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A MEMÓRIA DA ONDA VERDE
“Organização sem fins lucrativos, fundada em
1999 por um grupo de pessoas unidas pelo desejo de cuidar da natureza, em especial da lagoa
do violão, do Rio Mampituba e das questões relativas ao lixo urbano. (...)"
A ONG torrense ONDA VERDE comemora mais
um ano de vida, atividades e consciência ecológica neste dia 13/05. Sempre uma oportunidade para se falar não só desta entidade civil do
empreendedorismo coletivo, como para refletir
sobre o significado da “sustentabilidade”
Em 1998 começaram o processo de organização jurídica do grupo, que passaria a formar a
ONG. Aconteceu então um concurso para criar
a logo marca da Onda Verde. Participaram do
concurso as escolas Marcílio Dias, Jorge Lacerda
e São Domingos. O desenho da aluna Paula Medeiros Neves, estudante da 8ª Série, da escola
são domingos foi o vencedor. Ela procurou colocar os elementos da natureza: terra na cor marrom, a água e o céu em tom azul, como onda, o
verde representando as plantas e demais seres
vivos. Faltou o sol. Depois foi sendo alterado
e entrou o amarelo, no círculo, representando
possivelmente, o sol. Nesse ano e no ano seguinte, aconteceram reuniões, geralmente na
casa de amigos, para fundar a ONG. São Sócios
Fundadores: Remo e Loreni John, Leonila Quartiero Ramos, Benedito Salvador Ataguile, Nabor
de Azevedo Guazzelli, Lenira Medeiros Neves,
Maria de Fátima S. Cechin, entre outros.
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As primeiras ações foram: construir o estatuto, plantar árvores nativas, principalmente ao
redor da lagoa do violão e realizar palestras nas
escolas. Com o passar do tempo se agregaram
outras pessoas formando um grupo de associados multidisciplinar, disposto a tocar o projeto
inicial e ampliar as ações da ONG. (...)”
CONSERVACIONISMO X SUSTENTABILIDADE - A questão da Natureza em suas relações
com a Filosofia, a Ciência e a Sociedade vem
dos primóridios da civilização, num tempo em
que o ancestral humano era uma de suas dimensões. Thomas Kesserling, num artigo clássico – O CONCEITO DE NATUREZA NA HISTÓRIA
DO PENSAMENTO OCIDENTAL, identifica cinco
fases nestas relações, desde os gregos clássicos,
até hoje.. Em cada uma delas o autor identifica
quatro aspectos: o lugar do Homem na Natureza, a práxis nas relações com ela, a autoconcepção das Ciências Naturais , o triânguo Deus-Homem-Natureza. Não vamos detalhar cada uma
destas etapas, apenas fazer ligeira menção.
Os gregos tomavam a Natureza (Physis), como
eterna mas sempre sujeita ao desvanecimento,
morte e repetição, como contraposta à Arte e
Artesanato (tecne, que dará origem ao nosso
termo técnica).
Na Idade Média o Ocidente será dominado
pela Cristandade, cujas raízes estão no Oriente,
passando a Natureza à ideia básica de Criação.

Nesta concepção o mundo não é imutável, tem
princípio e fim, e um Criador.
No século XII Santo Tomaz de Aquino tenta fazer uma síntese entre o entendimento clássico e
cristão sobre a Natureza, mas manteve a ideia de
que o ser humano era dotado de physis, pelo seu
livre arbítrio, cujo comando era, contudo, de
Deus. “Com isso mudou a imagem da Natureza
fora do Homem, assim como a imagem da Natureza dentro do Homem” (cit). Com isso a Natureza ganhou um sentido normativo que acabou se expressando tanto no entendimento da
Arte como sua imitação, como a abertura para a
discussão sobre Direito Natural que irá amadurecer no século XVI, no preâmbulo da distinção
do homem como sujeito de dignidade e Direitos
Humanos.
No começo da Idade Moderna o aprofundamento da tradição experimental, ainda embebida em magia, ocultimos e Sociedades Secretas
a salvo da Igreja, da qual Galileu é um arauto e
sobrevivente, e Nicolau Cusano (1401/1464), o
principal intérprete, culminou na Nova Ciência
da Natureza: “”Medir o que se pode medir e tornar mensurável aquilo que não o é”.
Entre final do século XVII e meados do século XX as engrenagens da economia movida pela
engenharia das máquinas a vapor e da eletricidade, alteram a relação Natureza/Homem em
decorrência da subordinação cada vez maior
da primeira aos imperativos da industrialização,
numa crescente separação dos imperativos éticos e mesmo práticos sobre o equilíbrio destes
dois momentos do UNIVERSO.
José Lutzemberger percebeu cedo esta ruptura
do par Natureza/Homem ao perceber a explosão
demográfica de 1,2 bilhão de habitantes, vértice
de 10mil anos de civilização, para mais de 5 bilhões em meados do século XX e apontou para
a ameaça à sobrevivência da natureza, daí despontando em nossa região uma precoce consci-

ência ecológica. Em 1992, esta nova consciência
já ocupava importante lugar na Academia, nos
Governos Ocidentais e ONGs vindo a selar, na
ECO RIO, a compreensão de que era imperioso
mudar o rumo do crescimento de forma a moldá-lo pelo princpio da sustentabilidade. Este
conceito difere um pouco dos antigos conservacionistas, decisivos nos últimos 200 anos pela
atenção à criação de Parques e Hortos Florestais e Reservas Naturais. A SUSTENTABILIDADE
contemporânea atua por dentro do conceito de
desenvolvimento, obrigando-o a contabilizar os
custos ambientais de suas projeções de forma a
garantir não só a sobrevivência da vida humana,
como, também a vida no planeta, com base em
três pautas: NATUREZA – SOCIDADE- TECNOLOGIA. Desde então, só se justifica o crescimento
econômico desde que assegure, simultaneamente o equilíbrio da natureza e sociedade,
mediante desenvolvimento de tecnologias apropriadas que assegurem o aumento da produtividade sem destruição do homem e do meio, do
qual faz parte.

Whats Televendas
(51) 998.656.130

@lojasmodamar
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Praça da Cal é oficializada como Praça Nossa
Senhora dos Navegantes
Quadra de Beach Tênis recebe o nome de ex- líder e morador do bairro Guarita
Está tramitando na Câmara Municipal de Torres o projeto de lei
025/2022, de autoria dupla dos
vereadores Igor Beretta (MDB) e
Gibraltar Vidal (PP), que denomina
oficialicialmente espaço público

- localizado entre a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, Rua Bonfim, Avenida Independência e o
Calçadão da Praia da Cal, no Bairro
Praia da Cal - de Praça Nossa Senhora dos Navegantes. E a quadra

de Beach Tennis, localizada no interior da mesma praça, passa a ser
chamada de Quadra Emídio Mariano ( in memoriam).
O mesmo projeto de lei chama
a atenção que a praça até então

não havia recebido o nome oficial,
embora já fosse chamada por este
nome de forma natural. E a quadra,
também sem denominação oficial
ainda, passa a ter denominação
aprovada pela municipalidade.

cedo. Criado pelo pai, aprendeu
com ele a pescar também cedo.
Foi motorista, corretor de imóveis
e nos últimos 20 anos trabalhou no
comércio, ultimamente em Torres.
Como cristão fez serviços volun-

tários, pregando a palavra de Deus
nos presídios. Aposentado, Sempre gostou de trabalhar em prol da
comunidade, atuando como presidente do bairro Guarita, em Torres,
nos últimos cinco anos. “Emídio

Mariano era praticante do beach
tennis e um grande incentivador
da instalação da quadra que ora
se busca homenageá-lo”, afirmam
os vereadores autores do PL, Gimi
e Igor.

Homenageado
Homenageado na denominação
da quadra de Beach Tennis, Emídio
Mariano nasceu em 26/10/1951.
Era casado, pai de sete filhos (sendo 5 legítimos, 2 enteados) e sete
netos, começou a trabalhar muito

Emídio Mariano, homenagem
com nome na quadra de Beach
Tennis

Vereador de Torres quer que escola municipal mude-se para
novo prédio adquirido pela prefeitura
Igor Bereta pede a transferência dos alunos de uma escola - que estaria depreciada - para o novo prédio adquirido na Avenida
Castelo Branco (onde antigamente funcionava a Escola Técnica Santa Rita)
Após a aprovação, na semana
passada na Câmara de Torres, do
Projeto de Lei (PL) que autorizou a
prefeitura a comprar um prédio para
a secretaria de Educação - colocando outro imóvel próprio como parte
do pagamento - o vereador Igor Beretta (MDB) realizou uma Indicação

e várias outras ações por conta da
aquisição. Dentre elas, a Indicação ao
Poder Executivo (Prefeitura de Torres)
para que realize a mudança da Escola
Municipal de Educação Fundamental
Santa Rita - localizada nas margens da
RS 389 (Estrada do Mar), para o prédio adquirido pela Prefeitura de Tor-

res, onde funcionava a Escola Técnica
Santa Rita, na Avenida Castelo Branco
(não há nenhuma relação entre as
duas escolas, apesar delas terem a
mesma denominação).
Na justificativa da Indicação, o
vereador defende que a mudança
visaria melhorar o local de trabalho

e de aula dos alunos, que atualmente
estão no prédio às margens da Estrada do Mar, local de difícil acesso. Igor
Beretta lembra ainda que o prédio
atual da Escola Municipal Santa Rita
necessita urgentemente de reforma,
além do baixo número de sala de aulas (que se limita a oito).

Além disso, o vereador pontua
que o prédio onde antes funcionava
a Escola Técnica Santa Rita - adquirido
pela Administração Municipal - contém todos os itens para receber os
alunos da EMF Santa Rita, podendo
ainda ter salas para laboratório e aulas práticas, além de auditório, etc.

VEREADOR SILVANO BORJA (PDT)
Prestação de contas - mês de abril/maio até dia 09:
-De 01 de abril até dia 09 de
maio foram feitos 12 pedidos de
providências entre eles:
* Que seja colocado um quebra mola na Estrada do Limoeiro
quase com a esquina da Av. do
Limoeiro, Bairro Centenário.
* Que seja refeita a pintura
das faixas de segurança nas
esquinas da Av. José Bonifácio
com a Av. do Riacho e Av. José
Bonifácio com a Rua Caxias do
Sul.
* Que seja colocado Pedra
Brita ou material semelhante na
Rua Flores da Cunha no encontro com o calçadão na Praia Itapeva.
* Reitero o Pedido de Providência nº 202/2021 que pede
providências quanto a pavimentação da Rua Artur Manoel
Scheffer, Bairro Igra.
* Colocação de base graduada na Estrada do Cemitério no
trecho entre Rua Catavento e a
Estrada dos Cunha bairro Itapeva.
* Colocação de tampa de
bueiro localizado na Rua Amorita em frente ao nº 660, bairro
Guarita.

* Quanto a manutenção da
estrada que liga a Praia Estrela
do Mar até a Praia Webber(colocação de base e corte de mato
nas laterais).
-Algumas Indicações entre
elas:
* Que solicita ao Comandante
da Policia Militar Sr. João César
Verde Selva, que intensifique o
patrulhamento na Lagoa do Violão, no final da tarde e noite.
* Que seja feito um estudo
para colocação da Feira do Produtor e da Feira Ecológica no
espaço onde era de acesso dos
ônibus na antiga Rodoviária.
* Que use parte do dinheiro
que tenha que ser usado pela
Secretaria de Educação para
recuperação e de uso com atividades de ensino e cultura do
prédio da Escola Cenecista no
Morro do Farol.
* Que torne uma obrigação
permanente ter a Guarda Municipal guarnecendo e dando proteção ás escolas municipais.
*Estudo de drenagem de
águas pluviais na Rua Ivo Capaverde.
* Que se estenda a canaliza-

ção de águas pluviais até a rua
José Osório Cabral, pois quando
há chuvas intensas continua o
acúmulo de águas, nesta rua.
- 04 pedidos de Informação
ao Executivo na forma pessoal e
através da Comissão de Infraestrutura. (CIMA).
* Informações referente a
carta de Habitação (Habite-se)
e o Alvará de funcionamento
referente ao Prédio atual onde
funciona a Rodoviária de Torres.
(CIMA)
* Sobre o Contrato do Município com a Corsan (CIMA)
* A respeito da Indicação nº
0240/2021 deste vereador, que
sugere a readequação da linha
do perímetro urbano, para inclusão da área remanescente do
Loteamento Jardim Monte Carlo,
nesta cidade.
* Referente ao Prédio da Prefeitura Municipal de quantos andares ainda tem desocupado,
quanto isto representa em m²
e o que se projeta para o uso e
ocupação dos mesmos a curto e
médio prazo.
-Apresentei 01 Projeto de Lei
Complementar:

