. Os outros ESF’s
atendem das 8h às 12h e das
13h30min às 17h30h.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 03/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento
de materiais para reforma do prédio da antiga Unidade de Saúde ESF Centro e Policlínica para a instalação
da Secretaria Municipal de Saúde e Farmácia Municipal. Data da abertura: 26/05/2022. Horário e local: às
15h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão ser obtidas no site
www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de Licitações da Prefeitura e no setor de
Engenharia no horário de expediente das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Flávio Raupp Lipert
Prefeito Municipal - Três Cachoeiras
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Secretaria de Educação distribui itens de biblioteca afro-indígena
para rede municipal de ensino de Torres
Desde o início desta semana, a
Secretaria Municipal de Educação
está distribuindo para escolas municipais de Torres kits completos
sobre a temática “História e Cultura
Afro-brasileira e Indígena”. Diante da
necessidade de desenvolvimento de
atividades sobre o assunto nas escolas, a Secretaria vem, desde 2019,
instrumentalizando o corpo docente
da rede municipal de ensino e, neste
ano, investiu na aquisição de livros
sobre a temática, atendendo assim a
obrigatoriedade da lei, bem como o
incentivo à leitura.
Desde 2003, por meio da Lei
Nº 10.639/03, alterada pela Lei Nº

11.645/08 o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena tornou-se obrigatório em todas as
escolas. A Lei estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-brasileira e
Indígena”.
Nessa última segunda-feira, dia 2,
o secretário municipal de Educação,
Alexandre Porcatt, fez uma entrega
simbólica à diretora da EMEI Alcino
Pedro Rodrigues, Andreia Policarpo,
representando as demais escolas. Os
kits serão entregues ainda esta semana em todas as escolas. Este foi o

conteúdo adquirido para uso dos professores em sala de aula:
– Projeto Mundinho, Educação
Infantil-17 kits completos (um para
cada escola municipal), contendo Manual do Professor e três cadernos de
atividades que norteiam o uso dos 35
livros que compõem o kit.
– Biblioteca Afro-Indígena, Ensino
Fundamental- oito kits completos (um
para cada escola de Ensino Fundamental), contendo 17 livros cada kit.
– Biblioteca Afro-Indígena, Ensino
Fundamental II – oito kits completos
(um para cada escola de Ensino Fundamental), contendo dez livros cada
kit.

Torres foi sede do encontro regional de Conselhos
Municipais de Educação do Litoral Norte
Vinte e dois municípios do Litoral
Norte reuniram-se em Torres nesta última sexta-feira, 29 de abril,
nas dependências da UCS Torres.
No evento foram abordados temas
como a criação de normativas para a
educação e capacitação on-line com
a Coordenadoria Estadual da UNCME – União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação, Fabiane Bitello Pedro.
Os conselheiros foram recepcionados pela presidente do Conselho
Municipal de Educação de Torres
e vice-coordenadora da regional,

Almonita Cristina Gedeon, juntamente com a coordenadora regional Marema Florentino e a também
a vice-coordenadora, Estela Feijó,
acompanhados da diretora da UCS
Torres, Débora Thomaz Borges e do
secretário municipal de Educação
Alexandre Porcatt.
A equipe também teve a oportunidade de fazer um city tour panorâmico pelos principais pontos turísticos de nossa cidade, com destaque
ao roteiro turístico “Raízes de Torres
– Turismo Rural” da Secretaria Municipal de Turismo.

Escola Municipal Zona Sul é contemplada com o Projeto
'CIDADANIA NA ESCOLA'
Após os feriados, a
Diretoria de Segurança
Pública de Torres, através da Guarda Municipal retomou o 'Projeto
Cidadania na Escola'. No
dia 28 de abril, foram
realizadas palestras para
o 8° ano do EJA e para as
turmas do 7° ano da Es-

cola Municipal Zona Sul.
Os Guardas Municipais
Carina Machado e Alex
Fabiano contaram com
a participação da Brigada Militar no projeto,
representada pela Sd.
Silvia Fernandes.
Num bate-papo descontraído e com muita

interação, foram abordados diversos temas
como: Respeito, Educação, Disciplina, o papel
da Escola, o papel do
professor, entre outros,
além dos conceitos básicos de cidadania, seus
direitos e seus deveres
enquanto cidadãos.

Torres integra o “Projeto MPT nas Escolas 2022”
A Secretaria Municipal de Educação de Torres
participa do “Projeto MPT nas Escolas 2022”. Este
projeto tem como objetivo chamar a atenção da comunidade escolar para combater o trabalho infantil, com atividades artístico-culturais, coordenadas
pelos professores, voltadas a estudantes do 4º e 5º
anos do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino.
Em Porto Alegre, as servidoras Márcia Alexandre
de Lima, Nitiana Tolfo Falcão e Andrea Mello participaram da primeira capacitação do Projeto realizado
pelo Ministério Público do Trabalho para os municípios que aderiram à iniciativa. O evento ocorreu na
última sexta-feira, 29 e abril.

O treinamento foi conduzido pela procuradora
do MPT Patricia de Mello Sanfelici Fleischmann, coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de
Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do
Adolescente. Foram apresentados conteúdos sobre
as temáticas do trabalho infantil, competências do
MP, legislações referentes aos temas abordados e a
parceria com os Municípios.
Ao final de tal capacitação houve a entrega de
materiais que serão distribuídos nas escolas EMF
Zona Sul, EMF Mampituba e EMF Santa Rita. Torres
pretende contribuir com a Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos nesta pauta
de política pública.
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

(FALHAS NA) DRENAGEM URBANA
Drenagem urbana, nada mais é que o gerenciamento das águas da chuva. Visto a constante urbanização da cidade, as águas da chuva procuram um meio de
escoar, que se não for disponibilizado, causará grandes transtornos, devemos
considerar os aspectos sociais, pois diz respeito ao controle das áreas onde há
aglomeração populacional, visto que essas são as áreas mais impermeabilizadas.
Recentemente foi feita obras de drenagem na Avenida Barão do Rio Branco,
entre o trecho da Rua Professor Cirilo da Luz e a Avenida do Riacho, com investimento total da obra com recursos de 400 mil reais, com a falta de planejamento
urbano foi apenas enterrado canos e com impermeabilização descontrolada das
áreas de escoamento da água da chuva temos sérios problemas, como inundação,
nomeado assim por representar a invasão de águas do rio Mampituba, represadas
pela maré alta que invadem o valão e consequentemente os encanamentos por
exemplo, Normalmente a constante inundação gera o segundo problema que é o
alagamento por falta de escoamento.
O mais alarmante disso é que o município não se prepara e pouco toma medidas preventivas perante a situação. falta de algum tipo de gestão, não possuem
um plano de gestão de riscos, nem Plano Municipal de Saneamento Básico.

ê

MANIFESTAÇÕES DO DIA DO TRABALHO - O feriado do Dia do Trabalho, comemorado no domingo, 1º de maio, foi comemorado com atos políticos
a favor do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
–ambos pré-candidatos ao Planalto nas eleições deste ano e teve ainda a participação de políticos dos dois lados aproveitando da proximidade das eleições para
aparecer para os eleitores, com propaganda eleitoral antecipada, trocas de acusações, é lamentável ver os pretendentes ao cargo majoritário do país se de gradeando, quando deveriam mostrar propostas, soluções aos problemas na nação.
ASurpreendente
FOLHA é quando líderes das sete centrais sindicais, sem apoio das ba-

Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio do anonimato e a nossa discrição
e garante sigilo absoluto das pessoas
que vêm conhecer a irmandade.
Nossas reuniões são abertas ao público
em geral e qualquer pessoa pode participar, independente de ter ou não problema com bebida alcoólica.
AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas.
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas.

ses sindicais, pois não ouviram os sindicatos, fazem convocação e aceitam que
políticos usem o espaço e momentos dos trabalhadores para fazer campanhas
políticas, quando deveriam estar lutando e reivindicando direitos aos Trabalhadores, pois, somos quem faz as coisas acontecerem, somos os espelhos que refletem a força, a responsabilidade, a dignidade e o compromisso de fazer crescer
toda uma Nação.
O ato seria um importante momento para fortalecer a luta pela valorização
dos direitos, pois nós trabalhadores devemos lutar pela volta de uma política de
valorização do salário mínimo considerando o índice de inflação, a realização
de políticas de distribuição de renda e de geração de emprego e a ampliação de
direitos sociais, inclusive para trabalhadores autônomos.
CURTUME - Moradores estão reclamando da falta de representatividade "desde a gestão do Davino, quando a Associação teve o CNPJ baixado por falta
de declarações, ficamos com uma comissão para que providenciasse a fundação
de uma nova entidade, mas nada foi feito e nada sabemos do que acontece no
bairro, que precisa de maior atenção do executivo. Precisamos de pavimentação,
redes de esgoto cloacal e pluvial e regularização de núcleos, já que desde o assentamento nunca foi entregue os títulos de propriedade aos moradores"; pedem
ainda colocação de redutores de velocidades, próximo a Escola José Quartieiro; limpeza permanente nas canalizações pluviais para dar escoamento as águas
represadas; recuperação do calçamento da Rua Elizeu Küwer; recuperação do
pavimento na Rua F.
STAN - Moradores pedem revitalização das pavimentações das ruas calçadas
com pedras basálticas irregulares em muitos casos intransitáveis; querem capina e
limpeza geral das vias com retiradas de entulhos e pinturas de meios fios; faixa de
segurança e redutores de velocidades nas ruas com pavimentação asfálticas; manutenção da via pública na esquina da Av. do Riacho com a Rua Alexandre Maggi; podas de árvores; limpeza geral do valão desde a Lagoa do Violão até a Barão do Rio
Branco; querem um quebra-molas ou redutor de velocidade na Av. Independência
e Rua Pará; pavimentação na Rua Manoel Tomaz da Rosa; fechamento com laje nas
bocas de lobo na Av. José Bonifácio; corte permanente de grama, no Complexo do
Torrense, e manutenção e pinturas nos equipamentos públicos.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua
Coronel Pacheco, 985.
Sexta-Feira, 12 de JUlHo de 2019
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Um Festival de Balonismo Histórico em Torres
Foram onze dias de Festival - marcados por mais de 70 balões, competições emocionantes, shows inesquecíveis e muita diversão!
Por seus mais de 30 anos de história,
Torres já é considerada a Capital Brasileira do Balonismo e a maior referência
da modalidade em toda a América Latina. Pilotos de vários países vêm participar da festa e buscar os cobiçados prêmios nas competições. E em 2022, após
2 anos sem evento em decorrência da
pandemia de Covid-19, um Festival Internacional de Balonismo de recordes
trouxe muita magia e movimento para
Torres.
O Festival contou com competições
entre 70 balões esportivos em diversas
provas - como fly-in, caça a raposa, Gordon Bennet Memorial e a aguardada
prova da Chave. Isso além de apresentações de diversos balões em formatos
inusitados, fazendo a festa ainda mais
divertida e colorida. Não esquecendo,
é claro, do tão aguardado Night Glow,
onde os pilotos juntaram-se e iluminaram a noite com suas máquinas acesas
pelas chamas dos maçaricos.