*Acrescenta os artigos nº 255
A, 255B e 255C no Titulo III da
Lei nº 51 de 4 de Março de 1949
(Código de Postura).
Ficam obrigados todos os Pet
Shop, Clínicas Veterinárias e
estabelecimentos ligados ao comércio de animais e/ou insumos
e produtos para cuidados e alimentos de Pets a divulgarem em
suas redes sociais e a fixarem
nos seus estabelecimentos cartazes com o tema de incentivo a
adoção de animais.
- 01 emenda Projeto a Projeto
de Lei
* Inclui a Semana Municipal do Corretor de Imóveis (Lei
5070/2019) ao Anexo único do
Projeto de Lei 016/2022 do calendário de eventos do município de Torres.
-Vários Requerimentos, dentre estes:
*Um para que a Assembléia
Legislativa do Estado através
da Comissão de Assuntos Municipais fizesse uma Audiência
Pública para apurar a falta de
redes de extensão de energia,
serviço este de responsabili-

dade da CEEE/EQUATORIAL.
Audiência realizada dia 05/05 no
salãoi da Associação da Itapeva
com grande Público Presente,
representantes da Empresa, Ministério Público e a Comissão da
Assembleia Legislativa.
Com o Gabinete Móvel estive
presente em dois bairros sendo
eles centro (frente ao Supermercado Nacional) e na Praia Santa
Helena.
Trabalhando sempre em prol
da comunidade e do bem comum
Ver. Silvano Borja (PDT), o
vereador dos bairros.
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Torres faz 144 anos e data será marcada
por várias atividades
São diversas atividades durante todo o dia 21 de maio - marcado pelo Minha Prainha Especial de Aniversário e shows nacionais no Guarita Eco Festival
FONTE - Prefeitura de Torres
_______________________
Torres está de aniversário. A
cidade comemora 144 anos de
emancipação política administrativa no dia 21 de maio (sábado). Para celebrar a data, a
Prefeitura, através da Secretaria
de Cultura e Esporte, organiza
diversas atrações - uma edição
especial do Minha Prainha. lançamento do Campeonato Municipal de Futebol de Campo,
atividades educacionais pela Secretaria de Educação, visitas ao
Museu Histórico e Chalé do Surf
e ainda, para encerrar a programação do dia 21, numa promoção da Secretaria de Turismo,
será realizado a segunda edição
do Guarita Eco Festival - com

shows nacionais de reggae das
bandas Planta e Raiz e Manêva, além dos clássicos torrenses
com a banda Aruêra (tudo no
Parque da Guarita e gratuito).
"A festividade do aniversário do município retorna agora,
após dois anos devido o período
de pandemia, assim como foi
com o Festival Internacional de
Balonismo. Neste processo de
ressocialização na cidade, retomando com as atividades sociais, oferecendo opções variadas de atividades indicadas para
toda família", indica a Prefeitura
de Torres.
No sábado, dia 21, a Praça
Borges de Medeiros estará cheia
de atividades simultaneamente,
a partir das 9h. O evento incluiu
atividades culturais, esportivas,

de lazer e de entretenimento.
Um dos destaques da comemoração é o “Parabéns para
você”, às 14h. Outro destaque
do dia 21, é o jogo de abertura
do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo, no Estádio
Evaldo Santos, na Vila São João.
Às 15h15min ocorre a disputa
entre São João x Guarani.
A Secretaria Municipal de
Educação também realiza uma
programação em homenagem
ao aniversário da cidade. Dias
19 e 20 de maio, quinta e sexta,
às 9h e 14h30min, no Centro de
Eventos da Ulbra, “Era uma vez
em Torres” com Léia Cassol. Do
dia 23 ao dia 25 de maio, durante a manhãs e a tarde, o mesmo
evento será apresentado nas
escolas municipais. no dia 25 de

Visitação aos museus e cemitério
Ainda em comemoração aos
144 anos de Torres, a Prefeitura
promove visitas ao Chalé do Surf,
Museu Histórico e ao Cemitério
Municipal. A grande inovação
este ano é que será promovida
uma visitação guiada ao Cemitério do Campo Bonito. O ponto de
encontro será no portão principal
do Cemitério, às 9h. Nesta visita
o enfoque principal é o de abordar a importância do Cemitério

como Patrimônio Histórico e Cultural para o município de Torres.
O Museu Histórico de Torres
fica na Rua Júlio de Castilhos,
Museu Histórico de Torres: terça a domingo das 14h às 18h.
No próximo dia 16 de maio, será
aberta exposição temporária alusiva ao aniversário de 144 anos
da cidade: “Minha cidade, nossas
memórias”. A atividade vai até o
dia 31 de julho.

O Chalé Memorial do Surf, localizado na Praça Zeca Scheffer,
205, na Praia dos Molhes fica
aberto sábados e domingos, das
10h às 17h. Entre os dias 28 e 29
de maio, ocorre, além da exposição de longa duração, encontro
para exibição de vídeos relacionados a história do surf com a
presença de atletas locais para
contarem suas histórias no esporte.

maio, às 9h, no Ginásio de Esportes da EMF Pro. Manoel Ferreira Porto acontece a abertura
do JET- Jogos Escolares de Torres

e ainda no dia 28 de maio, das
9h às 17h, será realizado o “Dia
D Brincar” na Praça Borges de
Medeiros.

Confira a programação dos 144 anos de Torres
(e Minha Prainha Especial de Aniversário)
*A partir das 9h- CRAS em Movimento - Feira da Agricultura Familiar *
Feira do Artesanato Local (Casa da Terra e do Artesanato) * Atividade Recreativa com a Van do Esporte * Exposição Raízes de Torres – Turismo Rural; *
Exposição do CAPS Torres – Bolsas e Artesanato; * Atividade SCFV – Brinquedos, Pula-Pula, Pinta a Cara, entre outros.
*10h- Apresentação de Fit Dance e Hip Hop com Leonardo Gonçalves
*14h- Parabén s aos 144 anos da Emancipação de Torres
* 15h30- Abertura Oficial do Campeonato Municipal de Campo na Vila
São João, com SÃO JOÃO X SÃO BRAZ
* 16h30- Concurso da Mais Bela Torta alusiva aos 144 anos de Torres;
* 17h30- Recital de Poemas com Nilton Teixeira alusivo aos 144 anos
* 19h- Guarita Eco Festival

Vereador de Torres requer encaminhamento de Moção
de Congratulação à escola municipal
Silvano Borja cita “a tamanha responsabilidade e comprometimento com a Educação Torrense" da Escola Manoel Oliveira Carneiro
Está tramitando na Câmara Municipal de Torres, um
REQUERIMENTO, de autoria
do vereador Silvano Borja,
que solicita que a Casa Legislativa torrense providencie
uma Moção de Congratulações à Escola Municipal Fundamental Manoel Oliveira
Carneiro (MOC), localizada

em Vila São João, pelos 30
anos de atividades educativas em Torres (os quais serão completados no dia 20
de maio).
O autor do pedido de moção em nome da Câmara de
Vereadores de Torres afirma
na justificativa de seu requerimento que a Escola MOC

acolhe atualmente em torno
de 390 alunos, com estrutura apropriada para o desenvolvimento das atividades
educacionais, com Internet,
Refeitório, Biblioteca, Quadra Esportiva e Sala dos Professores.
O vereador reconhece
também a tamanha responsabilidade e comprometimento com a Educação
Torrense da Escola, o que justifica sua Moção de Congratulação. Silvano Borja parabeniza alunos, funcionários
e comunidade Escolar, que
“com muita garra e determinação vêm colaborando com
as mais diversas atividades
desenvolvidas ao longo dos
anos”, afirma. "Ensinar não

Imagem meramente ilustrativa (divulgação Prefeitura de Torres)

é transmitir conhecimento,
mas criar as possibilidades
para a sua própria produção
ou a sua construção", afirma
o texto no corpo do requerimento.

No final, é solicitado que
a Moção de Congratulação
seja entregue à diretora Bruna Marques Braga, extensivo
aos professores, equipe educacional e alunos.
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Secretaria da Educação promove Curso de Boas Práticas
na Alimentação Escolar em Torres
No último sábado (7 de maio), a
Secretaria Municipal de Educação
promoveu um Curso de Boas Práticas
na Alimentação Escolar para as merendeiras das escolas de Educação Infantil e Fundamental de Torres, ministrado pela palestrante - cientista de
alimentos, Tamires da Silva Dambros.
O evento ocorreu nas dependências
da Escola Zona Sul e contou com a
participação do secretário Alexandre
Porcatt, da diretora administrativa,
Fernanda Mattos Líbio, com organização da nutricionista responsável
técnica da SME, Patrícia Pugen.
A iniciativa atende a resolução n°
216, de 15 de setembro de 2004 que
dispõe sobre o Regulamento Técni-

co de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação. O objetivo do curso é
garantir as condições higiênicos sanitários dos alimentos e melhorar cada
vez mais a qualidade da alimentação
escolar da rede municipal de ensino
de Torres. Receberam orientações
sobre “Boas Práticas de Manipulação
de Alimentos”, cerca de 40 merendeiras.
Na ocasião, foi enfatizada a importância das merendeiras, como
manipuladores de alimentos para a
promoção e garantia da produção de
refeições segura para os escolares,
desde o recebimento até o consumo,
abordando os princípios de higiene
pessoal e de alimentos, bem como as

doenças que podem ser transmitidas.
Ao final, houve a entrega de certificados para os participantes.
Conforme o secretário Porcatt e a

nutricionista da Secretaria, os cursos
de formação continuada para manipuladores de alimentos são indispensáveis para que as crianças em Torres

tenham uma alimentação de qualidade nutricional e sanitária, contribuindo para o bem-estar e o rendimento
dos estudantes.

Vereadores Claudio Freitas e Rafael Silveira
prestam homenagem a Bombeiros de Torres
No dia 9 de maio os vereadores Claudio Freitas e Rafael
Silveira, de Torres, prestaram
homenagens aos militares 2SGT
da Costa e SD Gustavo, militares
que estavam de folga e juntamente com mais dois surfistas
realizaram um salvamento de
grande complexidade no dia 18
de março, na Praia da Guarita.

"Uma singela homenagem
a esses guerreiros que mesmo
de folga arriscam suas próprias
vidas em prol do próximo",enfatizou Presidente da Câmara de
vereadores Rafael Silveira. "A
homenagem para esses heróis
verdadeiros é uma parte ínfima
de todo o ato grandioso e heroico que esses dois profissionais

fantásticos executaram", indicou Cláudio Freitas.
Os vereadores - juntamente
com o comandante do 9BBM
Ten Cel Rodrigo,frisaram também a participação do salva vidas civis e surfistas Yuri Silva e
Giovani Banha, nesse grandioso
salvamento.
"Esse cidadão hoje pode es-

tar com sua família se recuperando de uma lesão raquimedular com exito,graças ao exímio
atendimento desses 4 heróis.O
CBMRS agradece a câmara de
vereadores de Torres em especial aos vereadores mencionados acima pela justa e merecida
homenagem,salienta o Ten Cel
Rodrigo.
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Audiência Pública recebe demandas sobre necessidade de
ligação de energia em casas das praias do sul de Torres
Evento foi idealizado pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do RS, a pedido do vereador torrense
Silvano Borja, e recebeu cerca de 200 pessoas
Fonte: Gabinete do
deputado Luiz Marenco
________________
Na quinta-feira, dia 5 de maio,
na sede da Associação de Moradores da Praia Itapeva, em Torres, foi realizada uma Audiência
Pública proposta pelo deputado
estadual Luiz Marenco, em nome
da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa
gaúcha. O encontro teve por objetivo debater o serviço prestado
pela CEEE Equatorial no município e encontrar soluções para que
seja viabilizada a distribuição de
energia elétrica para as praias da
região sul de Torres, bem como
para outros bairros que ainda têm
esta mesma necessidade dentro
do município torrense.
Estavam presentes, compondo
a mesa da Audiência Pública, o
promotor de Justiça do Ministério
Público (MP), Márcio Roberto de
Carvalho, o vereador de Torres Silvano Borja, o presidente da Asso-

ciação de Moradores de Itapeva,
José Nelson, e os representantes
da CEEE Equatorial, Ivanise Pilar
Brum e Vinicius Martins da Silva.
Na oportunidade, a comunidade pôde apontar diversos problemas na prestação de serviço
da empresa, reivindicar seus direitos junto ao Ministério Público
e cobrar soluções. E como encaminhamento, ficou definido que
o MP, juntamente com o Poder
Executivo Municipal e CEEE Equatorial, realizarão o mapeamento
de todas as residências que se
encontram sem energia elétrica
e procederão as regularizações
administrativas e jurídicas pertinentes, para que a empresa possa
efetuar as ligações necessárias.
“Vamos acompanhar todo processo e trabalhar de forma conjunta para que esses moradores
tenham acesso a um serviço indispensável para qualidade mínima
de vida o mais rápido possível”,
afirmou o representante da Comissão da AL do RS. "Parabenizo

a comunidade que compareceu
em grande número (quase 200
pessoas) e, especialmente, meu
parceiro e amigo, vereador Silvano Borja (PDT) idealizador desta
audiência e pela luta incansável
que tem para defender os interesses de sua comunidade". Estas
foram as palavras do Deputado
Luiz Marenco, como conclusão da
audiência.

em alguns casos recorrem inclusive ao chamado “gato”, onde ligações clandestinas são feitas sem a
medição de consumo, o que causa
prejuízos ao sistema geral. E estes
prejuízos acabam sendo pagos pelos consumidores formais e legais.
O “gato” também gera vários riscos às pessoas que recorrem à ligação de luz clandestina e seus vizinhos. Eles podem sofrer choques e
se submeterem até situações que

podem gerar incêndios.
Nas praias do sul de Torres, os
casos envolvem proprietários de
terreno que compraram seus imóveis sem terem o registro legal em
cartório (individualização) ou em
outros casos onde a empresa que
realizou o loteamento não forneceu o que era de sua obrigação ao
comprador dos lotes (como arruamento, individualização, iluminação e etc). Existem casos inclusive

Moradores da região (e de outros locais com os mesmos interesses) participaram do evento, onde estado e empresa junto com o MP prometeram trabalho de organização legal para as ligações

Mesa diretora da audiência Pública contou com representantes do
poder legislativo gaúcho, do MP da comarca, da CEEE Equatorial e da
Câmara de Vereadores de Torres

Polêmica recorrente
*Opinião do colunista de
A FOLHA - Fausto Jr
O problema basicamente é a
falta de ligação de energia elétrica
em residências edificadas em locais com problemas de legalização
dos terrenos. A CEEE, agora CEEE
Equatorial, não tem permissão
para fornecer energia a estes tipos
de imóveis, o que causa vários problemas para os moradores, que

de moradores que compraram
o terreno antes do ano de 1979,
quando a obrigatoriedade do fornecimento de estrutura para os
compradores dos lotes em alguns
casos era das prefeituras municipais, o que de certa forma gera
também obrigações do Poder Executivo local.
Portanto, o envolvimento de
representantes da Assembléia Legislativa do RS e do Ministério Pú-

blico dá mais corpo às promessas,
já que a CEEE até pouco tempo era
uma estatal e o contrato de privatização que entregou o controle
da empresa a Equatorial poderá
ainda conter as mesmas obrigações da antiga empresa pública,
o que gera um projeto multidisciplinar, justamente o que está pelo
menos prometido como fruto da
Audiência Pública realizada em
Torres.

Em Torres, inicia processo de regularização fundiária no bairro Curtume
Foi realizada na última terça-feira (10 de maio), reunião
para tratativas e informações
referentes à Regularização Fundiária do núcleo Curtume, área
lindeiras ao Parque Estadual de
Itapeva. Denominada popularmente de Campo do Curtume,
a área situa-se na rua Rua Recife, tendo 22 lotes em uma área
total de 6.445,88 metros quadrado (dez na quadra 18-I e 12
lotes na quadra 20-I).
O evento contou com a
participação do secretário de
Planejamento e Participação
Cidadã de Torres, Matheus
Junges; secretária do Meio
Ambiente e Urbanismo, Fernanda Brocca, a secretária de

Saúde, Hélvia Sanae Mano, o
secretário da Assistência Social
e Direitos Humanos; Fábio da
Rosa; o economista e consultor de regularização fundiária,
Alexsander Bristot e os representantes dos lotes.
Na reunião, os moradores da
área receberam toda a orientação do presidente da Comissão
Municipal de Regularização
Fundiára, Cézar Nascimento
dos Santos e do consultor Bristot, que atua pela Comissão.
Conforme ambos, estes são
os primeiros passos para sucesso do procedimento. "Moradores do núcleo beneficiado pela
REURB Núcleo Parte Curtume
devem preencher a Ficha Ca-

dastral para Regularização
Fundiária, providenciar a
documentação solicitada
na lista de documentos,
atualizar seus telefones de
contato junto aos controles da Comissão para posteriores contatos".
A Prefeitura de Torres irá
seguir no próximo contato
dia 31 de maio, às 19h no
mesmo local, "e aguardam
os moradores com a documentação solicitada para
dar andamento aos procedimentos de regularização
da área em questão".
O prefeito Carlos Souza criou
a Comissão de Regularização
Fundiária formada com repre-

sentantes de cinco setores da
administração municipal. No
primeiro encontro realizado
no dia 21 de outubro de 2021,
foi abordada toda a legislação

pertinente da área e iniciado
o processo de criação de um
regulamento municipal para
atuação do Programa “Casa
Legal”.
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Materiais hospitalares são encontrados no Recivida
em Torres; Prefeitura emite nota sobre o caso
A Prefeitura de Torres emitiu
comunicado nesta quinta-feira (12), indicando que já foram
tomadas as providências com
relação aos resíduos utilizados
em postos de saúde e irregularmente descartados nas dependências da Recivida (no bairro
Faxinal), na tarde da última terça-feira (dia 10 de maio).
Ao tomar conhecimento do
ocorrido, a secretária municipal

de Saúde, Helvia Sanae Mano,
dirigiu-se à Delegacia de Polícia
de Torres para saber os detalhes
da ocorrência. "A primeira providência foi o recolhimento dos
resíduos de forma correta e em
seguida, tomadas as medidas
administrativas necessárias e reforçadas as atividades de capacitação junto aos colaboradores",
salienta a ASCOM da Prefeitura.
"A secretária lamenta o fato

e alerta para a importância do
descarte correto dos resíduos de
saúde. Salienta que também a
comunidade não deve descartar
itens utilizados durante algum
tratamento de saúde em casa,
no lixo doméstico. As Unidades
de Saúde recebem este material, bem como medicamentos
vencidos, para dar o destino
correto", indica a Prefeitura de
Torres.

radores de pequenos volumes. O
horário de funcionamento é de
segunda a sexta das 8h às 12h e
das 13h30 às 17h30 e sábado das

8h às 12h. Domingos e feriados
está fechado. Conforme a Administração Municipal, o local será
cercado o mais breve possível.

Recivida quando notou a chegada
de um caminhão que descartou
galhos de podas e que os indivíduos que conduziam o veículo
estavam uniformizados. O mesmo
ainda observou que dentre os galhos descartados pelos mesmos,
havia uma caixa de papelão repleta de instrumentos e materiais
médico-hospitalares, dentre outros materiais como prontuários
médicos, botas ortopédicas, más-

caras de oxigênio, etc", ressalta a
matéria da Rádio Maristela.
O descarte do lixo hospitalar de
modo geral é feito em sacos plásticos brancos, resistentes a rupturas ou vazamentos. Esses objetos
são identificados com o símbolo
do grupo de resíduos ao qual corresponde, conforme a classificação da ANVISA. Posteriormente,
uma empresa especializada coleta esses materiais e os encaminha

Sobre a Recivida
A Recivida é um local destinado para descarte de materiais de
podas, madeiras e alguns materiais de construção. Só para ge-

Entenda o caso
A situação foi denunciada junto à Rádio Maristela, quando um
morador do município de Torres
repassou informações a respeito
de descartes inapropriados de
materiais hospitalares e prontuários médicos no Lixão Municipal
(Recivida) na terça (10).
"Conforme Boletim de Ocorrência nº 3352/2022/152531,
realizado no dia 10 de maio, às
15h18, o cidadão relatou estar no

Autoria das imagens: Cleber Oliveira e Emerson Guimarães (em
Rádio Maristela)
para tratamento adequado, que
pode ser por meio de incineração
(queimados em altas temperaturas) ou esterilização em enclaves
próprios. Em alguns, casos eles
são aterrados ou sofrem radiação.

O descarte incorreto do lixo hospitalar pode trazer riscos de contaminação ao solo e água.
*informações de Rádio Maristela e Prefeitura de Torres

Parceria entre Secretaria de Educação e 11ª CRE certificam mais
de 120 estudantes no Encceja
TORRES - A Secretaria de Educação em parceria com a 11ª
CRE-RS vem, desde 2018, disponibilizando à comunidade torrense, o acesso ao encaminhamento e retirada de certificados
de conclusão ENCCEJA – Exame
Nacional para Certificação de
Competência de Jovens e Adultos, para aqueles aprovados no

exame, a cada ano.
Foram certificados até o momento mais de 120 estudantes
em Torres, entre adolescentes,
jovens, adultos e idosos, em
certificação total para aqueles
que obtiveram pontuação mínima, conforme edital do Inep-MEC, nas provas objetivas e na
redação e, certificação parcial,

para aqueles que não obtiveram
grau em todas as provas.
Para o secretário Alexandre
Porcatt, esta parceria vem selar o compromisso da educação
com a comunidade, ao proporcionar a cada cidadão a possibilidade de exercer seu próprio
protagonismo, na vida pessoal e
profissional.

Evento promovido para marcar o Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes
No mês nacional de Combate à
Exploração e ao Abuso Sexual de
Crianças e Adolescentes, a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos e o Centro de Referência Especializada de Assistência
Social vão marcar a data com um
espetáculo teatral “Nosso Segredo”.
A iniciativa Integra a campanha mu-

nicipal “Proteger é Vital” que tem
como objetivo convocar toda sociedade brasileira para o compromisso
de proteger as crianças e adolescentes.
O espetáculo teatral é da Cia
de Teatro Politcheama com apresentação no dia 27 de maio, sexta-feira, em três horários: 9h, 14h e

15h30min. O espetáculo ocorrerá
no Parque do Balonismo e é aberto
para adolescentes e crianças a partir
de oito anos.
Conforme a diretora de Políticas
para a Mulher da SMASDH, Suzana
Machado, os estudantes da rede
municipal vão assistir a peça às 9h
e 14h, terão acesso pelo transporte

escolar. Para o horário das 15h30min
foram convidados os municípios da
região e as escolas da rede estadual.
O Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes é dia 18
de maio, Essa data foi instituída em
2000 pelo projeto de lei 9970/00. A
escolha se deve ao assassinato de

Araceli, uma menina de oito anos
que foi drogada, estuprada e morta
por jovens de classe média alta, no
dia 18 de maio de 1973, em Vitória
(ES). No mês de maio sempre ocorrem ações de mobilização contra a
violência sexual em crianças e adolescentes em todo o país. Para denúncias, Disque 100.

33º Rodeio Crioulo Interestadual de Torres começa na próxima quinta (19)
Começa na tarde da próxima quinta-feira (19 de maio), às 14h, o 33º Rodeio
Crioulo Interestadual de Torres no Parque de Rodeios da Vila São João. Esta
festa do tradicionalismo gaúcho é uma
realização do CTG Porteira Gaúcha, com
apoio da Prefeitura de Torres. A abertu-

ra oficial do Rodeio ocorre dia 21, sábado, às 18h. com a presença do prefeito
Carlos Souza. O evento se estende até o
dia 22 de maio, domingo.
Uma grande programação foi organizada para esta festa gaúcha, incluindo
atividades campeiras, artísticas, sociais

e esportivas alusivas ao folclore riograndense. Gineteada, prova de rédeas, laço
e muitas outras modalidades aguardam
por um grande público. Apresentações
artísticas, shows, tertúlia livre, declamações, vários concursos para diferentes
iniciativas, torneio de truco, enfim, uma

série de opções para o público mirim,
juvenil, adulto e veterano estarão no
Parque. A entrada é R$5,00 (cinco reais)
por pessoa, acima de sete anos.
De quinta a sábado, acontecerão bailes no Ginásio, sempre às 23h. Na quinta-feira, dia 19, o baile é com Paulinho

Mocelin & Coração de Gaiteiro. Na sexta-feira, dia 20, Estação Fandangueira e
no sábado, dia 21, Bailaço e Arrastão.
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo whatts (51) 98952
5851 com Guilherme Oliveira, do CTG
Porteira Gaúcha.
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Fausto Araújo Santos Jr.

MAIS UM PASSO FOI DADO PARA QUE TORRES SEJA CAPITAL BRASILEIRA DO BALONISMO
Foi aprovado na Comissão de
Cultura da Câmara na quarta-feira,
um relatório, de autoria da deputada gaúcha Maria do Rosário (PT),
que pede aprovação ao PL 9073/17,
de autoria do deputado Alceu Moreira, que afinal dá mais um passo
para que o município de Torres receba formalmente o título oficial de
Capital Nacional do Balonismo.
Conforme o relatório da petista
gaúcha, “É no município que, há 32

anos, acontece o Festival Internacional do Balonismo, contendo inclusive, o Parque do Balonismo na
cidade. A fama e importância deste
evento virou referência, promove o
turismo e movimenta a economia,
sendo extremamente importante
para o desenvolvimento regional”.
Agora, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça
de da mesma Câmara Federal, para
após tramitar para votação no ple-

nário da Câmara Federal.
Cabe lembrar que a origem da
ideia teve a participação dos vereadores torrenses Gimi, Tubarão e
Marcos Klassen, ambos ainda como
parte da bancada do MDB na Câmara de Vereadores local, o que
levou a confecção do PL pelo também emedebista deputado federal
Alceu Moreira, autor do Projeto de
Lei que deu origem a tudo isto lá
em Brasília.

O PL institucional à Cidade de Torres (que deve
ser aprovado) também
tem recebido moções de
apoio de vários outros
políticos da cidade encaminhadas às suas bancadas lá em Brasília, como
tem feito o atual prefeito
Carlos Souza desde que
é prefeito eleito, lá em
2016.

taria de Saúde da Prefeitura de Torres
já se manifestou sobre o assunto. Em
nota, lamentou o fato e alertou para o
descarte correto dos resíduos de saúde,
dizendo ainda que "já foram tomadas
todas as providências com relação aos

resíduos utilizados em postos de saúde
descartados nas dependências da Recivida", e que, ao tomar conhecimento do
ocorrido, a secretária municipal de Saúde, Helvia Sanae Mano, dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Torres para saber

os detalhes da ocorrência. "A primeira
providência foi o recolhimento dos resíduos de forma correta e em seguida,
tomadas as medidas administrativas necessárias e reforçadas as atividades de
capacitação junto aos colaboradores".

terras e de outras práticas mais a
margem da lei. Só que no mesmo
Brasil isto acaba sendo considerado
pelas autoridades como um problema social, por conta do baixo poder
aquisitivo da maioria das famílias
brasileiras (e dificuldade em adquirir terrenos regulares), o que acaba
fazendo com que a ilegalidade seja
colocada de lado. Não sei até onde
isto é real ou uma forma de políticos obterem votos, regularizando o
irregular com canetaços. E isto faz
com que, afinal, os “Gatos” (ligações
feitas junto á fiação dos postes diretas e sem medidor) sejam realizados
na maioria das periferias do Brasil.