Night Glow
encanta a galera
Ao cair da noite, os balões juntam-se para animar a galera em
um ritmo contagiante de luzes,
sons e muita queima de propano!
É o Night Glow, um dos momentos
sempre aguardado no Festival do

Como Tudo Começou...
O Festival de Balonismo de Torres teve seu início
a partir da Febanana, evento agrícola da cidade que
começou em 1989, e a partir da segunda edição trouxe os balões de ar quente como forma de divulgação.
Os balões fizeram tanto sucesso que logo ganha-

ram um evento próprio: o 1º Festival Sulbrasileiro
de Balonismo. O Festival ganhava corpo a cada nova
edição, e hoje é a maior referência de atração turística da cidade — além das praias e belezas naturais,
é claro.

balonismo de Torres. E na 32ª edição do evento, os balões iluminaram o Parque do Balonismo e também deixaram um gostinho dessa
magia na Prainha, durante o Bazar
Cultural

A FOLHA

30 SEXTA-Feira, 6 de Maio de 2022

Dezenas de milhares de fãs prestigiaram os shows do Festival
Milhares de pessoas prestigiaram, no
32º Festival Internacional de Balonismo,
os shows de Luan Santana, Matuê, Vitão
Michel Teló, Turma do Pagode e Comunidade Ninjitsu. Os preços mais acessíveis
para os shows (vinculados a entrada no
parque) tornaram mais democrático o
acesso as atrações musicais nacionais.
Somente para assistir à apresentação
de Luan, aproximadamente 20 mil fãs
acessaram o Parque. No dia da apresen-

tação de Luan, desde às 7h havia fila de
Fãs Clube à espera. Em show lotado, Luan
levou todo o seu talento e energia para o
espetáculo que faz parte da turnê “Luan
City “. Músicas do novo projeto foram
destaques da noite: “Abalo Emocional”,
“Seu Doutor” “Me Usa”. No entanto, não
poderia faltar clássicos de sua carreira
como “Escreve Aí”, “Amar Não É Pecado”
e “Tudo O Que Você Quiser”.
No dia 15 de abril, grande público
aguardava a apresentação de Matuê, várias horas antes do artista subir ao palco
do 32º Festival Internacional do Balonismo. O Parque do Balonismo lotou para
assistir ao show do artista mais tocado
no Spotify, com uma das suas músicas
em primeiro lugar nas 50 mais pedidas
no Brasil. É o rapper de maior ascensão
no eixo do norte/nordeste e nomeado
a maior promessa. Acabou de voltar de
uma turnê internacional e participou
recentemente do Festival Lollapalooza
2022.
Vitão, uma das revelações da música
pop em 2019, se apresentou antes de
Matuê, com sucessos, na arena de shows.
É a turnê do seu primeiro trabalho de es-

túdio completo, chamado “Ouro”. Um
dos destaques da atualidade, Vitão participa atualmente, do quadro “Dança dos
Famosos” no programa Domingão com
Huck, na TV Globo. cerca de 12 mil para
outras os shows de Vitão e Matuê
E para assistir aos shows de Michel Teló
e Turma do Pagode, em torno de 30 mil
pessoas acessaram o Parque do Balonismo. O público interagiu o tempo inteiro.
Michel Teló trouxe o “Baile do Teló”, quarto álbum do cantor sertanejo. O show foi
pensado justamente para interagir com o
público. Hits como “Humilde Residência”

e “Ai, se Eu Te Pego” e um pot pourri de
sucessos para alegria dos fãs.
O show com a Turma do Pagode, um
dos grandes nomes do samba e do pagode, sacudiu o público, que cantou junto
sucessos atuais como “Fora dos Stories”
e hits como “Bebe e vem me procurar”.
Além das atrações nacionais, talentos
locais também marcaram presença no
Palco Principal do Festival: JB Trio ,Jack
Daniel’s, Sambatuque, Social Mask, Morning Sun e Aruêra foram algumas das
bandas de Torres e região que estiveram
animando a galera.

Tenda Cultural foi palco de belas apresentações no Parque do Balonismo
(FOTO por Agatha na Balada)

A Tenda Cultural foi palco de várias apresentações durante todo Festival de Balonismo em Torres, e também
foi espaço prestigiado para atividades com reunião de
público. "A escolha das atrações teve por norte contemplar os vários segmentos artísticos locais e regionais,
onde foi elencado uma amostra do que há de melhor
em cada área na região", indica a Prefeitura de Torres.
No dia 20 de abril, por exemplo, a apresentação “Mulheres no Circo de Rua” levou grande público ao evento
para assistir ao espetáculo realizado por artistas de Torres e região. Além disso, a área da música contou, sem

dúvida, com os maiores públicos que lá passam durante
os dias de Balonismo na Tenda Cultural - tendo a presença . Música ao Vivo com Kiko e Cesar Pacheco, com
Power Trio, Recital Poético Café com Poesia, Música ao
Vivo com Clarice Ity e Rossano Duary e ainda Encontro
Coletivo de Artistas do Litoral e Economia Criativa e Mulheres no Circo de Rua, apresentação de Bruno e Gustavo foram algumas das atrações. Com a sonorização de
Sandro Greg, a programação da Tenda no último final de
semana teve Música ao Vivo com Telmo Valêncio, com
Mauro Policarpo e Cesar Vieira, apresentações de Marcos e Bruno Pacheco, além de música ao Vivo com Gustavo Gustah e com Arinês e Banda.

Feira Comercial e Espaço Torres também foram destaque
O Espaço Torres e a Feira Comercial no Parque do Balonismo foram
também grandes atrações deste 32º
Festival Internacional de Balonismo.
O propósito foi mostrar que Torres
não é só privilegiada em belezas naturais, mas também é destaque na
sua produção rural, de artesanato,
no seu comércio e, na prestação de
serviço. Participaram do local artesãos da Casa da Terra e do Artesana-

to, a produção de vários agricultores familiares de diferentes pontos do Estado,
entre eles, os de Torres.
As estandes da Casa da Terra ficaram
no Espaço Torres, exibindo uma gama de
itens, como coloridos balões de diferentes estilos e tamanhos para decoração e
lembranças, e ainda quadros, almofadas,
bolsas, camisetas, canecas, com a temática do balonismo e diferente dela.
No Espaço Torres, nas estandes rurais,

muito da culinária gaúcha para levar para
casa: pão caseiro, queijo, salame, mel,
chimias, doces e outros. O local contou
com a exposição de orquídeas da Orquisel, pioneira do Programa de Agricultura
Familiar da Prefeitura e da Emater.
Já a Feira Comercial teve roupas, calçados, presentes, artigo de decoração,
semijóias, imóveis, consórcios, fotografia, produtos terapêuticos, doces, entre
outros.
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Parque do Balonismo muito prestigiado pelo público
O bonito domingo de Páscoa - com sol
e sem vento - foi um dos dias que levou
mais famílias ao 32º Festival Internacional
de Balonismo. A situação foi semelhante
em especial nos finais de semana - grande público, principalmente no período da
tarde e noite . A decolagem dos balões
coloridos no Parque encantou adultos
e crianças - assim como os shows agitaram a galera. Para a Prefeitura de Torres,
a presença do público no evento foi um
sucesso total.

Não foram só o espetáculo dos balões
e as apresentações artísticas que atraíram
uma multidão ao Parque Odílo Webber
Rodrigues - casa do Festival de Balonismo,
que nos últimos anos vêm receendo melhorias permanentes em sua estrutura. O
Parque de Diversões, o Tiro ao Alvo e estandes similares ficaram lotados de grandes e pequenos. O Espaço Torres, com
artesanato e produtos rurais da região, assim como a Feira Comercial e da Alimentação acolheram milhares de visitantes.

Público que lotou o Parque do Balonismo no Domingo de Páscoa

Bazar Cultural levou um pouco do Festival para a Prainha

Bazar Cultural na Prainha

Durante dois dos 11 dias do festival,
o Parque do Balonismo esteve fechado
para o público - mas não quer dizer que
não houve atividades. Na segunda e terça
(18 e 19 de abril) o 32º Festival de Balonismo esteve na Praça da Prainha, com
o Bazar Cultural. Muitas foram as atividades na Praça Borges de Medeiros, das
10h às 22h. O espaço coletivo de lazer e
serviços - com entrada gratuita - agradou
os visitantes. - Isso além de shows musicais com talentos locais como Bubba Songs, Quértina Elz e Celso Jardim, Torrica
Hardcore.
Fora o público que aproveitou as atividades, os participantes do evento, como
os artesãos, por exemplo, estavam satis-

feitos com a venda dos itens feitos à mão.
Mesma satisfação vivia o pessoal do turismo rural com a venda de unidades da
nossa culinária. O projeto Esporte e Lazer
em Movimento, do governo do RS, também botou a galera para se mexer.
Na segunda-feira (18), o ponto alto do
programa foi a presença de três maçaricos à noite, para a alegria do público. O
espaço estava lotado de famílias. Na terça
(19), houve até um Night Glow, com os balões iluminados para a alegria do público.
Conforme o prefeito Carlos Souza, a
ideia de uma programação fora do Parque do Balonismo é importante porque
leva moradores e visitantes a frequentarem outros pontos turísticos da cidade.

Eventos estaduais e integração política também ocorreram em meio ao Festival
Mas não foi só o lazer, disputa entre
balões e atividades culturais e esportivas
que integraram a programação do mais
longo Festival Internacional de Balonismo
já realizado em Torres. Importantes eventos, articulação de demandas políticas e
turísticas também ocorreram em meio ao
espetáculo nos céus.
O governador do Rio Grande do Sul,
Ranolfo Vieira Júnior marcou presença na
abertura do 32º Festival Internacional de
Balonismo. Na ocasião, o Gabinete do Governador foi transferido temporariamente para Torres, inaugurando um projeto
que pretende levar a sede do governo
gaúcho para todas as regiões do Estado.
Com isso, Secretários do Estado do RS
também estiveram no evento, incluindo a
secretária de Saúde, Arita Bergmann. Em
importante reunião de Arita Bergmann
com prefeitos, vereadores, secretários de

saúde, deputados estaduais e federais,
além de representantes de hospitais da
região, o Hospital Regional no Litoral Norte foi pauta
Outros eventos importantes de nível
estadual ocorreram em meio ao Festival.
A Associação de Bombeiros do Estado do
RS (ABERGS), realizou, no Parque de Balonismo, o painel “Operação Verão que
queremos”, com o objetivo de debater
propostas que visam o aperfeiçoamento
da atividade de Guarda-Vidas. Prefeitos
e Secretários municipais de Educação
do Litoral Norte também reuniram-se
em Torres para sua assembleia e encontro mensal, promovidos pela Amlinorte
(Associação dos Municípios do Litoral
Norte). Isso sem contar a participação de
deputados estaduais e federais, que marcaram presença e inclusive garantiram recursos para a região em meio ao Festival.
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Paulista Fábio Pascoalino foi campeão do 32º Festival
Internacional de Balonismo em Torres
Evento de 2022 teve recorde de premiações. Murilo Hoffmann, de Torres, venceu a Prova da Chave

Depois de 11 dias de evento, o piloto paulista
Fábio Pascoalino é o Campeão do 32º Festival
Internacional do Balonismo. Os troféus foram
entregues no último domingo, 24 de abril, dia
de encerramento do evento, no palco principal
da Arena de Shows do Parque de Balonismo. O
vice foi o próprio pai do campeão , o também
piloto Fábio Passos, e o terceiro lugar ficou com
torrense João Vitor Justo, João do Balão. Na
ocasião, o prefeito Carlos Souza fez muitos agradecimentos pelo sucesso do evento. Durante a
cerimônia ocorreram muitos outros reconhecimentos, homenagens, distribuição de troféus,
estátuas e mais outras manifestações pelo esforço de todos os que, de uma forma ou outra,
contribuíram para esta edição do Balonismo.
Natural de Itupeva, interior de São Paulo,

22 anos, Fábio Pascoalino Passos, o Fabinho, é
o atual Campeão Brasileiro de Balonismo conquistado em Torres em outubro de 2021, além
de Campeão Paulista, Campeão do Open Torres
de Balonismo, Tetra Campeão Brasileiro Júnior,
4º lugar no Campeonato Mundial Júnior 2021.
Ele encontra-se em 1º lugar do ranking nacional
de balonismo, e está indo representar o Brasil
no Mundial de Balonismo na Eslovênia em setembro deste ano. O grande vencedor deste 32º
Festival agradeceu a muitos pela conquista e em
especial a sua equipe
Na cerimônia informal, realizada em clima de
festa e apresentada pela jornalista Carla Fachim
(da RBS TV), o prefeito Carlos Souza, acompanhado da primeira-dama Susi Rosa Souza, agradeceu a participação de todos que contribuíram
para a realização do evento: servidores municipais, patrocinadores, apoiadores, trabalhadores
que permaneceram no Parque atuando em diferentes áreas, imprensa, público em geral e em
especial a participação dos balonistas. “Vocês
são as estrelas do Festival de Balonismo”. Fizeram eco a suas palavras, o secretário municipal
de Turismo, Fernando Nery e o presidente da
Câmara Municipal, Rafael Silveira. O esforço da

Fábio Pascoalino no topo do pódio. Vice foi o próprio pai do campeão, o também
piloto Fábio Passos, e o terceiro lugar ficou com torrense João Vitor Justo
Prefeitura para oferecer uma boa infraestrutura
para este evento foi destacado pelo responsável técnico do Festival, Bruno Schwartz. da Air
Show.
A Prefeitura ofereceu uma premiação recor-

de neste ano: foram 15 prêmios aos 15 primeiros colocados no evento. O primeiro lugar recebeu R$ 10.000,00, o segundo lugar, R$ 8.000,00;
o terceiro, R$ 6.000,00 e do quarto lugar ao 15º,
o prêmio foi de R$ 3.000,00.