E isto também acontece em Torres,
o que gera desperdício que acaba
sendo pago por quem faz as ligações
formais.
A CEEE era uma estatal GAÚCHA
e que trocava investimentos e serviços para fornecer energia aos moradores e empresas do RS, por contas
medidas nos imóveis onde faz a ligação. Penso que poderia se tratar até
de improbidade administrativa fazer
ligações formais e oficiais de energia
para imóveis que não estejam regularizados.
Portanto, a Audiência Pública realizada por iniciativa do vereador
Silvano Borja - e com a presença de

membros de uma comissão temática
da Assembléia Legislativa do RS - se
trata de uma medida exata. É que o
Estado do RS é dono da CEEE. E mesmo após a venda do controle acionário para a Equatorial, os contratos
devem seguir o que estabelecera
antes, quando a empresa era estatal
pura (CEEE).
Só que a única forma de haver as
ligações, de todos que querem energia e não estão legalizados, é através
da legalização fundiária, que deveria
ser orquestrada pela prefeitura de
Torres junto aos posseiros dos imóveis. Dificilmente a luz é ligada sem
estas providências.

10,9%. A grande
variação remete
ao fato de que em
grande parte do
mês de março de
2021 houve um
novo fechamento do comércio
seguido de uma
reabertura
com
protocolos de restrição à atividade
econômica. Com
o resultado de
mar/22, o varejo gaúcho teve alta de
6,7% no acumulado em 12 meses. Em

relação ao período pré-pandemia, o
indicador encontra-se 1,6% acima daquele período. (Fonte – Fecomércio RS)

LIXO HOSPITALAR NA RECIVIDA?
O vereador Igor Beretta formalizou
um requerimento pedindo a convocação do Diretor (a) da Atenção Básica
da Secretária de Saúde de Torres, para
explanar sobre a situação dos "lixos
hospitalares" descartados
irregular-

mente no Recivida (denúncia divulgada recentemente na mídia local), bem
como demais assuntos pertinentes a
sua diretoria.
Acho importante que estas coisas sejam deixadas claras na cidade. E a Secre-

CEEE É LIGADA MAIS AO ESTADO DO RS
Uma audiência Pública foi realizada em Torres, para que houvesse
um diagnóstico mais palpável sobre
a possibilidade ou não de a CEEE-Equatorial fazer as ligações complementares de energia em imóveis
que estariam teoricamente em situação de irregularidade na justiça
(quanto ao seu registro).

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

O problema existe no Brasil Inteiro, se trata de uma ação que por
um lado é coerente por parte da
companhia - porque não seria muito
didático haver a permissão de ligar
energia em residências que não estão com registro formal e legalizado
em nome de alguém. Mas por outro
lado, no Brasil é normal esta prática.
Na maioria dos casos por conta dos
proprietários venderem seus terrenos antes de regularizarem junto
ás prefeituras, o que faz com que o
comprador obtenha a “posse” do
imóvel por valores bem menores
dos que os imóveis regularizados.
Mas tem casos até de invasão de

RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA
Conforme a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE, o Varejo Restrito brasileiro teve variação de 1,0% no
volume de vendas no mês de março,
na série que considera o ajuste sazonal. A pesquisa que investiga empresas
varejistas com 20 pessoas ocupadas
ou mais, revisou a alta de fevereiro de
1,1% para 1,3%, também na série com

o ajuste. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a PMC
teve, em março, alta de 4,0% na série
que desconsidera o ajuste (em fevereiro havia registrado alta de 1,3%). Esse
resultado marcou a segunda alta consecutiva nesta base de comparação.
Com o resultado de março, o varejo
restrito brasileiro acumulou variação
de 1,9% em 12 meses (em fevereiro foi
de 1,7%).
No Rio Grande do Sul (RS), comparado ao mês anterior, o Varejo Restrito
teve variação de 1,6%, na série dessazonalizada. Em relação ao mês de março do ano passado, houve aumento de
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Reforma da futura sede do Posto de Saúde Central
de Torres inicia dia 23 de maio
O prefeito de Torres, Carlos Souza, assinou na manhã desta quarta-feira (11 de maio), ordem de serviço que dará início às obras de reforma
do Posto Volante (Joaquim Porto, 801) futura sede do Posto de Saúde Central.
O prefeito de Torres, Carlos
Souza, assinou na manhã desta
quarta-feira (11 de maio), ordem
de serviço que dará início às obras
de reforma do Posto Volante (Joaquim Porto, 801) futura sede do
Posto de Saúde Central. Assinaram
o documento os representantes da
MD Serviços e Construções Ltda, de
Terra de Areia. Empresa vencedora
do processo licitatório. As obras
começam no dia 23 de maio com
uma previsão de término em oito
meses.

Torres terá um novo Posto de
Saúde Central. O atual Posto Volante será reformado e ampliado para
sediar o novo Central. O prefeito informa que o investimento, com recursos próprios da Prefeitura, será
de aproximadamente 850mil, valor
reservado para sanar a urgência da
manutenção de infraestrutura deteriorada. A obra é de extrema necessidade para a população torrense. A Secretaria de Planejamento e
Participação Cidadã, liderada pelo
secretário Matheus Junges, assina

o projeto da obra.
Com a mudança do Posto Central, a sede do Pronto Atendimento
24h será ampliado, proporcionando maior qualidade no atendimento dos pacientes e oferecendo melhores condições de trabalho para
os servidores. Conforme a secretária de Saúde, Helvia Sanae Mamo.
aprimorar o atendimento no novo
Posto Central e aperfeiçoar as condições de trabalho são também os
principais propósitos da reforma e
ampliação do Posto Volante.

Torres registrou óbito por Covid-19 e 96 novos casos na última semana
Torres estava com 77 casos ativos até quarta (11/05). Três Cachoeiras e Arroio do Sal seguem com números baixos de novos casos
Referente a pandemia de Covid-19 em Torres na semana entre
05/05 e 11/05, com pesar informamos que um novo óbito relacionado a doença foi registrado
neste período de 7 dias. Trata-se
de paciente do sexo masculino, de

27 anos e com comorbidade, que
estava na emergência do Hospital
Nossa Senhora dos Navegantes
e teve a morte registrada nesta
quarta (11).
Além disso, houve alta em relação ao número de casos ativos de

Covid-19 na cidade. Na quarta-feira (11/05), o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde registrava 77
casos ativos em Torres - número
maior que os 49 casos ativos na
quarta-feira passada (04/05).

96 novos casos registrados em uma semana
Na quarta-feira, 11 de maio, o
Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de
Saúde de Torres registrava, contando desde o início da pandemia, 11.764 casos confirmados,
com 11.562 recuperados, 75
pacientes em isolamento domi-

ciliar e 125 óbitos. "Nesta quarta (11), o Boletim registra um
só caso de paciente torrense internado por Covid-19 no HNSN,
em leito comum. Também é registrado um caso de Torres hospitalizado em outro município",
indica a Prefeitura de Torres,

ressaltando ainda que o Boletim
não registra casos suspeitos de
Covid-19.
Assim, no período de sete
dias (entre 05/05 e 11/05), foram registrados 69 novos casos
da doença em Torres. Com isso,
houve aumento em relação ao

total de novos casos da semana
passada (entre 28/04 e 04/05),
quanto 66 novos casos foram
registrados. Reforça-se a necessidade da população manter-se

em dia com sua vacinação - com
de preferência 2 doses da vacina contra a Covid-19 + dose de
reforço - para que os esforços
contra a doença sigam positivos.

ao coronavírus desde o princípio
da pandemia (nenhum novo óbito
em relação aos últimos meses).
Já Arroio do Sal teve seu último
boletim divulgado na terça-feira
(10/05), onde registrava (desde o

início da pandemia) 2.977 casos
confirmados de Covid-19, sendo
que 2.900 já estão recuperados
da doença. Além disso, até terça
(10) 34 pessoas estavam com a
doença ativa em isolamento do-

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

Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras,
não foi apresentado novo boletim
até esta quinta (12/05). O último
relatório foi de 02/05, quando o
município estava com 2529 casos

confirmados para Covid-19 (não
tendo paciente internado), sendo
2494 recuperados e nenhum suspeito (aguardando resultados).
Além, disso, Três Cachoeiras estava com 27 óbitos relacionados

Levantamento evidencia baixa procura pelo Reforço contra a Covid-19 em Torres
Apesar do município de Torres
oferecer cronograma de vacinação
conforme planejado, ofertando
vacinação aos sábados e durante
os dias de semana com horários
estendidos, facilitando o acesso à
vacinação, levantamento da Secretaria Municipal da Saúde evidencia
baixa procura pela dose de reforço
contra a Covid-19 em Torres.
No gráfico elaborado pela Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Torres, verifica-se que
mais de 73% dos casos de Covid-19
em 2022 no município de Torres
foram diagnosticados em adultos
(18 a 59 anos), observando que
nestes grupos 25% das pessoas
vacinadas com D1 não retornaram
para fazer a D2 e 75% das pessoas
vacinadas com a D2 não retornaram para fazer o reforço.

Acompanhe mais dados do gráfico.
Crianças de 5 as 11 anos (Esquema vacinal D1 + D2)
70% das crianças residentes de
Torres foram vacinadas com a D1,
destas crianças apenas 50% retornaram nas unidades para fazer a
D2.
Adolescentes 12 a 17 anos (Esquema vacina D1 + D2)
95% dos adolescentes residentes no município foram vacinados
com a D1, destes 82% retornaram
nas unidades para completar esquema vacinal.
Adultos jovens 18 a 39 anos
(Esquema vacinal D1 + D2 + Reforço)

95% desta população
residente receberam a
D1, destes 80% retornaram nas unidades para
realizar a D2. Dos indivíduos vacinados com
a D2 50% retornaram
ao setor para receber a
dose de Reforço.
Adultos 40 a 59 anos
(Esquema vacinal D1 +
D2 + Reforço)
97% desta população
residente receberam a
D1, destes 95% retornaram nas unidades para
realizar a D2. Dos indivíduos vacinados com a
D2 75% retornaram ao setor para
receber a dose de Reforço.

Idosos 60 anos ou + (Esquema
vacinal D1 + D2 + Reforço)
97% desta população residente
receberam a D1, destes 97% retor-

naram nas unidades para realizar a
D2. Dos indivíduos vacinados com
a D2 87% retornaram ao setor
para receber a dose de Reforço.
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SAPT inicia reforma na área das piscinas
Sede social também se prepara para receber circuito de beach tennis
Proporcionar a melhor experiência para a comunidade é um desafio
constante da SAPT (Sociedade Amigos da Praia de Torres). Nas últimas
semanas a piscina térmica, estrutura
importante no clube, sofreu danos
em função de um incêndio nas instalações de aquecimento da água. A
boa notícia é que a reforma já está
começando. A previsão é de que o
espaço volte a ser usado em 90 dias.
Há 55 anos um tradicional ponto
de encontro de esportistas no litoral, a piscina é a maior da região. A
obra que foi iniciada aproveita para
mudanças em toda a instalação, não

apenas pela parte afetada. Incluirá
troca total do revestimento, instalação de novos ralos, novo sistema de
impermeabilização, troca do revestimento do entorno, recuperação do
telhado com pintura, troca de telhas,
entre outras providências para deixar a estrutura mais segura. Equipamentos referentes ao aquecimento
da água foram aprovados em testes.
Como sempre, o clube conta
com compreensão dos associados
enquanto o local estiver fechado.
“Nossa piscina, que já é a maior do
Litoral Norte, passará a ser também
a melhor. É importante que se man-

tenha a mensalidade em dia, para
levar a obra adiante com responsabilidade, assim como mantermos os
demais serviços prestados. Manteremos todos informados sobre esta
e outras obras que estão ocorrendo,
para melhorar a nossa SAPT”, reforça
o presidente Luís Felipe Grazziotin.
Além da expectativa pelas melhorias para prática de esportes
aquáticos, maio também reserva
preparativos importantes para outra modalidade. Em junho, também
está confirmada outra novidade: a
1ª etapa do Circuito SAPT de beach
tennis.

Circuito de Beach Tennis 2022
O Circuito de Beach Tennis
2022 do clube terá sua primeira
etapa entre os dias 10 e 12 de
junho, com previsão de gran-

de movimento na sede social.
As disputas nas sete quadras
ocorrerão em diversas categorias femininas e masculinas.

Inscrições estão disponíveis
em breve pelo Whatsapp (51)
3664-1221.
O calendário de eventos des-

te ano teve homenagens ao Dia
das Mães em maio e prevê ainda outras confraternizações sociais e esportivas. Interessados

em se associar podem entrar
em contato com a secretaria do
clube por mensagem ou pelo
e-mail sapt@sapt.com.br.

Democratizar os espaços em Torres é o maior objetivo
do Plano de Mobilidade Humano Sustentável
Por Prefeitura de Torres
____________________
Na noite da última quinta-feira (5 de maio), foi apresentado à comunidade torrense
uma importante iniciativa da
Prefeitura que é a elaboração
do Plano de Mobilidade Humano Sustentável para Torres.
Através da palestra de Vinicius Ribeiro, (da Arquitetura,
Planejamento e Mobilidade
Urbana Ltda, de Caxias do Sul,
vencedora do processo licitatório), a interessada plateia

presente no plenário da Ulbra,
ficou ciente que "a essência
do sucesso do Plano vai resultar das pessoas pensarem no
todo: estratégia disruptivas,
sustentáveis e inclusivas". Em
resumo, disse que Vinícius disse que os espaços devem ser
democráticos e não se pensar
em solução individual.
O evento realizado no plenário da Ulbra Torres, contou com a coordenação do
secretário municipal de Planejamento e Participação
Cidadã, Matheus Junges, e

com a presença de
várias lideranças da
cidade de diferentes
segmentos, como o
presidente da Câmara Municipal, Rafael
Silveira, acompanhado de vários vereadores, e entidades
como a Actor, CDL,
Acissat, alunos da Ulbra, do Marcílio Dias,
instituição bancária,
presidentes de associações comunitárias,
entre outros.

Importância da participação popular
Conforme o secretário Matheus, o propósito do evento
foi de apresentar o modelo a
ser desenvolvido para a elaboração do Plano em Torres.
O palestrante expos o conteú-

do a ser executado e métodos
que serão utilizados para o
desenvolvimento do plano de
mobilidade, a fim de mitigar
os problemas das lacunas urbanas, ou seja, adversidades

dos acessos secundários ao
centro da cidade, acessibilidade, transporte urbano, entre
outros. Com uma linguagem
bem objetiva, munido de dados e exemplos dentro e fora
do Brasil, explicou ao público.
Salientou
que
para eficiência

do estudo, não deve interferir
o egocentrismo, a arrogância
e a ausência da autocrítica.
Na fala de Vinicius Ribeiro
foi destacada a grande importância da participação popular para sucesso da iniciativa.
Serão realizadas pesquisas
em dias de alta concentração
de transeuntes, estudo de trá-

fego, reuniões com a comunidade, audiências públicas,
para desenvolver soluções
funcionais cabíveis. Estima-se
cerca de um ano para a elaboração do Plano. O palestrante
ainda respondeu indagações
do público presente e comentou sobre sugestões apresentadas

Agentes Comunitários de Saúde tem
remuneração alterada em Torres
O prefeito de Torres, Carlos Souza, assinou na última segunda-feira, 9 de maio,
a Lei 5.271 que altera a remuneração dos
contratos administrativos do Agente Comunitário de Saúde, autorizada pela Lei
13.708 de 14 de agosto de 2018. A remuneração dos contratos administrativos
passa para o valor de R$ 1.550,00 a partir
de 1º de janeiro de 2022.

Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações disponíveis no
Grupo de Natureza1- Pessoal e Encargos
Sociais, da Lei Orçamentária para o exercício de 2022- Secretaria Municipal de Saúde.
FONTE - Prefeitura de Torres
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

Torres avança em todas as áreas
A município de Torres nos últimos anos avançou em dezenas de indicadores, em
âmbitos estadual e nacional. A sinergia entre poder público, população, entidades de
classe, e iniciativa privada consolida Torres como uma das melhores cidades do litoral
norte gaúcho, com avanços que passaram por todas as áreas, de saúde à segurança
pública.
Uma cidade que cresce rapidamente e pede, a implantação do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana (PMMU) para planejar e definir o futuro do trânsito em Torres. No
presente, avenidas e ruas congestionadas, é preciso implantar novos corredores para
escoar o trânsito, no centro e principalmente nos bairros para garantir mais fluidez e
segurança para os usuários.

ê

Transporte público - é preciso melhorar a qualidade de vida dos usuários, pois,
com a rodoviária fora do centro é preciso criar terminais, e novos abrigos de ônibus
com calçadas e acessibilidade em todos os bairros. É preciso não medir esforços para
colocar em operação o Aeroporto Regional de Torres, um sonho antigo e de todo o
Litoral Norte que está inoperante e pode se tornar realidade.

rante enxoval completo para mães em situação de vulnerabilidade social. Ainda convive com distribuição de cesta básica, quando poderia substituir por um cartão de
compras de alimentos, oferecendo mais dignidade e autonomia às famílias. O Idoso
não é visto pelo poder público, que poderia valorizar mais esta camada da sociedade,
criando espaços somente para eles. Não há ajuda e tratamento gratuito para dependentes químicos em clínicas terapêuticas. Tambem ainda não existe casa de acolhimento
de moradores de Rua.
Bem-estar animal - é questão de saúde pública e mais: faz parte do conjunto de uma
cidade pensada como um todo. A população de cães e gatos tem aumentado e se faz
necessário programa de castração gratuitamente.
CENTRO - O COMPHAC aguarda a colocação de placa de sinalização da casa
nº 1 do nosso município, que obteve o reconhecimento do IPHAE-RS em 2018; colocação de placa de sinalização de Carga e Descarga, nas Ruas Borges de Medeiros,
e Av. Itapeva; Educação: fiscalização para averiguar os constantes atrasos das linhas
de ônibus circulares, bem como soluções quanto as linhas que realizam transporte de
alunos beneficiados com passe livre estudantil mas que não coincide horário com os
turnos das escolas do municipais, manutenção e construção de abrigos para os estudantes aguardarem o transporte escolar, pinturas das faixas de pedestres, sinalizações,
placas e meios-fios em frente às escolas; manutenção dos brinquedos e equipamentos
da academia ao ar livre da Praça Getúlio Vargas; restauração das escadarias da Praça
São Domingos e de acesso a Lagoa do Violão.

Saúde pública - teve importantes avanços. O destaque para a implantação do Centro de Especialidades, que oxigena e dá mais musculatura à rede pública de saúde. A
unidade era uma necessidade antiga e que foi reforçada, posta à prova e que se provou
exitosa no momento mais crítico da pandemia de coronavírus, desde então, se mostrou
ferramenta indispensável na vida de milhares de torrenses.

VILA SÃO JOÃO - Recolhimento de material em cima dos passeios público, nas
Ruas; capina e pintura de cordão das Rua José Miguel Filho, Rua Mampituba, Rua
Dimas Domingos Coelho e a Av. José Amâncio da Rosa; ensaibramento das Rua Dimas Domingos Coelho, da Estrada do Machado, Rua Raul Inácio de Souza; capina
e roçada nas laterais da Estrada do Machado; corte de grama externo e interno do
Estádio Evaldo Santos; capina e pintura de cordão das Rua Raul Inácio de Souza, Rua
Fernando Ferrari e demarcação da faixa amarela; Solicita ao Poder Executivo providências quanto à demarcação da faixa amarela contínua na Rua Calino Venâncio de
Matos; conserto de tampa de bueiro na esquina da Rua José Miguel Filho com a Rua
Joaquim Pereira; regularização da drenagem pluvial na Rua Dimas Domingos Coelho
e manutenção dos bueiros existentes nas Rua Alberto Maciel, Rua Alberto Maciel e
Rua Honorato Simão; colocação de base graduada na Estrada do Limoeiro, próximo a
Estrada da Salina,

Social – é o setor mais vulnerável da gestão municipal, uma cidade humana deve
estender seu olhar para todos. Do recém-nascido ao idoso. Não há programa que ga-

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua
Coronel Pacheco, 985.
Sexta-Feira, 12 de JUlHo de 2019

Segurança pública - o sonho da implantação definitiva da Guarda Municipal, que
reforçaria o efetivo das forças de segurança no Município. Onde teríamos agentes em
todos os bairros e até no interior com a também inédita patrulha Rural.
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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.
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GUARITA CÂMBIO TORRES
Fundada em 30/09/2014 – CNPJ nº 21.343.548/0001-04 Fone: (51) 98500-6982

HISTÓRICO
A associação Guarita Câmbio Torres – GCT é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover e incentivar a prática
de atividades esportivas e socioculturais entre idosos. Teve sua origem em um
grupo de pessoas que frequentavam o SESC de Torres, onde iniciaram a prática
do jogo de Câmbio, que é o voleibol adaptado para pessoas acima de 50 anos
de idade.
Contamos, também, naquela oportunidade com o apoio e assessoramento da Administração Municipal Pública de Torres, em particular com a então
Secretária da Saúde, Sra. Karla Mattos, quanto às formalidades da legislação
local.
No dia 30 de setembro de 2014, em uma reunião realizada no Salão de Eventos da Casa de Cultura de Torres, foi oficialmente criada a entidade, com personalidade jurídica, com o número inicial de 53 Sócios Fundadores. Sendo eleito seu primeiro Presidente o Sr. Alvonir Rosa dos Santos, e hoje ela é presidida
pelo Sr. Carlyle Heller da Fonseca.
Atualmente contamos com 66 associados, todos praticantes de alguma
modalidade de esporte ou atividade sociocultural, previstos no estatuto social.
A Associação foi criada para prática de esportes físicos, prioritariamente na
modalidade conhecida como Câmbio, com regras elaboradas pela Federação
Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos – FGJAI/RS.
A entidade conta hoje com as modalidades de esportes e/ou atividades de lazer
de: Câmbio, Beach câmbio, Badminton e Canastra; além de atividades culturais.
Embora a associação seja formada, em sua grande maioria, por aposentados
nos vários segmentos profissionais torrenses ou de fora do nosso município,
que migraram em busca de turismo, qualidade de vida e até sossego, praticamos o esporte de forma Competitiva e Recreativa, de lazer.
Na modalidade de Câmbio, desde a sua criação, temos participado de vários torneios de nível Regional e Estadual, com a conquista de vários troféus e
medalhas, tendo conquistado em 2017 o Terceiro Lugar na modalidade “indoor” e atualmente é a TRICAMPEÃ INVICTA na modalidade “Beach câmbio”,
todas em nível ESTADUAL, para a glória da entidade. Na modalidade de Bad-

Associação Torrense de
Proteção aos Animais
Pele do gato: problemas comuns e cuidados
necessários
Quem tem gato sabe como pode ser difícil cuidar da sua pelagem
e da sua pele. No geral, os felinos são muito sensíveis ao toque e
podem se estressar facilmente com banhos. Eles fazem questão de
cuidar da própria higiene e adoram o próprio cheiro. É dessa forma
que se comunicam com os outros gatos e que se reconhecem.
Mesmo assim, em algumas situações, muitos tutores ficam com
dúvida: como cuidar da pele e da pelagem do gato?
Erros no manejo dos gatos, na frequência dos banhos e o uso de
produtos equivocados, podem prejudicar consideravelmente a
saúde do animal. Além disso, algumas doenças graves, que atingem
a pele do gato ou se manifestam através dela, exigem atenção.
A pelagem e a pele do gato refletem, em grande parte, o cuidado
do tutor e o estado geral de saúde do pet. Sinais dermatológicos
podem ter como base muitas doenças. Alergias, micoses, infecções
parasitárias e doenças autoimunes são alguns exemplos.
Zoonoses, como a Leishmaniose, doenças endócrinas e até o câncer podem provocar alterações na pele do gato.
Por isso, além do manejo correto, é importante que o tutor esteja
atento. O ideal é aproveitar as oportunidades que o gato oferece
para cuidar de sua pele e examiná-lo com carinho e atenção.
De forma geral, apenas a escovação periódica da pelagem é suficiente para manter o pet limpo e a pele saudável. No entanto, isso
pode variar bastante de acordo com o estilo de vida e as condições
de saúde de cada animal.
Por isso, consultar o médico veterinário é a melhor forma de
oferecer um manejo adequado para o seu companheiro felino. Este

minton, tem tido participações em eventos, inclusive realizando oficinas com o objetivo de divulgar e incentivar a prática desta modalidade.
A entidade teve, nesse período, uma Sede Social provisória, com salão de festas,
com estrutura para a prática de canastra, xadrez e bocha, além de uma pequena
biblioteca com razoável acervo. Naquela oportunidade, também servia de palco
para as apresentações do Coral Guarita. Espaço esse cedido graciosamente até o
ano passado, por uma das sócias, a Sra. Lila Monteiro, além do período contratual
previsto, a quem somos eternamente agradecidos.
Hoje, concentramos nossas atividades sociais, nas instalações do Lions Clube de
Torres, em parceria com a sua Direção, na pessoa do Dr. Sr. Francisco Pereira. Já as
nossas atividades esportivas, começaram nas dependências do Hotel SESC Torres,
dentro do programa Maturidade Ativa da época; depois passamos a utilizar o Ginásio da ULBRA, em parceria com o Departamento de Educação Física, na pessoa do
Professor Sr. Sadi Pipet; e desde 2017, na segunda quinzena de maio, a chave do
local, que antes era ocupado com a Central de Veículos junto ao Parque do Balonismo, foi entregue pelo prefeito Carlos Souza aos diretores desta associação. Espaço
esse recuperado, com recursos próprios, pela nossa associação à Comunidade, com
o apoio da PMT – pois infelizmente não dispomos ainda de um Ginásio
Municipal.
Todo associado pratica alguma atividade esportiva ou sociocultural diariamente,
exceto aos domingos. Nas segundas, quartas e sextas-feiras é praticado o jogo de
Câmbio. Nas terças, quintas e sábados é praticado o Badminton. Também, nas
terças-feiras os jogos de canastra.
Dessa forma, todo o quadro social mantém-se em permanente atividade física,
social e/ou cultural, o que tem contribuído de maneira significativa na melhora das
condições de saúde e qualidade de vida – quadro esse que é constituído basicamente por idosos.
Torres, 25 de abril de 2022.
Carlyle Heller da Fonseca (Presidente) /Maria Ester Munari Alves (Secretária)