Murilo Hoffmann, de Torres, vence a Prova da Chave
Considerada uma das provas mais emocionantes e
talvez a mais difícil do balonismo, a Prova da Chave foi
o grande espetáculo da manhã deste domingo, 24 de
abril, dia do encerramento do 32º Festival Internacional
do Balonismo. O piloto torrense Murilo Hoffmann, Campeão do 31º Festival, em 2019, ganhou o carro Chevrolet
Onix oferecido pela Pinho Veículos. Pelos entendidos na
área, esta prova é o ápice do balonismo.

Murilo Hoffmann venceu a Prova da Chave

Murilo Hoffmann, vencedor da Prova da Chave, Reconheceu o esforço da Prefeitura, da Air Show e principalmente de Reni Pinho, da Pinho Veículos, empresa
que patrocinou a Prova da Chave, e que sempre apoia o
Balonismo.

Ingresso Solidário no 32º Festival de Balonismo rendeu quase
6 toneladas e meia de alimentos

O ingresso solidário no 32º Festival Internacional de
Balonismo em Torres rendeu exatamente 6.443 quilos
de alimentos não perecíveis. Cerca de quatro mil pessoas optaram pelo ingresso de R$15,00 mais um quilo
de alimento. Os que não contribuíram com o alimento,
adquiriram o ingresso por R$20,00.
O montante está sendo organizado em cestas básicas
para futura distribuição aos indivíduos e famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Di-

reitos Humanos. O secretário Fábio da Rosa agradece a
colaboração dos visitantes no apoio â formação de mais
cestas básicas, destacando que além desta colaboração
para a Secretaria, o 32º Festival, possibilita o desenvolvimento da cidade, incentivando a economia local em
diferentes áreas.,
Conforme levantamento da Secretaria de Assistência
Social, os alimentos oferecidos em maior número foram
o arroz e a massa.

Maior presença de Balonistas mulheres

Na oportunidade de divulgação dos vencedores do
32º Festival, aconteceu uma homenagem especial às
mulheres participantes do evento, que vem aumentando. Neste 32º Festival, houve a maior presença feminina
da história do evento, tendo cinco mulheres participantes. Saiba quem são elas: Damiana Becker, de Passo de
Torres, Flavia Souza, Giulia da Luz, Jaqueline Limae Lais
Pinho, todas de Torres.
O Festival foi uma promoção da Prefeitura de Torres,
por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com realização da empresa VC Play, de Porto Alegre.
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Caroline Westphalen
Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
Atendimento em São Paulo ou online
Instagram: @terapeuta.carol
WhatsApp: 11 965844075

FILOSOFANDO SEM FILTRO
A vida me surpreende todos os dias. Cada momento da nossa existência aqui na Terra que consigo apreciar sem pressa,
julgamentos e teorias mirabolantes parece uma prece, uma
poesia ou bilhete de Deus. É impossível degustar uma paisagem quando a gente tem pressa, quando a gente julga é porque não compreendeu o todo daquilo que está sendo captado
no momento e as teorias mirabolantes, muitas vezes, servem
pra deixar a gente cada vez mais perdido. O Grande Criador de
tudo, do universo e de todas as coisas se encontra justamente
em tudo que ele fez e continua fazendo. Nós somos partículas de Deus. E isso também serve pra cada um de nós, pois
tudo o que a gente cria tem um pedacinho da gente, nosso
jeito, nossas falhas, qualidades, enfim, nossa essência. Assim
é Deus em relação a tudo o que existe, porém sem os erros.
Ele jamais erra. A gente tem uma infinidade de erros, falhas
e lacunas no nosso trajeto, tanto no passado quanto agora, e a gente ainda tem muitos equívocos pra tentar reparar
pela frente. Não quero desanimar ninguém, mas a lapidação
é um trabalho infinito. Enfim, escrevi esse primeiro momento
do texto por causa de uma turbulência esquisita que nunca
tinha presenciado, porém insignificante pra maioria das pessoas que estavam no avião. Estava voltando de Buenos Aires

Associação Torrense de
Proteção aos Animais
ADOÇÃO RESPONSÁVEL
No mundo da causa animal muito se fala em “adoção responsável”.
Porém, você sabe o que é isso e qual a sua importância?
É comprovado que a convivência com animais de estimação traz felicidade para um ambiente. Ter animais por perto pode trazer inúmeros
benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. Melhora na socialização, combate à depressão, alivio de estresse e outros são alguns exemplos. Por outro lado, ter um animal de estimação em casa traz responsabilidades enormes. Quando você traz aquele serzinho para a sua casa, é
uma vida que dependerá de você para sempre. Sendo assim, é necessário
ter certos cuidados e entender alguns processos para fazer uma adoção
responsável.
Segundo uma pesquisa do IBGE, o Brasil tem 132 milhões de animais de
estimação, sendo o 4.º lugar no mundo em quantidade de pets. Outro estudo, da ONG União Internacional Protetora dos Animais (Uipa), mostrou
que em todo o período da pandemia a procura por animais para adoção
aumentou 400% no país.
Além disso, de acordo com dados da OMS, no Brasil existem 30 milhões
de animais em situação de rua (em maioria são vítimas de abandono),
sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Ou seja: 10% dos cães
sem lar no mundo vivem pelas ruas do Brasil.
Por outro lado, durante a pandemia a adoção de animais cresceu em
todo o mundo, mas o abandono de animais também aumentou. .
Sendo assim, isso mostra que, ao mesmo tempo em que as pessoas estão buscando em um pet uma companhia para não se sentirem sozinhos,
outras pessoas estão se desfazendo de seus animais por estarem passando mais tempo em casa.
Ou seja, é necessário ter consciência e fazer uma adoção responsável,

na semana passada e quando o avião deu aquela sambada a
vida em si passou na minha tela mental e meu guia espiritual
puxou minha orelha. Ele acha que eu deveria agradecer mais
pela vida. Tento agradecer todos os dias, mas, às vezes, me
esqueço. Talvez eu precise criar algo mais frequente, extenso
e profundo. Meditar e silenciar a mente sempre foi um exercício muito difícil pra mim. Acho que evolui com o passar dos
anos, mas só consigo meditar uns 15 minutos. Certeza que
preciso deixar meu orgulho de lado e iniciar esse caminho com
meditações guiadas. A gente tem mania de achar que deve
fazer tudo sozinho, né? Conta aqui pra mim que você também
faz isso na maioria das vezes! (Risos) Hoje sei que é loucura
pensar e agir assim. Eu não sou ninguém sem você e vice-versa. As pessoas precisam umas das outras pra caminhar. É
pra isso mesmo que a gente está aqui. A intenção de colocar
esse tanto de almas na Terra tem a ver com um lance coletivo
também. As pessoas precisam da nossa verdade, de quem a
gente é em essência. A solitude é uma maravilha pra quem
conseguiu transformar a solidão em algo maior, momentos
consigo mesmo que trazem paz, calma e tranquilidade, mas
a gente evolui muito mais quando vai pro coletivo depois que
passa por esse tempo de autoconhecimento. Quem consegue
ficar sozinho sem se entristecer é porque se conhece bem e
sabe que a solidão em si não existe. O que existe no sentido
negativo em relação à solidão é uma pessoa que ainda não
sabe quem é, que não se conhece e ainda tem muitos medos
e angústias pra serem trabalhados. Eu adoro o silêncio e,
muitas vezes, prefiro apenas a minha companhia, mas sei que
ninguém é uma ilha e é impossível evoluir de forma integral
sem estar de vez em quando no coletivo. Seguimos com as
sessões on-line de Tarot, Terapia com Florais de Bach, Roda
da Vida de Paul Meyer e Psicoterapia. Uma ótima semana pra
todos nós! Fiquem bem!
ponderando todos os fatores de ter um animal em casa.
O que significa adoção responsável: tudo começa bem antes da adoção, de
fato. A adoção responsável começa pela tomada de medidas e precauções para
a nova vida que chegará. É preciso ter consciência de que os animais vivem durante muitos anos e que eles demandam muito tempo, atenção e paciência.
Sendo assim, é necessário também avaliar alguns fatores:
Espaço físico — O animal terá espaço suficiente para andar, correr, brincar e
se exercitar conforme o porte dele?
Aceitação da família – Todos os moradores da casa gostam de animais e concordam com a vinda de um novo integrante? Algum dos moradores possuí
alergia a pelos? E outros fatores.
Custos (alimentação, saúde e bem-estar) – Você está ciente que é uma vida
que precisa se alimentar, precisa garantir o bem-estar e poderá ser necessário
ter gastos com a saúde do pet?
Idade do animal – É importante levar isso em consideração, pois muitos animais vivem, em média, 15 anos. Além disso, ao considerar a adoção de um
animal idoso, é preciso considerar a partida prematura do pet e ter psicológico para isso. .
Tempo para se dedicar ao animal – Deve-se considerar que é uma vida e que
ela precisa de atenção. Se você é uma pessoa que fica muito tempo fora de
casa e viaja com frequência, terá pouco tempo para se dedicar ao animal.
Como funciona o processo de adoção responsável?
O processo de adoção depende muito da ONG ou do local. Porém, para adotar um animal e ter a confiança de que o pet será bem tratado e viverá em
um local adequado, as ONG’S costumam fazer formulários extremamente
minuciosos sobre o adotante.
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 e na Aldeia Indígena Inhu
Porã no 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 e, sobretudo
adotando um animal.
A ATPA está precisando muito de doação de ração para cães e gatos. Se
você quiser doar ração, pode adquirir e nos avisar, nós buscamos. Contato:
51 981116834
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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 13a Sessão Plenária Ordinária, do
3o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 02
de maio de 2022. Presentes ainda, Ver. Carlos Alberto da Silva
Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson
Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipriano
Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino
(PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de leis de autoria do Poder Executivo: nº 20/2022, do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a compra do Edifício Sociedade Educacional Santa Rita, situados nesta Cidade, dando em pagamento
o Edifício Residencial e Comercial Arara Azul; nº 21/2022, que
altera a remuneração dos contratos administrativos de Agente
Comunitário de Saúde, autorizados pela Lei nº 13.708, de 14 de
agosto de 2018; nº 22/2022, que autoriza contratações de servidores para atuar na Secretaria de Saúde.
Nº 123/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer o cancelamento
do Requerimento nº 108/2022, que requer a convocação do Secretário Municipal de Cultura e Esportes, a fim de esclarecer a
forma de escolha das bandas locais e regionais no 32º Festival
de Balonismo.
Nº 124/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que
requer o encaminhamento de Moção de Congratulação a equipe
ATHB de Handebol, Campeã da Copa de Novo Hamburgo de
Handebol.
Nº 125/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
requer autorização para participar de curso sobre “Atuação das
comissões na Câmara Municipal, responsabilidade, formação,
atuação e parecer das comissões com destaque às CPI's, aporte
e apresentação de denúncias e representações ao TCE, emendas
impositivas e crimes”, a realizar-se nos dias 10, 11, 12 e 13 de
maio de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 126/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao Delegado Marcos
Vinícius Muniz Veloso, que assumiu o comando da Delegacia
de Polícia de Torres, ao qual desejamos boas vindas e sucesso
nesse novo desafio.
Nº 127/2022, dos vereadores Evaldt Jacob, Rafael da Silveira
Elias e João Alexandre Negrini de Oliveira, que requerem autorização para participar de curso no INLEGIS, a realizar-se nos
dias 07, 08, 09 e 10 de junho de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 128/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que
requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 24/202,
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a celebrar termo de cooperação com o Município de Mampituba/
RS e dá outras providências. RETIRADO PELO AUTOR