profissional poderá analisar todas as características da pele do gato. Ele
poderá orientar sobre como cuidar da higiene do pet e quais produtos
são mais adequados (tipos de escovas, shampoos etc.).
Importante: de forma geral, os shampoos e produtos cosméticos utilizados por seres humanos são muito agressivos para a pele do gato e
não devem ser utilizados. Caso recomendado pelo médico veterinário,
os banhos devem ser realizados com produtos específicos para os gatos.
A temperatura da água e do secador devem ser mornas.
Sinais de atenção: gatos podem ter a pelagem longa ou curta. Mas, em
nenhuma circunstância, devem apresentar áreas de falha na pelagem.
Monitorar as mudanças na pelagem pode ajudar a identificar alterações
logo abaixo, na pele do gato.
De forma geral, gatos com doenças e manifestações cutâneas apresentam os seguintes sinais clínicos: coceira, queda excessiva da pelagem
(não apenas na época de troca), falta de brilho e falhas na pelagem,
feridas e crostas na pele, eritema (vermelhidão na pele), mau cheiro,
caspas, apatia, irritação ou outras mudanças bruscas de comportamento.
Fique atento, cuide da saúde de seu amiguinho... E ajude a ATPA a cuidar dos animais que ainda buscam um lar.
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
Lembramos que nos dias 08,09 e 10 de maio teremos nosso tradicional Bazar&Brechó, ao lado do Capesca, recheado de coisas boas.
Toda a renda será destinada a alimentação e atendimento veterinário
dos animais. Avise os seus amigos e compareça. Esperamos você!
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

para participar da 1ª Conferência Nacional de Vereadoras do
Brasil.
Nº 133/2022, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento
Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB) de Moção de Congratulação ao Guarda-vidas Militar 2º SGT
e Secretaria do Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), a Câmara Mu- Luiz Leandro da Costa, pela realização do salvamento de um
nicipal de Vereadores realizou sua 14a Sessão Plenária Or- surfista na Praia dos Molhes.
dinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às
16h, no dia 09 de maio de 2022. Presentes ainda, Ver. Carlos INDICAÇÕES
Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Frei- Nº 65/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que intas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. dica ao Poder Executivo que verifique a viabilidade de equipaGibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), rar os salários dos professores do contrato seletivo antigo com
Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. João Alexandre Negrini os que foram contratados pelo contrato seletivo recente.
de Oliveira (Republicanos), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Sil- Nº 66/2022, do ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica
vano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos ao Poder Executivo um estudo para drenagem de águas pluviais
Rocha (PSL).
na Rua Ivo Capa Verde, Bairro Igra, nesta Cidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 161, de 29 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Providência nº 11/2022, do
Ver. Cláudio da Silva de Freitas.
Ofício nº 162, de 29 de abril de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Providência nº 236/2022, do
Ver. Jacó Miguel Zeferino.
Ofício nº 164, de 02 de maio de 2022, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 049/2022,
do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 165, de 02 de maio de 2022, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 068/2022,
do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 166, de 02 de maio de 2022, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 051/2022,
do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 167, de 02 de maio de 2022, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 041/2022,
do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 169, de 03 de maio de 2022, do Poder Executivo,
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 069/2022,
do Ver. Igor Beretta.
Correspondência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, informando o encaminhamento de resposta ao
Ofício nº 210/2022, desta Casa Legislativa, referente ao Requerimento nº 98/2022.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS DE LEI - 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 25/2022, dos vereadores Igor Beretta e Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que denomina espaço público, a
praça localizada entre as Ruas Nossa Senhora dos Navegantes,
Rua Bonfim, Av. Independência e calçadão da Praia da Cal, no
Bairro Praia da Cal, na cidade de Torres: Praça Nossa Senhora
dos Navegantes e a quadra de Beach Tennis, localizada no interior da praça de Quadra Emídio Mariano.
Projeto de Lei nº 26/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho
Borja, que denomina vias públicas, no Loteamento Jardim
Monte Carlo, na cidade de Torres: Rua Refúgio do Sabiá, Rua
Beija Flor e Avenida Bem-te-vi.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 129/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminhamento de Moção de Congratulações à Empresa Água Mineral
Santo Anjo pelo Projeto Ecoponto Pet que em três meses recolheu cerca de quinze mil garrafas plásticas, cerca de trezentos
e cinquenta quilos, dando destino correto as mesmas em nosso
município.
Nº 130/2022, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento
de Moção de Congratulação ao Policial Militar SD QPM-1 Josias Fernando de Souza, Identidade Funcional - 2890186, pelo
fato ocorrido na noite do dia 1º de maio de 2022.
Nº 131/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
requer o encaminhamento de Moção de Pesar a família Silva,
pelo falecimento do senhor Irineu Silva Selle, ocorrido da data
de hoje.
Nº 132/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer autorização para viajar a Brasília/DF, de 24 a 27 de maio de 2022,

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 277/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza e desobstrução dos bueiros na Rua Ivo Capa Verde, altura do nº 63
ao nº 118, e também na Rua Otávio Perraro, Bairro Igra, nesta
Cidade.
Nº 278/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à limpeza de galhos e
entulhos na praça localizada entre as ruas São Marcos e Santa
Helena, Bairro Lagoa Jardim, Praia Itapeva, nesta Cidade.
Nº 279/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à substituição ou o
reparo de um poste de luz da rede pública, localizado na Rua
Elizeu Kuwer nº 611, Bairro Curtume, nesta Cidade.
Nº 280/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder Executivo providências para que seja tapado um buraco no
asfalto na Rua Rotary Internacional Centenário, em frente ao nº
117, na lateral do Super Mercado Bistek, no Bairro Stan, nesta
Cidade.
Nº 281/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao recolhimento de poda
de árvore em via pública, na Rua Manoel Scheffer, na altura do
nº 67, Bairro Igra Norte, nesta Cidade.
Nº 282/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à limpeza das bocas de
lobo da Av. Independência, na extensão entre os números 893 a
1300, visando dar vazão a água em dias de chuva.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Moisés Trisch: Fez a leitura de nota do Partido dos Trabalhadores de Torres, sobre um parecer da ONU, quanto à atuação
do ex-juiz Sérgio contra o ex-presidente Lula. Criticou a fala de
um vereador que, em sessão anterior, afirmou que a ex-presidente Dilma Roussef, assim como o atual presidente, também
assinou indulto para integrantes do PT, condenados pela justiça
brasileira.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou o Vereador Igor Beretta por ter sido eleito presidente do MDB de
Torres. Elogiou todos os envolvidos no Bingo da Comunidade
Menino Jesus de Praga, citando inúmeras pessoas que atuaram
na comissão festiva no evento. Reclamou do mau atendimento
da Corsan, descrevendo um vazamento numa tubulação há meses na Vila São João. Lamentou as inúmeras reclamações que
tem recebido dos moradores locais, em virtude do mau atendimento da Companhia. Agradeceu ao Deputado Alceu Moreira,
e sua assessoria, que prontamente o receberam em Brasília.

torial de Energia. Ressaltou que estas empresas têm apresentado um péssimo serviço, lamentando que questões como estas
continuem bastante difíceis, mesmo para as populações mais
carentes como a Comunidade do Jacaré.
Ver. Igor dos Santos Beretta: Comunicou que na última reunião do MDB foi eleito presidente do partido em Torres, que
se sente muito honrado e que “este é um tempo de sarar as
feridas e olhar para frente”. Disse que a CEEE Equatorial é
péssima em seu atendimento. Relatou que uma munícipe, mesmo com ordem judicial, não recebe a ligação de energia há seis
meses. Parabenizou os participantes do Campeonato de Surf
no município. Citou o coquetel de lançamento do Campeonato Municipal de Futebol, relatando a luta para conquistar uma
data de abertura para o evento. Parabenizou todas as equipes
participantes. Falou sobre o veículo que está parado na Secretaria de Educação, em virtude de uma multa de R$ 300,00. Em
contrapartida, paga-se aproximadamente R$ 3.000,00 pelo aluguel de um veículo para a mesma Secretaria. Elogiou a melhora nas rotas do transporte noturno da Secretaria de Educação.
Lamentou o falecimento de um servidor da Guarda Municipal,
atribuindo seu falecimento à má gestão da Pasta. Reafirmou
seu voto favorável à negociação do prédio da Escola Santa Rita
pelo Executivo.
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Parabenizou o casal
João e Inês Pereira pelos quarenta anos de matrimônio. Citou
uma passagem bíblica dizendo “faça a plantação hoje, porque
a colheita é amanhã”, para falar sobre a celeridade das Comissões da Câmara em prol da população. Falou sobre um artigo
do Jornalista Mendes Ribeiro, dizendo que “até os quarenta
anos, poderia se conquistar inimigos, porque depois dos quarenta, teria tempo para modificar o pensamento e voltar à amizade”. Disse que não quer capitanear inimigos porque, mais à
frente, talvez não haja tempo para voltar atrás. Fez a leitura de
uma série de frases, ditas pelas mães aos filhos, que certamente
todos, na infância, já ouviram ou presenciaram. Encerrou a fala
homenageando as mães pelo seu dia.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Homenageou a todas as
mães pelo seu dia, desejando muita saúde e paz. Pediu pela
colocação de um quebra-molas no cruzamento da Rua Independência com a Rua Amazonas. Recebeu em seu gabinete, representantes da Corporação dos Bombeiros, fato que o deixou
muito honrado. Fez uma moção de congratulações ao guarda-vidas Gustavo da Silva Teixeira, por ter socorrido, no dia 18
de março deste ano, um jovem surfista com um corte na cabeça,
agarrado à prancha, e suspeita de fratura da cervical. Informou
que o SESC lançou projeto de surf para crianças e adolescentes, visando a inclusão destes jovens. Relatou que as obras de
revitalização do Torrense ainda não começaram, e espera que
elas sejam concluídas antes das competições do JET. Pediu pela
colocação de uma goleira na praça da Lagoa do Violão, e retirada das grandes pedras na praça da Praia da Cal. Parabenizou
o Vereador Silvano pela audiência pública que debateu a má
atuação da CEEE Equatorial.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Foi enfático ao afirmar que “não
compactua com reuniões que trazem deputados, prometendo
coisas que não são verdades”. Falou sobre os professores que
ainda não receberam o reajuste salarial por estarem sob contrato antigo, e que o Executivo fará a retificação dos devidos
salários. Quanto ao mau atendimento da CEEE Equatorial,
disse que sempre foi contrário à privatização. Questionou os
favoráveis à privatização. Disse que “ao privatizar, o trabalho
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Para reafirmar sua fala se torna pior”.
na sessão anterior, disse que “os petistas, quando ateus, saem
pregando contra todas as religiões”. Disse que a ex-presidente Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Agradeceu a todos que
Dilma Roussef assinou indulto libertando membros do parti- participaram da Audiência Pública para debater a atuação da
do condenados por corrupção, e que não houve nenhuma ins- CEEE, destacando que os representantes foram escolhidos pela
tituição pública que o PT não tenha afanado. Enfatizou que é Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislaticontra qualquer forma de indulto. Falou sobre as dificuldades va. Relatou que a CEEE Equatorial tem prestado um péssimo
que os loteamentos têm quanto à implantação de energia elé- serviço, e que a população está lutando por direitos básicos.
trica, alertando que questões como essa são complexas, e que Esclareceu que as respostas para o que foi levantado na audiênlamentavelmente ainda dependem da atuação da CEEE Equa- cia são demoradas, já que o processo é complexo. Realçou que
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há problemas que cabem ao Poder Público, e outros à CEEE
Equatorial, citando as inúmeras possibilidades de ação para o
mau serviço prestado.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Homenageou o senhor Manoel Lumerts, que completa 76 anos de idade. Parabenizou sua
mãe, Alice, e a todas as mães, que fazem a diferença na vida
de todos.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Informou que o
Executivo aguarda a liberação do projeto de revitalização do
Torrense pela Caixa e, logo que estiver liberado, dará início
às obras. Parabenizou as pessoas envolvidas com a Feira de
Adoção de Animais no final de semana. Agradeceu à Secretária Fernanda e ao Prefeito Carlos que dão carta branca aos
comandados para que tomem as melhores decisões.
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ECONOMIA
Ver. Moisés Trisch: Comemorou o reconhecimento no Congresso Nacional para as Agentes Comunitárias que conquistaram o piso de dois salários-mínimos, e adicional de insalubridade, extensivo aos agentes de combate a endemias.
Convidou o Executivo para esclarecer como será feito o reajuste. Salientou que a decisão partiu do Congresso Nacional
que tem dado boas notícias. Disse que o Executivo, no prazo
de três semanas, encontrou nove milhões para a compra do
prédio da Educação. Citou imóveis similares, que custam menos que o cotado na transação, e que esta negociação não faz
sentido.
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

Torres esteve presente no South Summit, um dos
maiores eventos de empreendedorismo do mundo
Encerrou na última sexta-feira (6 de maio), em Porto Alegre,
o South Summit é reconhecido
como uma plataforma global de
inovação e conexões entre os
principais participantes do mundo
empresarial, o maior evento dos
últimos tempos na área. O evento é hoje o principal encontro de
conexão entre startups, (empresa
emergente que tem como objetivo principal desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio) e
fundos de investimento globais. A
edição brasileira tem a correalização do governo do Rio Grande do
Sul, South Summit Espanha e IE
University, com apoio da Prefeitura de Porto Alegre.

Considerado o maior evento
mundial do setor de inovação e
empreendedorismo, o South Summit atraiu funcionários de grandes
empresas para discutir temas em
voga no mundo dos negócios. Pela
primeira vez, a edição ocorreu no
Brasil. Foram cinco palcos simultâneos e mais de 400 palestrantes
reunidos em um ambiente onde
o networking é só o ponto de partida. Em três dias de evento, mais
de 500 palestrantes transitaram
pelos armazéns.
Realizado desde 2012 em Madri, o South Summit Brasil 2022 é
um evento que buscou reunir empresas em destaque para troca de
experiências e conhecimentos. Foi

realizado nos Armazéns do Cais
Mauá nos dias 4, 5 e 6 de maio de
2022, com estrutura acoplada ao
Cais Embarcadero.
Cerca de 20 mil visitantes únicos se fizeram presentes nos três
dias de evento e pessoas de mais
de 50 países circularam pelos pavilhões às margens do Guaíba. A
escolha de realizar o South Summit no Cais Mauá, integrado ao
Guaíba, foi fortemente elogiada
por porto-alegrenses e visitantes
de fora. O município de Torres foi
representado no evento com a
participação da Procuradora-Geral do Município, Pâmela Souza, e
o secretário de Trabalho, Indústria
e Comércio, Sotério Júnior.