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 148, de 19 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 64/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 151, de 25 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 40/2022, do
Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 153, de 25 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 46/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 154, de 25 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 35/2022, do
Ver. Vilmar dos Santos Rocha.
Ofício nº 155, de 27 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 24/2022, do
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 156, de 27 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 63/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 157, de 27 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 52/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 158, de 27 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando em apenso os Laudos de Avaliação pertencentes ao
Projeto de Lei nº 20/2022 do Edifício Residencial e Comercial INDICAÇÕES
Arara Azul e do Edifício Sociedade Educacional Santa Rita.
Nº 62/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica
ao Poder Executivo que seja feito um estudo de viabilidade para
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
colocação da Feira do Produtor e da Feira Ecológica no espaço
Emenda nº 05/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, ao Projeto de onde era de acesso dos ônibus na antiga rodoviária.
Lei n° 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regra- Nº 63/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica
mento das atividades definidas como Não-incidentais e/ou De- ao Poder Executivo que use parte do dinheiro que tenha disponípendentes de Licenciamento Ambiental Municipal no âmbito do vel para a Secretaria da Educação para que se recupere e dê uso
impacto local (emenda ao Anexo).
com atividades de ensino e cultura ao prédio da Escola Cenecista
no Morro do Farol.
PROJETOS DE LEI - 2ª Sessão
Nº 64/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica
Projeto de Lei nº 24/2022, do Poder Executivo, que autoriza o ao Poder Executivo que torne uma obrigação permanente ter a
Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação com Guarda Municipal guarnecendo e dando proteção nas Escolas
o Município de Mampituba/RS e dá outras providências.
Municipais.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 118/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que
requer o encaminhamento de Moção de Congratulação ao piloto
torrense Igor Rodrigues dos Passos, sendo o piloto de balão mais
jovem do Brasil.
Nº 119/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Torres, que no último dia 26 de abril comemorou
seu sexagésimo aniversário (60 anos).
Nº 120/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço na tribuna popular desta Casa Legislativa para o Senhor Raul Bauer,
membro da União Torrense de Skate, enquanto cidadão e munícipe para abordar temas relacionados ao esporte.
Nº 121/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminhamento de Moção de Apoio ao reajuste do valor das diárias dos
Guarda Vidas Militares do Estado do Rio Grande do Sul, a partir
do ano de 2022, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e à
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Nº 122/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que requer

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 260/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de uma
luminária na esquina da Rua Mirim com a Rua Felipe Scheffer,
Bairro Mirim, nesta Cidade.
Nº 261/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de um
quebra-molas na estrada do Limoeiro, quase esquina com Av. do
Limoeiro, Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 262/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de pedra
brita ou material semelhante na Rua Flores da Cunha no encontro com o Calçadão, na Praia da Itapeva, neste Município.
Nº 263/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à pintura das faixas de
segurança na esquina da Av. José Bonifácio com a Av. do Riacho,
e Av. José Bonifácio com a Rua Caxias do Sul, nesta Cidade.
Nº 264/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à pintura de uma faixa
de segurança na Av. José Bonifácio na altura do nº 395, nesta
Cidade.
Nº 265/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à substituição de um poste
localizado na Rua Universitária, passando próximo ao nº 650,
nesta Cidade.
Nº 266/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao reparo e colocação
de uma goleira na quadra de futebol existente na Praça Aberto
Teixeira da Rosa, neste Município.
Nº 267/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à realização de limpeza
do valo paralelo a Rua Adolfo Francisco Bauer (na lateral com
os Móveis Ramos), o referido acesso é pela Travessa Faxinal,
nesta Cidade.
Nº 268/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao conserto dos balanços
e colocação de novos brinquedos na Praça José Matos Duarte Zuca, localizado no Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 269/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto aos reparos dos buracos e calçamento dos mesmos, na Rua Antônio G. Silveira, no trecho entre
a Av. Cristóvão Colombo e a Rua General Osório, nesta Cidade.
Nº 270/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao calçamento que afundou
na Rua Flores da Cunha, esquina com a Rua Oswaldo Aranha,
nesta Cidade.
Nº 271/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à colocação de quebra-molas na
Rua Serafim Machado, próximo ao nº 2811, no Bairro Campo
Bonito, neste Município.
Nº 272/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à colocação de placa “PROIBIDO COLOCAR LIXO” na praça da praia Lagoa Jardim, assim
como a limpeza da mesma que está tomada por podas de árvores
e lixos diversos.
Nº 273/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto aos reparos necessários na
calçada da Rua Lateral paralela à BR-101, no Campo Bonito,
neste Município.
Nº 274/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao reforço na pintura da
faixa de pedestre em frente à Loja Elevato, próximo ao Parque
de Balonismo, nesta Cidade.
Nº 275/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à instalação de um redutor
de velocidade na rótula da Av. Barão do Rio Branco, em frente a
loja Mundo dos Bichos, visando reduzir os riscos de acidentes.
Nº 276/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à manutenção do calçamento
da Rua Élcio Lima, entre a Av. José Bonifácio e a Av. José Maia
Filho, que está cheio de buracos, considerando que é uma via de
grande fluxo de veículos.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 79/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à Indicação nº
240/2021, que sugere uma readequação da linha do perímetro
urbano, para inclusão da área remanescente do Loteamento Jardim Monte Carlo, nesta Cidade.
Nº 80/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita
ao Poder Executivo informações quanto ao prédio da Prefeitura
Municipal, quantos aos andares ainda desocupados, quanto isto
representa em metros quadrados, e o que se projeta para o uso e
ocupação dos mesmos a curto e médio prazo.
Nº 81/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo informações quanto a uma possível abordagem de um
servidor da Guarda Municipal e de uma servidora da Secretaria
da Saúde, lotada no ESF SADI PIPET DE OLIVEIRA, a uma
munícipe próximo a sua residência.
Nº 82/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo informações quanto ao tratamento de esgoto que está impleCOMUNICAÇÃO DE LÍDER
mentado no Parque da Guarita, nesta Cidade.
Ver. Igor Beretta: Fez a leitura da nova diretoria do MDB de
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Torres da chapa MDB Unido, eleita no sábado. Informou que
na quinta-feira (05/05) acontece a escolha da Executiva do partido.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez o comunicado de
uma Audiência Pública, marcada para a quinta-feira próxima,
na associação da Itapeva, para tratar sobre as extensões de rede
de energia das praias do sul e bairros.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Moisés Trisch: Parabenizou ao assessor Cleber pelo aniversário. Lamentou o problema de saúde do Secretário Néry,
na esperança de uma breve e rápida recuperação. Citou o
aniversário de sessenta anos do Sindicado dos Trabalhadores
Rurais e sua atuação no município. Mostrou descontentamento por uma postagem do Prefeito Carlos Souza, referente às
críticas ao Executivo, dizendo que “se não for para enaltecer,
que se calem”. Fez menção ao salário dos professores que não
foram reajustados de acordo com o piso nacional, lamentando
a morosidade da Administração. Pediu que o Executivo pague
os dez profissionais que atuaram na frente de enfrentamento à
Covid. Relatou os problemas de infiltração do Posto de Saúde
Sadi Pipet, e a instalação de um ar-condicionado totalmente irregular. Citou o caso do médico do Posto de Saúde que deixou
o município em virtude de ameaças que recebeu. Criticou o
disparo com arma de fogo em aeroporto por parte do ex-ministro da educação.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Em referência à fala anterior de
um vereador, defendeu o Chefe do Executivo quanto à sua atuação no município. Desejou pronta recuperação ao Secretário
de Turismo, Fernando Néry. Falou sobre o plano de mobilidade
do município, e a necessidade de chamada dos fiscais de trânsito, aprovados em concurso. Disse que é necessário pensar em
melhorar o trânsito do município, sugerindo um possível escoamento de veículos por vias secundárias. Destacou que, se há
erros no plano viário da cidade, é preciso mudar e aperfeiçoar o
sistema. Mencionou a rota gastronômica, que iniciará em poucos meses, trazendo desenvolvimento para os bairros.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Elogiou a atuação do Secretário
Fernando Néry, acometido de um infarto, pela sua atuação e
empenho durante o Festival de Balonismo. Disse que é preciso
valorizarmos mais a vida e não se preocupar com coisas banais. Em referência ao comentário de um vereador que criticou
os móveis do gabinete do prefeito no Festival de Balonismo,
esclareceu que o mobiliário foi oportunizado pela empresa que
promoveu o festival. Pediu pela instalação de água potável, e
solução para os problemas de energia elétrica, da comunidade
do Jacaré. Disse ser inaceitável, nos dias de hoje, faltas de energia tão recorrentes na mesma localidade.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Desejou melhoras ao
Secretário Fernando Néry que se encontra enfermo. Relatou
que, em sua visita a Brasília, solicitou algumas demandas para
o município, na esperança de ter seus pedidos atendidos. Esclareceu que o processo é lento, levando até mesmo o prazo de um
ano para que seja resolvido. Fez uma indicação ao Executivo,
para que a área em frente a antiga rodoviária seja destinada à
feira de produtos ecológicos, favorecendo inclusive os comerciantes locais. Sugeriu que a Guarda de Patrimônio seja permanente nas escolas municipais para que atos de vandalismo
sejam evitados. Relatou que os quinze maiores devedores do
município devem um montante de R$ 136.000.000,00. Dentre
os maiores devedores, estão os bancos Banrisul, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Questionou o motivo de entidades tão fortes não pagarem suas dívidas ao município. Além
destes está a CEEE, que deve R$ 282.000,00 à Administração.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Elogiou a atuação do Secretário Fernando Néry pelo trabalho realizado no Balonismo. Espera pela melhora da saúde do Secretário. Parabenizou o servidor
Vando Brocca pelo trabalho realizado nas estradas do interior,
e à Guarda Municipal por sua atuação durante o Balonismo.
Agradeceu ao “Boy”, da Secretaria de Obras, pelo serviço
de escoamento realizado em áreas da cidade. Informou que o
“Mais Pavimenta” está destinando mais R$ 600.000,00 para
pavimentação no município. Teceu elogios ao ex-governador
Eduardo Leite, responsável pela demanda durante sua gestão
no Estado.
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Ver. Jacó Miguel Zeferino: Fez a leitura de uma homenagem
ao dia do trabalhador, citando os servidores da Polícia Militar,
Civil, Federal e Penal. Disse que, “nas veias dos policiais corre
sangue humano, são gente!”. Foi informado que o Executivo
fará o chamamento de dez fiscais de trânsitos, aprovados em
concurso, citando algumas obras do Executivo que melhoraram
a mobilidade no município. Parabenizou o Secretário Fernando
Néry pelo ótimo trabalho frente a Secretaria. Relatou que ao ser
questionado sobre sua posição frente ao Executivo, respondeu
que sempre fará uma oposição inteligente, criticando apenas o
que é ruim. Agradeceu ao Secretário da Agricultura que fará
limpeza e roçada em estrada na Comunidade do Jacaré. Sugeriu que a Secretaria de Trânsito seja independente e vinculada
ao Gabinete do Prefeito.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Agradeceu à Secretária Élvia e ao Maurinho por atenderem regularmente seus
pedidos. Lamentou pelo infarto do Secretário Fernando Néry.
Espera melhoras. Disse que, em conversa com o Secretário
Porcat, foi informado que existe um processo de estudos para
o reajuste dos professores. Parabenizou a ATHB (Associação Torrense de Handebol) pela ótima colocação na 4ª Copa
Handebol de Novo Hamburgo, e à Yasmin, que está na seleção brasileira de handebol sub-17. Foi enfático afirmando que
ainda não desistiu de implementar o surf noturno em Torres.
Reclamou da empresa Equatorial de Energia, que tem prestado
um péssimo serviço, e que poderá entrar com uma ação popular contra a empresa, em virtude do desrespeito aos usuários.
Pediu que a população tome cuidados quanto ao ciclone extratropical que ocorre no dia seguinte. Convidou os munícipes
para participar da feira de adoção no dia 7 de maio, na Casa da
Terra. Agradeceu ao Tenente Guaraci que resgatou dois cães
abandonados, e em risco de vida, em uma residência.
Ver. Igor Beretta: Lamentou o infarto sofrido pelo Secretário
Fernando Néry. Citando outros casos no município, disse que
“precisamos pensar um pouco mais na forma de viver”. Pediu
que a Secretaria de Saúde disponibilize aparelhos de “eletro”
nos Postos de Saúde. Estranhou o fato de um carro da Secretaria de Educação ainda estar inoperante em virtude de uma
multa de R$ 130,00. Agradeceu pela colocação de duas placas
de farmácia, implantadas pelo Executivo, e ao pagamento das
diárias dos motoristas da Administração. Lamentou o acidente na Rua Ágios Dutra, em virtude do excesso de velocidade.
Pediu pela instalação de quebra-molas no local. Criticou a mudança dos pontos de embarque dos munícipes que recorrem ao
serviço de saúde em Porto Alegre.
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Desejou melhoras ao
Secretário Néry. Em resposta a um comentário anterior sobre
o indulto do Presidente Bolsonaro ao Deputado Daniel Silveira, disse não concordar, mas que o mesmo foi feito por Dilma
aos condenados pelo Mensalão, José Dirceu, José Genuíno e
o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Relatou o caso da menina que passou mal depois de uma cirurgia de apendicite, e
que precisou ser transferida a Porto Alegre. Diante da falta de
leitos, teve que entrar com uma ação para ter acesso a um leito.
Falou que “o Estado precifica a vida”. Lamentou que o Judiciário tenha que fazer o trabalho do Legislativo, afirmando sentir-se envergonhado por não conseguir fazer com que os recursos
sejam alocados corretamente.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Fez referência à audiência
pública que tratará da extensão da rede elétrica nas praias e
bairros do interior. Relatou que constantemente a Comunidade
do Jacaré fica sem energia. Lamentou o mau serviço da empresa Equatorial. Parabenizou o projeto Eco Ponto Pet, um totem
em forma de garrafa pet gigante, que recolheu mais de 15.000
garrafas plásticas no município. Externou seus sentimentos à
família da senhora Doraci Magnus Pereira.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Desejou melhoras ao Secretário Fernando Néry, mostrando-se solidária por saber o quanto
o Secretário de Turismo é exigido durante o Balonismo. Pediu
que seja instalado um centro de especialidades em cardiologia
no município. Parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelos 60 anos de existência. Fez menção à posse do novo
degelado e à presença de lideranças femininas na cerimônia.
Falou sobre sua participação em evento de capacitação em segurança pública e violência contra as mulheres. Convidou os
munícipes a participar da apresentação do Plano de Mobilidade

SEXTA-Feira, 6 de Maio de 2022 17
Urbana de Torres, no dia 5, às 19 horas, no auditório da ULBRA.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Elogiou o Secretário
Néry pelo empenho frente a Pasta, esperando que logo volte às
atividades. Parabenizou o Secretário Mauro pela limpeza dos
valos no entorno da cidade, capina e pintura de meio-fio na
Vila São João. Falou sobre o ciclone extratropical que em breve
chegará à cidade, pedindo que todos se cuidem.
TRIBUNA
Secretário de Planejamento Matheus Junges: Agradeceu pelo
espaço em sessão para falar sobre o Plano de Mobilidade Urbana. Informou que, entre o lançamento do edital e assinatura
do contrato, foi necessário um ano. Assegurou que em matéria
de licitação é preciso analisar o melhor preço e capacidade por
parte do prestador, garantindo que a empresa contratada tem
toda capacidade para executar um bom serviço. Convidou a
população a participar da apresentação do Plano de Mobilidade
que será a no auditório da ULBRA.
ORDEM DO DIA:
Emenda nº 02/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJR), ao Projeto de Lei nº 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regramento das atividades definidas
como não-incidentais e/ou dependentes de Licenciamento Ambiental Municipal no âmbito do impacto local (Emenda ao art.
6º). APROVADA.
Emenda nº 03/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJR), ao Projeto de Lei nº 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regramento das atividades definidas
como não-incidentais e/ou dependentes de Licenciamento Ambiental Municipal no âmbito do impacto local (Emenda ao art.
8º). APROVADA.
Emenda nº 04/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJR), ao Projeto de Lei nº 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regramento das atividades definidas como não-incidentais e/ou dependentes de Licenciamento
Ambiental Municipal no âmbito do Impacto Local (acrescenta
parágrafo único ao art. 2º do projeto). APROVADA.
Emenda nº 05/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, ao Projeto
de Lei n° 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre o
regramento das atividades definidas como Não-incidentais e/ou
Dependentes de Licenciamento Ambiental Municipal no âmbito do impacto local (emenda ao Anexo). APROVADA.
Projeto de Lei nº 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regramento das atividades definidas como não-incidentais e/ou dependentes de Licenciamento Ambiental Municipal
no âmbito do Impacto Local. APROVADO COM AS EMENDAS.
Projeto de Lei nº 20/2022, do Poder Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a compra do Edifício Sociedade Educacional
Santa Rita, situados nesta Cidade, dando em pagamento o Edifício Residencial e Comercial Arara Azul. APROVADO.
Projeto de Lei nº 21/2022, do Poder Executivo, que altera a
remuneração dos contratos administrativos de Agente Comunitário de Saúde, autorizados pela Lei nº 13.708, de 14 de agosto
de 2018. APROVADO.
Projeto de Lei nº 22/2022, do Poder Executivo, que autoriza
contratações de servidores para atuar na Secretaria de Saúde.
APROVADO.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site da
Câmara Municipal de Torres https://www.camaratorres.
rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e
visuais, a nova plataforma permite à população ficar por
dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo
real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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Marcos Vinicius Muniz Veloso é oficialmente empossado delegado titular de Torres
Em prestigiado evento na tarde
da última sexta-feira (29) no plenário da Câmara dos Vereadores
de Torres, foi oficialmente empossado o novo delegado de polícia
titular de Torres, Marcos Vinicius
Muniz Veloso. Ele assumiu a posição antes ocupada pelo delegado
Juliano Aguiar, torrense que chefiou a delegacia de Polícia Civil de
Torres por cerca de 4 anos.
Estiveram presentes o ex-dele-

gado Juliano Aguiar de Carvalho,
secretário adjunto de Segurança
Pública do Estado, Haroldo Chaves Guerreiro; a titular 23ª delegada de Polícia Regional de Capão da Canoa, delegada Sabrina
Deffente; a chefe da Polícia Civil
do Estado, Nadine Anflor; Comandante da Brigada Militar de
Torres, capitão João César Verde
Selva; a Juíza de Torres, Marilde
Goldschimidt; o representante

do Consepro, Nasser Samhan; o
prefeito de Torres, Carlos Souza,
o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Silveira, entre
outros.
Em seu pronunciamento, o
novo delegado que é natural de
Niterói, ao falar sobre os seus
projetos para Torres, ficou emocionado, prometendo se dedicar
com muita garra pela segurança
pública de Torres: "Com muito

diálogo, integração e confiança
mutua, podemos entregar um
trabalho cada vez melhor para a
comunidade. Sou um privilegiado por ser delegado da mais bela
praia gaúcha, confio na minha
equipe e peço um voto de confiança da comunidade torrense"
indicou o delegado Marcos Vinicius.Presentes no ato, esposa,
filho e a mãe do novo delegado,
que veio de Niterói, para a cerimônia.
Já o Delegado Juliano se despediu demonstrando gratidão pela
caminhada de 4 anos a frente da
DP de Torres, lembrando a difícil
empreitada de ser torrense e estar delegado de polícia na terra
natal. “Assumi esse cargo quando
já estava designado para outro local, haviam muitos homicídios em
Torres na época. Chegamos a outra realidade em curto espaço de
tempo, com apoio da BM. Aperfeiçoamos atendimento ao público de nossa delegacia, passamos
por pandemia, dificuldades.Evo-

luímos nos enfrentamento a violência contra a mulher, buscando
mais dignidade no tratamento às
vítimas. Agradeço o apoio dos
torrenses, dos vereadores, do
executivo, Consepro e demais integrantes da Polícia Civil. Certamente houve equívocos, mas os
acertos superam. Como torrense
seguirei torcendo e ajudando a
cidade no que for possível”.
A Delegacia de Polícia Civil de
Torres está sob novo comando,
do delegado Marcos, desde o dia
16 de março. Já alguns anos no
Rio Grande do Sul, atuou como
delegado de polícia em Dom Pedrito e Soledade.
Em sua fala, o prefeito Carlos
Souza agradeceu o trabalho realizado no município pelo ex-delegado Juliano Aguiar de Carvalho,
e saudou a chegada do novo delegado, reforçando a parceria com
a Polícia Civil para que todos, trabalhando juntos, possam buscar
mais benefícios para à comunidade torrense.

Quadrilha é presa após assaltar posto de combustíveis
em Três Cachoeiras
Policial de folga localizou os assaltantes. 5 indivíduos com passagens policiais - incluindo um menor de idade - foram presos
Um grupo com cinco indivíduos assaltou a loja de conveniências de um posto de combustíveis na BR 101, quilômetro 33,
em Três Cachoeiras, no bairro
Fernando Ferrari, na noite de domingo, (01/05), e fugiu do local.
Os assaltantes estavam em um
carro Vectra, de cor branca, e se
dirigiram em sentido ao município de Torres.
A Brigada Militar foi acionada
e deu início as buscas pela região.
Um policial militar que estava de
folga soube da ocorrência e acabou percebendo a presença do

veículo em outro posto de combustíveis, já em Torres, por onde
o grupo passou e seguiu novamente para a BR 101, sentido
Terra de Areia. O Policial avisou
as guarnições do 2º Batalhão de
Policiamento de Áreas Turísticas
(2º BPAT) e começou a acompanhar o deslocamento do grupo.
Guarnições do 2º BPAT acabaram abordando o veículo Vectra,
que retornou a Três Cachoeiras,
onde, na localidade de Santo
Anjo, três homens e uma mulher
acabaram presos e um adoles-

cente apreendido.
O quarteto tem idades entre
25 e 35 anos e todos apresentam
antecedentes policiais por diversos crimes, entre eles furto qualificado e tráfico de entorpecentes. A mulher estava foragida da
Justiça. O menor, de 16 anos, tem
passagem por tráfico de drogas.
Com eles foram apreendidos
R$ 693, um facão, duas facas, dois
simulacros de armas, três celulares e produto alimentar roubado
na loja do posto de combustíveis.
A ação contou com o trabalho da
Polícia Rodoviária Federal.