Comércio Varejista cresceu no país em março de 2022
Conforme a Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC), do IBGE, o
Varejo Restrito brasileiro teve
variação de 1,0% no volume
de vendas no mês de março,
na série que considera o ajuste
sazonal. A pesquisa que investiga empresas varejistas com 20
pessoas ocupadas ou mais, revisou a alta de fevereiro de 1,1%
para 1,3%, também na série
com o ajuste. Em comparação
com o mesmo período do ano
anterior, a PMC teve, em março, alta de 4,0% na série que
desconsidera o ajuste (em fevereiro havia registrado alta de

1,3%). Esse resultado marcou a
segunda alta consecutiva nesta
base de comparação. Com o resultado de março, o varejo restrito brasileiro acumulou variação de 1,9% em 12 meses (em
fevereiro foi de 1,7%).
No Rio Grande do Sul (RS),
comparado ao mês anterior, o
Varejo Restrito teve variação de
1,6%, na série dessazonalizada.
Em relação ao mês de março do
ano passado, houve aumento
de 10,9%. A grande variação remete ao fato de que em grande
parte do mês de março de 2021
houve um novo fechamento do

comércio seguido de uma reabertura com protocolos de restrição à atividade econômica.
Com o resultado de mar/22, o
varejo gaúcho teve alta de 6,7%
no acumulado em 12 meses.
Em relação ao período pré-pandemia, o indicador encontra-se
1,6% acima daquele período.
No Varejo Ampliado, que inclui as atividades de material de
construção e veículos, motos,
partes e peças, foi verificada
alta de 0,7% ante o mês anterior para o Brasil (BR) e queda
de 2,1% para o RS. Em relação a
março de 2021, houve aumento de 4,5% no país e de 7,4% no
estado. Dessa forma, o volume
de vendas do Varejo Ampliado
registrou no acumulado em 12
meses alta de 4,4% no país e de
5,8% no Rio Grande do Sul.
A alta de 10,9% no caso do
Rio Grande do Sul na comparação com março de 2021 foi
resultado de 5 altas e 3 quedas
na desagregação das atividades investigadas. Os segmentos
de Tecidos, vestuário e calça-

dos (99,5%), Outros Artigos de
uso pessoal[1] (87,1%), Livros,
Jornais, Revistas e papelaria
(64,9%), Móveis e eletrodomésticos (26,3%), e Hipermercados,
Supermercados, Prod. Alimentícios, bebidas e fumo (2,6%)
registraram altas. Do lado das
perdas ficaram Combustíveis
e Lubrificantes (-17,6) Materiais de Escritório e Informática
(-12,9%), e Artigos farmacêuticos e perfumaria (-0,1%). No
Varejo Ampliado, a atividade de
Veículos, Motos, Partes e Peças
teve alta de 5,8% e registrou variação de 7,3% no acumulado
em 12 meses. Já Materiais de
Construção apresentou alta nas
vendas de 4,2%, fechando no
acumulado em 12 meses com
avanço de 18,3%.
Quando se observa o primeiro trimestre, tanto no RS quanto no Brasil é possível observar
altas (no RS bem mais significativa). O principal fator a explicar
isso é a base de comparação
extremamente deprimida. É
importante lembrar que o pri-

meiro trimestre de 2021 foi
marcado por novos fechamentos do comércio. Todavia, também contribuem para o cenário
atual uma conjuntura um pouco mais favorável do mercado
de trabalho e transferências de
renda maiores do que se tinha
no ano passado. O resultado só
não é melhor em virtude da inflação e dos juros mais altos.
¹O grupo contempla: comércio varejista não-especializado
sem predominância de produtos alimentícios, em estabelecimentos que oferecem variedade de linhas de mercadorias; o
comércio varejista realizado em
lojas de departamentos; Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio
varejista de artigos recreativos
e esportivos; Comércio varejista
de artigos de óptica; Comércio
varejista de joias e relógios; Comércio varejista de outros produtos novos não especificados
anteriormente.
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Sargento do 2° BPAT de Torres conclui curso de
especialização em força tática
Na quarta-feira (11/5), em Porto Alegre, na sede do 1° Batalhão
de Polícia de Choque (1° BPChq)
o 2° sargento Cledson, pertencente a Força Tática do 2° BPAT
de Torres, concluiu o Curso de Especialização em Força Tática, que
está em sua segunda edição.

O curso que teve duração de
200 horas/aulas teve por objetivo capacitar policiais militares
para atividades com o intuito de
aumentar a eficiência e a eficácia das ações policiais, contando
com ensinamentos de técnicas
de abordagem policial, conduta

de patrulha, contraemboscada,
doutrina de patrulhamento tático motorizado, identificação veicular e documental, simulações,
entre outros.
TEXTO: Soldado Eline
FOTO: Divulgação BM

Secretaria de Saúde e Polícia Civil reúnem-se para tratar
sobre Serviço de Verificação de Óbito EM TORRES
TORRES - A Secretaria Municipal de Saúde recebeu no dia
3 de maio o delegado da policia
Civil de Torres, Marcos Vinícius
Muniz Veloso, para tratar sobre
questões de interesse das duas
instituições.
Além da Secretária Municipal
de Saúde, Helvia Sanae Mano,
também participaram da reunião

a diretora de Média e Alta Complexidade, Juliana Borges Carlo e
a Responsável Técnica Luiza Cidade.
A pauta principal foi a criação
do SVO – Serviço de Verificação
de Óbito. Este é um serviço público estratégico para determinar
a causa de morte e que colabora
para o diagnóstico da situação de

saúde do país.
A iniciativa auxilia na promoção de ações para esclarecer as
causas de óbitos, com ou sem assistência médica, especialmente
aqueles sem investigação e ainda liberar a declaração de óbito,
sempre com o intuito de melhorar o fluxo entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Polícia Civil.

BM prende homem com quase 500 porções
de cocaína e crack em Arroio do Sal
Na segunda-feira (09/5), no
balneário Rondinha em Arroio do
Sal, a Brigada Militar (BM) prendeu um homem pelo crime de
tráfico de drogas. Diante de informações sobre a venda de drogas,
e que um indivíduo estaria utilizando um veículo para fazer a entrega dos entorpecentes, equipes

da Força Tática do 2º BPAT realizaram diligências para averiguar
o conteúdo das denúncias.
Os policiais militares realizaram a abordagem e identificação
de um homem de 27 anos, com
passagens policiais por roubo
de veículo, receptação, posse de
drogas, lesão corporal, ameaça

e desacato. Durante revista pessoal e veicular foram localizadas
435 porções de crack, 46 porções
de cocaína, um telefone celular,
dois relógios sem procedência e
R$ 344.
TEXTO: Soldado Eline
FOTO: Divulgação BM

Dupla com extensa ficha criminal é presa pela Posto de Criminalística do Litoral passa a
atender ocorrências da região diariamente
BM por tráfico de drogas em Torres
Na quinta-feira (05/05),
no bairro Dunas em Torres, a Brigada Militar (BM)
prendeu dois homens pelo
crime de tráfico de drogas.
Diante de informações sobre a venda de drogas, uma
equipe da Força Tática do
2º BPAT passou a observar
a movimentação existente
no local.
"Os policiais militares
abordaram e identificaram
dois homens, um de 30
anos, com passagens policiais por roubo a pedestre,
furto qualificado, furto abigeato e furto em residência,
e um outro homem de 41
anos, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, possuía
passagens policiais por trá-

fico de drogas, roubo com
lesões, homicídio, extorsão,
entre outros crimes", ressalta a comunicação da BM.
Com a dupla os policiais
apreenderam 58 pedras de

crack, um celular e R$ 755.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DO 2º BPAT
TEXTO: Soldado Eline
FOTO: Divulgação BM

O Posto de Criminalística do Litoral, localizado em
Capão da Canoa, passou a
contar com atendimento
integral, todos os dias da semana. Até então, em alguns
dias da semana, estes atendimentos eram realizados
pelas equipes do Departamento de Criminalística,
cuja sede fica em Porto Alegre. A área de abrangência
do Posto compreende 25
municípios, de Tavares, no
litoral sul, a Torres, no litoral
norte. A distância entre esses dois municípios é de 284
quilômetros.
Desde o início de maio, o
Posto de Criminalística passou a contar com mais um
perito criminal, o que possi-

bilitou a autonomia do Posto, que atende, em regime
de pronto atendimento, locais de morte violenta como
homicídios, suicídios e acidentes de trânsito, além
de furto e arrombamento,
disparo de armas de fogo,
entre outros. Os acidentes
de trânsito, atendidos pela
Equipe de Exame Pericial
em Acidentes de Trânsito
(EPATRAN), com sede em
Porto Alegre, também passaram a ser responsabilidade da sede no litoral.
O Posto tem à disposição
duas viaturas novas semi
blindadas e maletas de local
de crime doadas pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp). Durante

a Operação RS Verão Total
2021/2022, período em que
o posto, da mesma forma,
funcionou de forma ininterrupta, foram 145 atendimentos, entre perícia criminal, locais de morte violenta
e exame papiloscópico. Segundo a chefe da Divisão de
Pronto Atendimento, Íngara
Fiszher Jorge, a vinda de
mais um servidor possibilitou o atendimento integral.
“A mudança vai reduzir o
tempo de deslocamento até
as ocorrências, garantindo
uma prestação de serviço
mais rápida e qualificada”,
afirma.
FONTE - ASCOM do
IGP RS
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 10/05 e 16/05)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana vai trazer muito movimento e ajuda. Pode surgir uma ajuda inesperada. Saiba ter paciência, porque você
pode estar com a mente agitada, então
possivelmente agirá por impulso. É preciso
ter flexibilidade para lidar com imprevistos.
Planejar melhor suas tarefas é indicado. Júpiter vai trazer expansão, mas você ainda precisa se organizar melhor antes do
sucesso que virá em breve. Confie.
TOURO -A semana exigirá sacrifícios ou muita
dedicação. Seja como for, ela se inicia trazendo a necessidade de equilíbrio entre mente e
corpo. O descanso pode ter espaço também
— bem como a preguiça; vira e mexe, ela mandará lembranças. Tome cuidado com posturas duplas, que fazem
você querer agradar a todos, então se tornar incoerente. Cuidar da
alimentação é importante para que a pressão arterial não oscile.
GÊMEOS -A semana exige foco e dedicação.
Algum desconforto emocional ou algum inconveniente pode ser vivido. Tome cuidado com
angústias e carências. Existe uma ligeira inquietação. É importante cuidar do seu lado espiritual ou físico ao seu colocar em movimento
e cuidar melhor de si mesmo. Não potencialize dúvidas e tome
suas decisões em sintonia com o coração.
CÂNCER -A semana pode trazer certa leveza
e despreocupação. Quanto mais tiver equilíbrio
entre suas intenções e não for radical em nada,
mais conseguirá aproveitar bem esta semana.
Além disso, você pode passar por alguma mudança repentina, sendo obrigado a se adaptar à situação, pensando rapidamente. Tome cuidado com indecisões.
LEÃO - Tome cuidado com a teimosia. É
importante, ao longo de toda a semana,
manter-se estável e agir com prudência. Você
pode se cansar um pouco do tumulto das
relações e se isolar um pouco. É importante
fazer economias, mas você não precisa entrar
em paranoias por causa de dinheiro, achando que as coisas não
vão melhorar. Saiba respirar e dar tempo ao tempo. Não crie
inseguranças e caos por causa dos seus medos.

VIRGEM - A semana favorece a reflexão e
a iniciativa na mesma medida. Portanto evite ser impulsivo e invasivo, senão pode se
meter em assuntos que não são exatamente seus. Existe melhora de saúde, de forma
progressiva, mas ainda é preciso se manter dedicado e disciplinado. Tome cuidado com a falta de foco e com a preguiça.
LIBRA - Tome cuidado com a falta de discernimento hoje, porque você pode acabar exagerando, escolhendo tudo ou alimentando dúvidas. Existe algo começando: pode ser uma
parceria ou experiências que te trarão boas
oportunidades futuras. É importante ouvir sua
intuição e não se deixar levar pelos excessos. Compartilhar
ESCORPIÃO -A semana traz agito, desejos
e certa inquietação. Muitas pessoas podem
se conectar a você, em especial as mulheres, seja você homem ou mulher, então uma
mulher pode trazer uma ajuda especial. Tome
cuidado com ilusões ou excessos. Cuide bem
das suas finanças. O mal-estar físico pode acontecer por
causa da alimentação, então cuide melhor da sua saúde.

SAGITÁRIO - Sua saúde pode estar muito boa, mas não descuide. Tome cuidado
com excesso de idealismos que podem
fazer você tirar os pés do chão. Mantenha
o equilíbrio entre pensar, sentir e agir: seja coerente. A
família pode trazer uma importante ajuda. Você pode
enfrentar alguma demora.