TEXTO: Jornalista Jussara Pelissoli – servidora civil

FOTO: Divulgação BM

Dupla é presa pela BM com quase dois quilos de MAIS UM DETENTO É ENCONTRADO MORTO NA
maconha e cocaína em Torres
PENITENCIÁRIA DE OSÓRIO
Na
quarta-feira
(04/05), no bairro São
João em Torres, a Brigada Militar (BM) prendeu
dois homens por tráfico
e associação ao tráfico
de drogas. Durante patrulhamento tático, uma
equipe da Força Tática
do 2º BPAT recebeu informações de que dois indivíduos estariam fazendo
entrega de drogas na cidade.
Diante dessas informações, os policiais milita-

res iniciaram diligências,
sendo possível localizar
os suspeitos. "Os PMs
abordagem e identificaram dois homens, de 35
e 40 anos, e com eles fo-

ram encontrados quatro
tijolos de maconha, uma
porção de cocaína, duas
balanças de precisão, um
celular e R$ 89", ressalta
a comunicação da BM.

Um detento foi encontrado morto em sua cela
na Penitenciária Modulada
Estadual de Osório. O corpo foi encontrado quando
a equipe da Susepe fazia
uma conferência de rotina, na manhã de domingo
(01). Ele não respondeu ao
pedido de apresentação.
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado e constatou a
morte. Não havia sinais de
violência no corpo do homem.

O laudo pericial, que deverá identificar o que causou o óbito, não foi divulgado até quarta-feira (03).
O nome do detento não foi
divulgado. Recentemente,

outro preso foi encontrado
morto no presídio de Osório. No dia 30 de março, um
preso de 59 anos foi agredido e morto pelo próprio
colega de cela
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 03/05 e 09/05)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana pede calma e reflexão. Privar-se de algumas coisas se faz necessário,
então tome cuidado com desejos em excesso. É importante fazer pausas e cuidar mais
da saúde e da alimentação. Alguma situação
pode trazer aprendizados, mas a partir de alguma perda, provavelmente algum prejuízo material, caso você
esteja muito apegado ou ansioso. É importante não se deixar levar pelo orgulho e buscar se abrir para receber ajuda.
TOURO -A semana vai trazer a consciência dos fechamentos de ciclos, portanto
você pode sentir a necessidade de se libertar de algo ou de finalizar uma situação
para que novas possibilidades se abram.
Quanto mais livre for e mais desapegado, mais a semana fluirá positivamente. Tome cuidado com a dificuldade de
confiar em si mesmo e nas pessoas.
GÊMEOS -Muita energia nesta semana, em
que você pode começar a mil, realizando muita
coisa e seguindo rumo a uma natural diminuição do ritmo para preservar a sua saúde. Evite
se desgastar demais e saiba fazer pausas. A
saúde está boa, mas é bom não exagerar na
alimentação. O eclipse vai ativar muito sua intuição, então saiba parar um pouco no dia 30 para se conectar
com seu divino interior e com a sua fé.
CÂNCER -A semana pede conservação e manutenção de tudo: saúde, vida amorosa e trabalho. Momento de ser estável e realista. Quanto
mais conseguir focar no aqui e agora, mais criativo e produtivo conseguirá ser. Tome cuidado
com o excesso de pragmatismo, porque você
pode se tornar muito duro ou teimoso. Novos projetos podem surgir,
trazendo um caminho de alegrias e segurança financeira.

LEÃO - A semana pode trazer
realizações felizes se você mantiver sua
autoconfiança e sua capacidade de lidar
com as situações de forma mais prática e
racional. Tome cuidado com melindres e
dramas, pois tudo isso pode atrapalhar suas ações. Sem
dúvida, seu dinamismo e sua energia estarão altos e você
conseguirá, ao longo da semana, ter bastante vontade de
renovar sua vida, buscando mais sucesso.
VIRGEM - Quanto mais em paz tiver e não se
deixar envolver por brigas bobas ou irritações,
mais poderá ser uma semana positiva. É preciso ter foco e equilíbrio. Isso é um desafio, mas,
se você souber evitar certas situações, sairá
vitorioso. Mantenha a vigilância e se preserve,
senão vai viver rivalidades, disputas e obstáculos. Simplifique sua
rotina nesta semana. Tome cuidado com questões judiciais, porque
não é um bom momento para começar uma briga jurídica.

LIBRA - A semana vai trazer um pouco
de caos e uma necessidade de avançar
lentamente, sem ansiedade, rumo a uma
organização da sua rotina. Cuidar da
saúde e manter a disciplina na alimentação é fundamental. Estabilidade e coragem serão trunfos, então não perca isso.
ESCORPIÃO -A semana favorece um julgamento equilibrado e profundo — e muito provavelmente isso vem das relações, das trocas
e dos encontros. Pode ser uma semana muito
rica em afeto, carinho, atenção e conselhos.
Existem novidades e situações que surgem
despertando uma vontade e uma ideia... enfim, algo que estava adormecido. Vale a pena seguir a intuição.
SAGITÁRIO - A semana pode trazer a necessidade de mais cuidado com a saúde: fique
atento a acidentes e situações arriscadas no
dia a dia. Seja precavido e organizado. Cuide
bem de finanças e faça economia. Semana de
atenção e foco, porque a dispersão e as ansiedades podem
ser grandes. Se estiver sem foco, pode acabar esquecendo
compromissos e até mesmo perder documentos.

CAPRICÓRNIO -A semana
será intensa e mexerá com
seu ego: tome cuidado com
intensidades e desejos em excesso: você pode fazer gastos
ou ter atitudes exageradas. Algo pode ser
esclarecido também, trazendo mais entendimento sobre uma situação do passado.
Além disso, você pode depender mais dos
outros do que gostaria.
AQUÁRIO - A semana trará sua garra e
força de vontade para agir, solucionar e
enfrentar o que for preciso. Apenas tome
cuidado com o excesso de força, que
pode até gerar brigas e desentendimentos.
Você, sem dúvida, protegerá seus interesses. Apenas tome cuidado com atitudes egoístas. Saiba usar
bem seu dinheiro. Excessos nessa área também podem ser
ruins. Você pode receber algum parente ou amigo em casa.
PEIXES -A semana traz notícias
inesperadas. De qualquer forma,
você estará vivendo um momento
de mudanças, viagens ou muita
agitação. Tome cuidado com ilusões e com a dificuldade de dialogar. A saúde está boa, mas pode ser importante
descansar psicologicamente no final da semana,
buscando atividades leves, que favoreçam a alegria e o bem estar.
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Dia das Mães: Uma justa homenagem
às mulheres que nos dão a vida!
A história do Dia das Mães
tem diferentes origens, variando de acordo com a cultura. Na
mitologia grega, ocorre uma de
suas primeiras manifestações
conhecidas. Os gregos festejavam a entrada da primavera
reverenciando Rhea, mulher
de Cronus e mãe de Zeus, também considerada mãe de todos
os deuses. Já os romanos feste-

javam a chegada da primavera
reverenciando Cybele, considerada para eles a mãe dos
deuses. Chamada de “Hilária”,
essa celebração durava três
dias e incluía paradas, jogos e
baile de máscaras.
. Durante o século XVII, a
Inglaterra celebrava no 4º Domingo de Quaresma (40 dias
antes da Páscoa) um dia cha-

mado “Domingo da Mãe”, que
pretendia homenagear todas as
mães inglesas. Neste período,
a maior parte da classe baixa
inglesa trabalhava longe de
casa e vivia com os patrões.
No Domingo da Mãe, os servos tinham um dia de folga e
eram encorajados a regressar
a casa e passar esse dia com a
sua mãe.

Ana Jarvis e sua campanha pelas mães
Nos tempos contemporâneos, o
Dia das Mães encontrou na dedicação de uma mulher dos Estados
Unidos a história necessária para
sua popularização. Ana Jarvis ,
mulher que perdeu sua mãe muito
cedo, foi quem iniciou uma grande
campanha para instituir de verdade
a data, lá no começo do século XX.
Juntamente com alguns amigos,
Anna Jarvis organizou uma cerimônia no ano de 1907 em Grafton
(no estado de Virginia do Oeste),

para homenagear sua mãe, que havia falecido dois anos antes disso.
A mãe de Anna havia tentado criar
o Mother´s Friendship Days, como
um modo de lidar com as consequências da Guerra Civil (muitas
mães perderam seus filhos em
combate naquela época).
Para criar um feriado nacional
que homenageasse todas as mães,
Ana e seus apoiadores escreveram
para ministros, políticos e homens
influentes no país, em uma grande

campanha. Seus esforços foram
recompensados e assim o Dia das
Mães foi oficializado.
Em 1910, Virginia do Oeste se
tornou o primeiro Estado norte-americano a reconhecer o feriado.
Toda a nação seguiu esta decisão
e, em 1914, o Presidente Wilson
declarou que o segundo domingo
do mês de maio seria considerado
o Dia das Mães.
Anna usou o cravo como símbolo das mães, uma vez que o

cravo representa a doçura, pureza
e tolerância presentes no amor de
mãe. Infelizmente para Anna, sua
intenção acabou sendo superada
pelo comércio que soube e sabe até
hoje explorar muito bem todos esses feriados comemorativos. Anna

lutou muito contra essa “comercialização” e chegou até mesmo a
ser presa após ter “perturbado a ordem” em uma convenção de mães,
em 1923. Anna nunca se casou, e
também não teve filhos. Ela faleceu em 1948.

tivando a compra de presentes
para as mães e o hábito de presentear as mães ganhou impulso
no país.
Em Portugal, o Dia da Mãe é
celebrado no primeiro domingo

de Maio, embora durante muitos
anos tivesse sido comemorado
no dia 8 de Dezembro, dia da
Nossa Senhora da Conceição. Já
em Israel, o Dia da Mãe deixou
de ser celebrado, sendo substi-

tuído pelo Dia da Família, que
ocorre em fevereiro.
No mundo Árabe, a data se
comemora no dia 21 de março,
entrada da primavera para os países do Hemisfério Norte.

No Brasil e pelo mundo
No Brasil, o Dia das Mães
foi introduzido pela Associação Cristã de Moços (ACM) de
Porto Alegre, em maio de 1918.
A data passou a ser celebrada
oficialmente no segundo domin-

go de maio, conforme decreto
assinado, em 1932, pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1949,
vários proprietários de lojas de
São Paulo lançaram uma grande campanha publicitária incen-

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

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

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

			

		Contatos:
		
		

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

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência
Torres – RS - Brasil
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Aniversário de Três Cachoeiras
é comemorado com baile da melhor idade

Uma das programações
da semana de aniversário de
Três Cachoeiras foi o baile

para a melhor idade, realizado na última quinta-feira (28), no Salão Paroquial.

Cerca de 150 pessoas participaram da festa, dentre elas
o prefeito municipal, Flávio
Raupp Lipert.
Na abertura, Flávio agradeceu os munícipes. “Parabéns ao nosso povo, que
tem feito com que Três
Cachoeiras seja um município reconhecido por todos.
Pelo fruto do trabalho de
cada um é que somos um
município desenvolvido e
próspero”, disse o prefeito. Além de muita música,
o encontro contou com a
apresentação do mágico de
Três Cachoeiras, Maurício
Schwanck.

Programação
Além do baile da melhor idade, a programação do município contou com a festa campeira e a inauguração da cancha
do CTG Tauras da Tradição, promovido no dia 1º de maio; com
o dia D vacinação e ação especial de cuidados com a saúde;

com a celebração de ação de
graças e o show nacional com
Vando Lipert; a palestra sobre
autoconhecimento ministrado
pela psicóloga Alda Franzen e a
terapeuta Maria Garroni.
O Passeio Ciclístico, que
ocorreria no último sábado

(30), foi cancelado em virtude
da chuva. A inauguração da
EMEI João Valim, que ocorreria
no dia 28 de abril, foi transferida para uma nova data ainda
em definição.

Assinado convênio para pavimentação asfáltica que ligará a BR-101 à Bella Torres
Foi assinada em Balneário
Gaivota, na tarde desta quinta-feira (5 de maio) - pelo Prefeito de Passo de Torres, Valmir
Rodrigues, e o Governador de
Santa Catarina, Carlos Moisés o convênio para a realização da
pavimentação asfáltica que ligará a BR-101 ao Balneário Bella
Torres. Com investimento de
R$17,9 milhões, a obra ligará o
trecho entre a Serra do Faxinal e
Caminhos do Mar - em trecho de
8,4 quilômetros.
"Uma obra aguardada há
muitos anos pelos moradores
e turistas que vai sair do papel

através do Governador Moisés
e do nosso Deputado Zé Milton.
Tivemos coragem e encaramos
esse desafio, desde a elaboração
do projeto até chegar na mesa
do Governador. Um divisor de
águas no desenvolvimento econômico de Passo de Torres!",
destacou o prefeito Valmir Rodrigues.
Atualmente, a estrada que
liga a BR-101 catarinense a Bella
Torres - um dos principais balneários de Passo de Torres - está
em condições precárias, sendo
muito difícil e demorado o acesso através dela.

Santo Feirão especial de dia das mães será nesta sexta-feira em Três Cachoeiras
O Santo Feirão especial de Dia
das Mães será realizado nesta
sexta-feira, dia 06 de maio, embaixo do Viaduto Central, em Três

Cachoeiras. A feira, que tem reunido diversos expositores, estará
aberta entre 13h e 19h, com uma
variedade de produtos coloniais,

orgânicos e artesanais como
pães, doces, hortaliças e artesanatos.
Com exceção desta edição, a

feira ocorre no segundo sábado
de cada mês e é promovida pela
Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras, por meio da Secretaria

de Assistência Social e Departamento de Turismo, pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Emater
e Casa do Artesão Raízes da Arte.

Sábado (07) tem Brique +Cultura no Passo de Torres
O Brique +Cultura no Passo de
Torres é um evento que une atrações culturais com o já tradicional
comércio de rua e expositores locais - ofertando produtos como

artesanato, vestuário, produtos
da agricultura familiar, obras de
arte, culinária artesanal, livros,
antiguidades, produtos naturais,
entre outros.

No próximo sábado, 07 de
maio, na Praça dos Pescadores,
o Departamento Municipal de
Cultura vai realizar uma programação especial. Confira:14h –

Abertura do Brique;15h – Mestre Kunta Kinte e Coletivo de
Capoeira Angola apresentam: A
capoeira contada, cantada e tocada;16h30min – Gardelito: Cantor

de tangos, música cigana e portenha;19h30min – Encerramento.
Em caso de mau tempo, o evento
será adiado para o sábado subsequente.

Campanha de vacinação contra a gripe inclui novos grupos em Três Cachoeiras
Iniciou nesta semana, dia 2 de
maio, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gri-

pe (Influenza). Neste período, o
público alvo da imunização são:
caminhoneiros; crianças de 6 me-

ses a menores de 5 anos (4 anos,
11 meses e 29 dias); gestantes e
puérperas; professores; trabalha-

dores da saúde; doentes crônicos.
As unidades de saúde estarão
vacinando diariamente, das 8h às

12h e das 13h30 às 17h30. Mais
informações poderão ser obtidas
na sua Unidade de Saúde.
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Arroio do Sal realiza abertura da nova edição do
'PROGRAMA QUALIFICAR: GERANDO OPORTUNIDADES'
No último dia 02 de maio,
segunda-feira, o Município de
Arroio do Sal, por meio da Secretaria da Cidadania, Trabalho
e Desenvolvimento Social, realizou a abertura de nova edição
do Programa Qualificar: gerando oportunidades. A nova edição que segue até o dia 31 de
agosto de 2022, destina vagas
para atuação na Secretaria de
Obras e Transportes, Secretaria de Educação, Secretaria de
Turismo, Esporte, Juventude e
da Cultura, Secretaria de Meio
Ambiente, Agropecuária e Pesca, Secretaria da Saúde, Secre-

taria da Cidadania, Trabalho e
Desenvolvimento Social e Secretaria da Administração.
O secretário de Cidadania,
Trabalho e Desenvolvimento
Social, Manoel Pedro Faustino
(Maneca), explica que o Programa é de responsabilidade
da sua Secretaria e visa preparar trabalhadores em vulnerabilidade social com a oferta
de qualificação profissional,
contribuindo para ao desenvolvimento dos trabalhadores e
para maior chance de empregabilidade.
De acordo com o vice-prefei-

to de Arroio do Sal, José Diogo
Martins Pereira (Zéca), o Programa Qualificar na sua quarta
edição, tem se mostrado um
sucesso no seu objetivo, preparando pessoas para alcançarem seu emprego e sua sustentabilidade. Na abertura do
Programa, o vice-prefeito Zeca
também falou aos selecionados
sobre oportunidade e mercado
de trabalho.
Ao todo, os 30 selecionados,
além da experiência profissional, receberão uma bolsa auxílio remunerada e participarão

ao longo do período de formações sobre variados temas
de desenvolvimento pessoal e

profissional. (TEXTO por Melissa Maciel/ FOTO Daniel Matos
- ASCOM PMAS)

Escola José Schwanck Leffa
comemora 5 anos de existência
em Três Cachoeiras
No dia da comemoração do aniversário de 34
anos de emancipação de
Três Cachoeiras, em 29 de
abril, a Escola José Schwanck Leffa comemora 5
anos de existência.
“Com certeza essa escola vai ser uma das prin-

cipais marcas que vamos
deixar para a nossa população. Uma corajosa
decisão do nosso governo, da nossa equipe, de
abrimos uma escola em
4 meses (inaugurada em
29.04.2017), criando 100
vagas de 0 a 3 anos”, disse

o prefeito municipal, Flávio Raupp Lipert.
Durante a comemoração, o prefeito aproveitou
para visitar os alunos. “O
olhar e os sorrisos dessas
crianças são o que nos dão
forças para seguirmos em
frente”, afirmou ele.
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Prefeito de Arroio do Sal participa em Brasília de manifesto da
bancada gaúcha contra a liberação da pesca de arrasto no RS
O prefeito de Arroio do Sal e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (AMLINORTE),
Affonso Flávio Angst (Bolão), participou ontem, 03/05, terça-feira,
junto à bancada gaúcha no plenário da Câmara dos Deputados em
Brasília, do manifesto em defesa da
constitucionalidade da Lei estadual
15.223/18, que proibiu a pesca de
arrasto nas 12 milhas náuticas da
costa oceânica. A pesca de arrasto
envolve puxar uma rede através da
água atrás de um ou mais barcos.

A bancada gaúcha é composta
por 31 deputados e 3 senadores, e
recebeu o apoio do prefeito Bolão
que também contribuiu participando do debate. Confira no vídeo.
De acordo com o prefeito Bolão,
a proibição do arrasto beneficia famílias que vivem da pesca, citando
a pesca artesanal fortemente presente em diversos municípios do
Litoral Norte. O prefeito Bolão afirmou ser testemunha de que muitas
famílias tiram o sustento da pesca
na maior parte do ano e acredita

ser muito importante manter proibida a pesca de arrasto, visto que
nos últimos dois anos aumentou
muito o pescado para os pescadores artesanais.
Além disso, o prefeito Bolão afirmou que a Festa do Pescador de
Arroio do Sal, com a sua tradicional
Tainha assada, conta com o fornecimento do pescado pelos pescadores artesanais, fomentando a
sustentabilidade financeira desses
trabalhadores. (Texto por Melissa
Maciel - ASCOM PMAS)

Confirmado PROERD nas escolas municipais de ensino fundamental de Arroio do Sal
Na manhã de sexta-feira
(29/04), ficou decidido que todas
as escolas municipais de ensino
fundamental de Arroio do Sal
contarão com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência (Proerd), que tem por
objetivo principal a aplicação de
políticas públicas de segurança
para diminuição das ocorrências
e por consequência a aproximação do policial com a comunida-

de.
De acordo com o assessor municipal de Segurança, Rodrigo dos
Santos Silva, a reunião contou
ainda com a presença do secretário municipal de Educação, Diego
Dias, e representantes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas
Turísticas (2º BPAT), o comandante do 3° Pelotão de Arroio do Sal,
sargento Leandro Kiewel, e o instrutor do Proerd, o soldado Ricar-

do Moreira.
Além do anúncio sobre o Proerd em Arroio do Sal, com previsão para início em 23/05, também
foi tratado outros assuntos da
segurança interna e externa das
escolas municipais, com atenção
especial na prevenção de crimes,
conflitos e contravenções junto
aos estabelecimentos de ensino.
(TEXTO por Melissa Maciel/ FOTO
Daniel Matos - ASCOM PMAS)

Associação visita prefeito de Arroio do Sal para
a realização de ações de educação ambiental
Na tarde de sexta-feira (29/04),
o prefeito de Arroio do Sal, Affonso
Flávio Angst (Bolão), recebeu a visita de integrantes da Associação de
Proteção Ambiental de Arroio do Sal
(APamAS).
De acordo com uma das integrantes, Marta Maria da Silva, o objetivo

da visita foi oferecer contribuição em
ações a serem implementadas no
Município, visando a manutenção da
qualidade ambiental e execução da
Educação Ambiental em Arroio do
Sal.
O prefeito Bolão agradece a disponibilidade da APamAS e reconhe-

ce a importância da união do poder
público e de entidades buscando o
desenvolvimento e melhorias para a
comunidade.
Além da Marta, participaram da
reunião Nora Machado Klingelfus, Rafael Gotuzzo Dill, Lídia Maria Lacombe
Klingelfus e Luís Henrique Peres Pires.

Em Brasília, prefeito de Arroio do
Sal cobra pagamentos para Escola do
Balneário Atlântico
Em Brasília, o prefeito de Arroio
do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), dentre os muitos compromissos, esteve na sede do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), vinculado ao
Ministério da Educação.

O prefeito Bolão reivindicou
pagamentos que não estão sendo
transferidos ao Município, para
viabilizar a Escola de Educação
Infantil do Balneário Atlântico. O
propósito do FNDE é transferir recursos financeiros e prestar assis-

tência técnica aos municípios.
Além dessa reivindicação, o
prefeito Bolão esteve tratando
também de outras necessidades
para a educação municipal. (Texto por Melissa Maciel - ASCOM
PMAS)

Segue vacinação contra Influenza (Gripe) e Sarampo em Arroio do Sal
A Campanha Nacional contra
a Influenza (Gripe) e o Sarampo
de 2022 segue ocorrendo em
Arroio do Sal até 03 de junho. A
vacinação vai ocorrer enquanto
durar os estoques. Confira quem
deve se vacinar e em quais locais
do Município. No caso de necessidade de esclarecer dúvidas sobre a vacinação, ligue no ESF de

referência do seu bairro, conforme os contatos: ESF Centro (51)
3687-3542; ESF Figueirinha (51)
3687-3546; ESF Rodinha (51)
3687-3548; Posto de Saúde Bom
Jesus (51) 3687-3547 ou Posto de
Saúde Balneário Atlântico (51)
3687-3549.
– Vacina da Gripe e do Saram-

po - Grupos prioritários: Crianças
de 6 meses a < 5 anos (4 anos, 11
meses e 29 dias) e profissionais da
saúde/ Locais: ESF Centro e ESF
Rondinha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
– Vacina da Gripe -Grupos
prioritários: idosos acima de 60
anos, gestantes, puérperas, po-

vos indígenas, trabalhadores da
educação, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros,
trabalhadores de Transporte
Coletivo Rodoviário Passageiros
Urbano e de Longo Curso, trabalhadores Portuários, Forças de
Segurança e Salvamento, Forças
Armadas, Funcionários do Sis-

tema de Privação de Liberdade,
População privada de liberdade
e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas / Locais:
ESF Figueirinha e Posto de Saúde
Balneário Atlântico, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e das
13h às 17h, exceto na segunda-feira, quando se encerra o atendimento às 16h.
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MP realiza palestra sobre segurança pública e violência
contra a mulher em Torres
A promotoria de Justiça de
Torres realizou, na última quinta-feira, 28 de abril, a capacitação
Segurança Pública e Violência

contra a Mulher: perspectiva de
gênero e a atuação.
A convite do promotor de Justiça Vinícius Lima a promotora de
Justiça Ivana Battaglin
falou para policiais civis
e militares e integrantes da Patrulha Maria
da Penha.
Ivana Battaglin é
membro da Comissão
Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Grupo

Nacional de Direitos Humanos do
Ministério Público e pesquisadora no tema da violência de gênero, além de ser autora do projeto
Fale com Elas.
A palestrante abordou o caráter cíclico e potencialmente
letal da violência doméstica, ressaltando que o Brasil ocupa o 5º
lugar no ranking dos países com
maior número de crimes praticados contra mulheres. “Em 2020,
a cada minuto, oito mulheres
foram agredidas fisicamente e a
cada oito minutos uma mulher

é estuprada no Brasil. Trazendo
para 2021, temos um total de
1.319 mulheres vítimas de feminicídio e quase 90% desses cri-

mes são cometidos por companheiros ou ex-companheiros da
vítima”, explicou a promotora.
FONTE - MP RS

Secretaria da Saúde e Hospital dos Navegantes discutem
soluções para demandas da rede municipal em Torres
A Secretaria Municipal de Saúde
recebeu nessa última terça-feira, 3 de
maio, o diretor do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes Samuel Meoti. Além
da secretária municipal de Saúde, Helvia
Sanae Mano, também participaram da
reunião a diretora Administrativa Thieli
Lentz; a, diretora de Média e Alta Complexidade Juliana Borges Carlos, a diretora de Atenção Basica, Arinês Jacques, e a
Responsável Técnica, Drª. Luiza Cidade.
A reunião foi realizada com intuito
de debater sobre a necessidade de in-

tegração entre a Secretaria Municipal
de Saúde e o Hospital Nossa Senhor dos
Navegantes para suprir as demandas
oriundas da Clínica de Especialidades de
Torres, diminuindo a locomoção do paciente até Porto Alegre.
Também foram ajustados fluxos das
demandas que chegam ao Pronto Atendimento e que necessitam de encaminhamentos para o Hospital, sempre com
a preocupação de proporcionar um melhor acolhimento e bem-estar do paciente, Abordados temas como a redução na

espera por leitos e maior organização de
pacientes visando a ordem de urgência
de cada um.
Foi discutida ainda a necessidade de
dar andamento aos procedimentos e
exames que são demandas represadas
em virtude da pandemia. É importante
frisar que os atendimentos tanto das
Unidades da Secretaria de Saúde quanto
aos atendimentos do Hospital não houveram mudanças no quantitativo, mesmo com o fim do período de veraneio.
FONTE - Prefeitura de Torres
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RS SURF PRO - Torres recebe nova etapa do Brasileiro de Surf
A Prainha (Torres) será palco da disputa do RS SURF PRO dias 06, 07 e 08/05, reunindo surfistas de todo o país em busca do primeiro lugar no pódio
A Prainha (em Torres) será
palco da disputa do RS SURF
PRO dias 06, 07 e 08/05, reunindo surfistas de todo o país em
busca do primeiro lugar no pódio. O evento é financiado pelo
Pró-Esporte RS - Lei de Incentivo
ao Esporte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o
patrocínio da Dado Bier, Datateck e Navegat Malas de Viagem.
A etapa é válida pelo Circuito
ABRASP (Associação Brasileira
de Surf Profissional) e também
pelo Gaúcho Profissional e Amador. Em dezembro de 2021,
Torres já foi cenário para a final
do circuito ABRASP - etapa ven-

cida pelo local Gustavo Borges,
e que sagrou Kyistian Kimerson
campeão nacional de surf em
2021 (sendo que o local Ricardo
Kjellin ficou como vice campeão
nacional ABRASP) .
Na categoria Amadores os
surfistas serão divididos em
faixas etárias com os atletas Júnior (Sub-18); Mirim (Sub-16);
Iniciantes (Sub-14); Grommets
(Sub-12); Petiz (Sub-10); Feminino (sem limite de idade) e Open
(sem limite de idade). O Surf
Adaptado também terá espaço
no evento mostrando que o esporte é integrador e tem espaço
para todos. Os integrantes do

Projeto Surfar, que reúne surfistas iniciantes e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Torres, também
mostrarão todo o seu potencial
no esporte.
Saiba tudo sobre o evento em
www.lrsurf.com.br/rssurfpro/ .
O evento conta com o apoio da
Associação das Construtoras e
Incorporadoras de Torres (ACTOR); SeaLife Farmácia de Manipulação, Sesc Torres, Infinity
Imobiliária Digital; Black Investimentos Imobiliários; Caiman
Árvores Nativas; Laboratório Da
Rocha; Planeta Surf; Open Internet; Ouem; Nanopoxy Produtos

Químicos; EB Surfboards; KNN
Idiomas; Casa Surf Bar; Dono do
Tempero; ULBRA Torres; Specialle Pizzas; e Prefeitura Municipal de Torres. Conta com o
apoio técnico da AST; FGSurf e
ABRASP. A realização é da Liga
Rio-Grandense de Surf (LRS),
com os patrocínios da DadoBier; Datateck e Navegat Malas
de Viagem, através do Pró-Esporte RS, lei de incentivo ao esporte da Secretaria do Esporte e
Lazer do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.
*Com informações de Gabriel de Mello (AST)

Equipe torrense é campeã da Copa Novo Hamburgo de Handebol
Neste último final de semana (30 de abril e 01 de maio),

a Associação Torrense de Handebol (ATHB) esteve na cidade

de Novo Hamburgo, Rio Grande
do Sul, para disputar a 4ª Copa
de Handebol, na categoria júnior feminino. As equipes participantes foram: LHH de Novo
Hamburgo, Betas de Novo Hamburgo, ABH de Butiá e ATHB de
Torres.
Após dois dias de jogos extenuantes, onde a equipe torrense oscilou entre bons e maus
momentos dentro da competição, foi possível chegar na final
contra a forte equipe da LHH
de Novo Hamburgo. Em uma
partida eletrizante, a equipe
de Torres conseguiu dominar
as ações ofensivas na primeira

etapa abrindo boa vantagem.
Na segunda etapa, enfrentaram
algumas dificuldades com o ímpeto da equipe adversária, mas
no terço final voltaram a crescer
na partida e sair com a vitória e
título da competição.
O técnico, Luan Cardoso, relatou que as atletas estão aos
poucos superando as expectativas, e assim, o trabalho está ganhando sequência e agregando
qualidade a equipe.
Confira abaixo os resultados
das partidas:
ATHB 15 X 17 LHH

ATHB 20 X 08 Betas
ATHB 16 X 3 ABH
Final ATHB 18 X 14 LHH
> O Projeto Alto Rendimento Torres 2022 é patrocinado exclusivamente pela Alpha Química,
empresa que atua no mercado
de importação e distribuição de
produtos químicos desde 1990.
O projeto é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, através do programa de
incentivo PRÓ-ESPORTE.
Fonte: Assessoria de Comunicação ATHB (Jornalista Camila
Brozowski)

Sub-17 de Passo de Torres
estreia na regional da LAVM
Na quarta-feira (27) o time
sub-17 de Passo de Torres estreou na regional da LAVM (Liga
Atlética Vale do Mampituba),
em Sombrio, no Ginásio Rogério Valerim. A equipe esteve
acompanhada do Secretário de
Esportes, Rafael Teixeira e do

Professor Guilherme, enfrentando o DME Sombrio.O sub-17
disputou com o mesmo time da
última final da categoria, porém
desta vez as equipes ficaram no
empate em 4 x 4.
Já no adulto masculino, o
DME Sombrio — atual campeão

da categoria — venceu o confronto diante do Passo de Torres
por 2 x 1. " Secretaria de Esportes segue incentivando a prática
desportiva no Município e atuando junto aos atletas nos campeonatos regionais”, defendeu o
Secretário Rafael.

ARENA GAÚCHA - No próximo
sábado (7) inaugura uma 'super
arena de esportes' em Torres
No próximo sábado (07/05)
Torres terá um novo espaço com quadras de beach tennis
e paddel cobertas. A Arena
Gaúcha se propõe a oferecer
uma super infraestrutura para
os amantes do esporte, prin-

cipalmente do Beach Tennis que hoje é uma febre em todo
o país.
Os responsáveis pelo espaço indica que foi realizado um
investimento forte, que encanta que vai lá. "Será uma super

arena que promete agitar a cidade, principalmente, nos dias
frios e chuvosos do inverno". O
espaço fica na rua Inácio Felisberto Maguns, 333 (Engenho
Velho - próximo ao Reserva
das Águas).
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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. Torrenses e veranistas comemoram, viajam, reúnem-se..... fazem e aparecem não só em terras
gaúchas, mas por vários cantos do mundo
Por Vera Lia Fortini Cavalheiro

Fernanda e Dody Sirena orgulhosos da filha Mariana,
na graduação pela Universidade da Florida

Priscila de Araújo Lima, recebendo seu diploma de
Doutorado em Engenharia na Universidade de Pádua ( Itália)

Marco Aurélio e Rosane Plada
comemorando 35 anos de casamento

No Dia dos Netos a avó Bilia Puperi com os
Netos Arthur, Nicholas, Letícia e Victória

Grupo no happy hour dos Partners of The
Americas

Seleção para o Intercâmbio de Jovens
Embaixadores em Indiana, USA

E as viagens voltaram...Hugo e Maria Aparecida
Fortini estão em Paris

Lieja Silveira Mesquita
comemorou saudáveis 80 anos

Liliana F.C. Boll com os filhos Guilherme
Amaro, João Gustavo e Antônio Henrique no dia
do seu aniversário

Márcia de Vasconcelos Martins:
linda, charmosa e inteligente

San Lopes brindando à
beira da piscina
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O ALAGAMENTO PERSISTENTE NAS RUAS DA CIDADE

A cidade de Torres, quase todo
mundo sabe, surgiu e se desenvolveu por um bom tempo, na parte alta
da cidade. A parte baixa da cidade
era um banhado só. A lagoa do violão nem dava para se notar, ela se
confundia com o banhado a sua volta. Com o passar do tempo foi feito
uma rua que chamaram de rua do
Aterrado. Esta rua ligava a cidade ao
interior do município. Mais tarde ela
se transformou na avenida principal
da cidade, a avenida Barão do Rio
Branco.
Não me lembro quando iniciou o
problema de alagamento na avenida
e nas ruas adjacentes, mas lembro
que, onde hoje ainda acumula muita
água, havia muito banhado. O crescimento da cidade fez com que esses banhados fossem aterrados e as
águas ficassem acumuladas nas ruas sem ter para onde escoar. O as-

faltamento de grande parte desta
área da cidade também colaborou
para este acúmulo de água, assim
como a rede de esgoto pluvial, antiga e com pouca capacidade, não suportou a quantidade excessiva de
água.
Desde então, a cada chuva mais
volumosa, algumas ruas próximas a
avenida Barão do Rio Branco, e a
própria, ficam alagadas. Esse problema, aparentemente sem solução,
ficou mesmo “sem solução”.
Depois da passagem de várias administrações municipais a atual gestão resolveu solucionar o problema
de drenagem da avenida principal da
cidade.
Uma solução simples, mas com
grande chance de dar certo, foi posta em prática. Escoar as águas diretamente para o riacho através de canos bem maiores que os anteriores.

E foi feito.
Após a primeira chuva mais “forte”
parece que o trabalho não foi lá essa
excelência toda e o alagamento continuou.
Não sou especialista neste assunto, mas ouvindo várias pessoas,
principalmente dessa área que sempre alaga, cheguei a uma simples
conclusão: faltou uma quadra para
se chegar ao foco do problema.
Porque não chegaram até a quadra da rotatória? É lá que desembocam as águas vindas de várias outras ruas. Lá está o principal problema.
Faltaram poucos metros de cano
ou de vontade.
Para segurar o projeto vejo que
tem várias mãos, mas e para pensar
o projeto, quantas foram as cabeças
pensantes?
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