CAPRICÓRNIO -Tome cuidado com riscos desnecessários. Heroísmo excessivo
pode colocar uma ideia, um
trabalho ou até uma relação
em risco. Sua capacidade de se ocupar e
realizar é muito boa. Você pode usar sua
força para amparar pessoas próximas.
Seja compreensivo e amoroso.
AQUÁRIO - A semana vai trazer força
e estabilidade. Tome cuidado com a
teimosia e saiba diferenciar de perseverança e inflexibilidade. Além disso,
fique atento ao medo da escassez,
porque isso pode só atrapalhar sua
criatividade e te deixar obsessivo com segurança ou
controle. Pode surgir alguma preocupação com seu animal de estimação — ou você arrumar um animalzinho.
PEIXES -A semana pede discernimento e moderação. Tome cuidado com excessos de todos os
tipos. É importante fazer uso da
sua criatividade e intuição para
não se tornar racional demais
e insensível. Você estará inventivo, corajoso e
energético. Boa semana para praticar atividade
física ou iniciar algo. Boas oportunidades estão
chegando.
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Torres a caminho de tornar-se a Capital
Nacional do Balonismo
Título foi aprovado na Comissão de Cultura da Câmara Federal, em Brasília
Agora é quase oficial: Torres
é a Capital Nacional do Balonismo. Foi aprovado na Comissão
de Cultura da Câmara Federal
nesta quarta-feira ( 11 de maio),
projeto que concede o título
para o município, que já é terra
do maior Festival de Balonismo
da América Latina. "Em Brasília,
várias tratativas foram realizadas pelo prefeito Carlos Souza e
Secretariado para conquista do
título. Foi incansável a defesa do
prefeito pela positiva designação,
fazendo contatos, levando material, buscando pareceres favoráveis junto a autoridades e órgãos
representativos", indica a Prefeitura de Torres.
Muito satisfeito, o prefeito
destaca a importância do título

para o município, reconhecendo
que o mérito é em consequência
do esforço de muitos. Citou o trabalho do vereador Gibraltar Vidal
junto ao deputado federal Alceu
Moreira (MDB), autor do projeto
(PL 9073/2017). Também citou a
articulação da ex-vereadora Zete
Silveira com a deputada federal
Maria do Rosário (PT), responsável pela relatoria do PL e única
gaúcha na Comissão de Cultura.
O projeto ainda tem algumas
tramitações no Congresso Nacional o mas segundo a Prefeitura de Torres a luta está ganha.
"Tendo em conta a tradição do
balonismo na cidade, várias lideranças de diferentes segmentos,
se empenharam na obtenção do
título com o objetivo de incre-

mentar o turismo no município.
O Festival Internacional do Balonismo ocorre regularmente há 32
anos, sendo considerado um dos
três maiores do mundo, junto
com Albuquerque, nos Estados
Unidos, e Chateau D’Ouex, na
Suíça". Além disso, diversos outras competições de balonismo
ocorrem anualmente em Torres,
terra de diversos pilotos (que representam muito bem o esporte)
Além do tradicional Festival,
Torres vem se tornando numa
cidade formadora de balonistas
nos últimos anos, com cerca de
30 pilotos locais competindo no
Brasil e mundo afora e também
proporcionando voos turísticos
de balão pela cidade. Um dos
bons exemplos é o piloto torren-

se João “do Balão” - que representará Torres no Campeonato
Mundial de Balonismo (pela pri-

meira vez na história de Torres),
evento que em setembro acontece na Eslovênia.

Maracujá orgânico – Cooperativa incentiva cultivo de
mudas para ampliar produção na região de Torres
Por: Centro Ecológico
________________
Embora a maior produção de
maracujá do Rio Grande do Sul
esteja no litoral norte, com mais
de 5 mil quilos colhidos em sete
municípios, conforme o Censo

Agropecuário do IBGE de 2017,
o cultivo de maracujá orgânico na região ainda é pequeno
frente à crescente demanda por
polpa. Mas para que mais famílias possam investir em parreiras orgânicas, o primeiro passo
é ter mudas orgânicas também.

Jovana e suas mudas de maracujá

Pensando nisso, a Cooperativa de Produtores Ecologistas
Econativa e o jovem casal Jovana Moschen e Leonel Gauer
desde janeiro de 2021 firmaram
uma parceria que pode ampliar
área plantada com maracujá orgânico na região. “A ideia é essa:
a gente produzir as mudas para
agricultores ecológicos, que daí
eles podem vender para a cooperativa fruto próprio para a
polpa”, explica Jovana.
Ela e o companheiro, Leonel,
produzem maracujá desde que
se mudaram de Caxias do Sul
para a área rural de Torres, em
2019. Eles já pensavam em ter
uma estufa e o desafio da Econativa os encorajou a prosseguir com o plano e investir numa
estufa com antessala e tela antiafídica para proteger as mudas

dos insetos. Mesmo assim houve um episódio em que as formigas conseguiram entrar por
um buraco minúsculo na tela e
consumiram mais de 200 pés.
“É o segundo ano agora. No
primeiro ano a gente produziu 2
mil mudas e conseguimos vender. Praticamente todas as que
sobraram foi que a gente produziu a mais. Nesse ano gente
semeou a mesma quantidade”.
Os cuidados com os pés de
rubi do Cerrado e amarelo incluem aplicação de biofertilizante supermagro feito no próprio sítio, calda sufocálcica e um
produto chamado água de vidro
- fortificante das folhas e protetor contra fungos e bactérias.
Além das frutas e mudas de
maracujá, Jovana e Leonel manejam de forma ecológica fru-

tíferas como abacate, laranja e
goiaba, que já estavam no sítio.
As bananeiras na maior parte foram plantadas, de mudas
doadas por outras famílias do
Núcleo Litoral Solidário da Rede
Ecovida de Agroecologia.
Rede Ecovida
A Rede Ecovida de Agroecologia é formada por famílias
agricultoras,
consumidores,
consumidoras, agroindústrias
ecológicas, organizações de assessoria técnica, feiras, cooperativas e lojas. O Núcleo Litoral
Solidário, na região do litoral
norte gaúcho, é um dos 34
núcleos regionais da rede atuante em 412 municípios do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná.

Secretaria de Saúde de Três Cachoeiras pede ajuda
da população no combate à dengue
O aumento do número de
casos de dengue na região
tem causado preocupação. A
Secretaria de Saúde de Três
Cachoeiras pede a colaboração da população nos cuidados para que a doença não
chegue ao município.
O mosquito Aedes aegypti, transmissor desta e de

outras doenças como Zika e
Chikungunya, existe em Três
Cachoeiras, no entanto ainda
não foi identificado nenhum
mosquito contaminado.
O que fazer para combater o mosquito? - Revisar a
área em torno da residência
ou local de trabalho, uma

vez por semana buscando
por água parada/acumulada
- Limpar as calhas nas residências ou prédios. - Retirar
do pátio, potes, pneus, garrafas, latinhas ou outros recipientes que possam acumular água da chuva; - Se não
for possível a retirada destes
materiais, protegê-los da

água da chuva. - Evitar pratinhos nos vasos de plantas,
mas se não for possível, preenchê-los com terra ou areia
até a borda. - Garantir que
caixas d’água ou cisternas
de armazenamento estejam
vedadas. - Cobrir possíveis
saídas (ladrão) com tela ou
meia de nylon. - Acondicio-

nar o lixo em sacos bem fechados e protegidos da água
da chuva.
Quais os sintomas da
dengue? - Febre alta, dor de
cabeça, dores no corpo, dor
atrás dos olhos, manchas
vermelhas no corpo, vômitos, diarreia e náuseas.
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Romaria à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes
volta a ocorrer em Dom Pedro de Alcântara
Tradicional encontro de fé e devoção - que nos últimos anos não vinha ocorrendo em decorrência da pandemia - retorna dia 29 de maio
A Diocese de Osório e a Paróquia Nossa Senhora do Amparo
de Dom Pedro de Alcântara realizam a 43ª edição da Romaria
à Gruta de Nossa Senhora de
Lourdes, no dia 29 de maio, domingo.
De acordo com o pároco da
Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Pe. Gilberto Fraga, a Romaria é oportunidade, especialmente após a pandemia, para
um encontro de fé e devoção no

Santuário Diocesano da Gruta.
Todos os anos romeiros provenientes de diversos municípios da região se deslocam a
pé para a gruta, esculpida pelo
mar e pelos ventos, há milhares
de anos. Nos dois últimos anos
esse caminho foi percorrido de
forma mais restrita, em visitas
ao longo do ano por pequenos
grupos familiares e de forma individual.
Neste ano, com a realização

da Romaria é retomada a programação no Santuário, que
possui amplo espaço ao ar livre
para momentos de oração, agradecimento pelo dom da vida e
pelos muitos irmãos perdidos
na pandemia. A Romaria é uma
realização da Diocese de Osório,
por meio da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, com o apoio
das prefeituras municipais de
Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul e Três Cachoeiras.

História do Santuário
Em fevereiro de 1950, o Santuário foi inaugurado e no início
a comunidade local se reunia
para rezar e confiar seus pedidos. Com o passar dos anos, o
Santuário passou a receber cada
vez mais devotos de diferentes
cidades do RS e SC, chegando,

hoje, ser considerado um local
de grande devoção recebendo
visitantes durante todo o ano,
especialmente centenas de romeiros durante o mês de maio.
Programação
8h – Missa

10h – Missa, com transmissão e cobertura da Rádio Maristela 106.1 FM.
12 – Almoço*
14h – Santo Terço
16h – Missa e, após, procissão

Evento em edição de alguns anos atrás (imagem de arquivo)
* Para o almoço o ingresso antecipado custa R$ 25,00 (galeto,
arroz, aipim, rosca e saladas),
podendo ser adquirido na secretaria paroquial ou via WhatsApp, com pagamento também

por meio de PIX. Para mais informações, contate o telefone/
WhatsApp: (51) 984102442.
*FONTE: Melissa Maciel
(Rádio Maristela)

Arroio do Sal renova Convênio com o Centro de Referência da Mulher de Torres
O Município de Arroio do Sal,
por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, renovou o
Convênio com o Centro de Referência da Mulher Priscila Selau
(CRM), na tarde de quarta-feira,
11/05.
De acordo com o prefeito
de Arroio do Sal, Affonso Flavio
Angst (Bolão), a renovação do
Convênio celebrado com o Município de Torres garante a conti-

nuidade do atendimento às mulheres em situação de violência
doméstica, com uma abordagem multidisciplinar através da
articulação em rede buscando
promover o bem estar e segurança dessas mulheres.
Participaram do ato na sala
de reuniões do Centro Administrativo em Arroio do Sal, o
prefeito Bolão, o secretário municipal da Cidadania, Trabalho e
Desenvolvimento Social, Mano-

el Pedro Faustino (Maneca), a
secretária adjunta, Lediene Valim, a diretora de Políticas para
a Mulher, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Torres, Suzana Machado,
e a assistente social do CRM,
Vera Souza.
Desde sua inauguração, em
agosto de 2015, o CRM é regional, atendendo os municípios
de Arroio do Sal, Dom Pedro
de Alcântara, Três Cachoeiras,

Três Forquilhas, Morrinhos do
Sul, Mampituba e Torres. No
local, além do acolhimento da
assistência social, também é
oferecido assessoria psicológica
e jurídica.
Em Arroio do Sal, para denúncias sobre violência doméstica e contra à mulher, ligue no
Escuta Lilás (51) 3687 3577 ou
no Disque 180. Para contato por
e-mail: comdim@arroiodosal.
rs.gov.br

Passeio Ciclístico de aniversário de Três Cachoeiras
será neste sábado (14)
O Passeio Ciclístico em
comemoração ao aniversário de Três Cachoeiras será
realizado no próximo sábado, dia 14 de maio. A iniciativa havia sido cancelada
em virtude da previsão de
chuva.

O passeio inicia às 8h30
no Rio do Terra (partic. Alto
Rio do Terra); e no Morro
Azul (partic. Comunidade do
Lula); às 9h no Santo Anjo da
Guarda; às 10h30 no Lajeadinho (partic. Comunidade
Raposa); e na Vila Fernando

Ferrari (partic. Chapada dos
Mesquitas, Mesquitas e Caravágio); às 14h o passeio
será na sede do município,
com a largada e chegada em
frente à Prefeitura Municipal
de Três Cachoeiras.
Ao todo, serão sortea-

das cerca de 30 bicicletas
aos participantes. “Desde já
agradecemos os participantes e também os colaboradores que fizeram as doações das bicicletas”, disse o
prefeito de Três Cachoeiras,
Flávio Raupp Lipert.

Prefeito de Três Cachoeiras vistoria obras nas estradas
Nesta semana, o prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, vistoriou
algumas obras de melhorias em estradas do interior. Na Vila Fernando Ferrari, acompanhou a instalação de quatro
quebra-molas na Estrada Geral do Chimarrão.
“Uma reivindicação justa da comunidade, que, além de garantir a segurança
de pedestres e, principalmente das crianças, diminuirá a poeira para as famílias”,
disse Flávio, informando ainda que, também está na programação do Governo
Municipal a pavimentação desta estrada.
Durante a visita, o prefeito verificou
também o trabalho de colocação de base
de brita na Rua 2 Irmãos.

Três Cachoeiras recebe emenda parlamentar
de R$ 150 mil para a saúde
A assessoria do deputado federal Giovani CherinI, esteve em Três
Cachoeiras nesta semana, para entregar em mãos ao prefeito municipal, Flávio Raupp Lipert, o ofício
no qual destina uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para
investimentos na área da saúde.
Com a verba, somada a recursos próprios do município, será
implantado o Programa de Saúde
Preventiva e Integrativa (PICS), que
vai aliar terapias às práticas de saúde convencionais. “Essa iniciativa
será muito importante para a po-

pulação. As terapias têm dado uma
contribuição indispensável para a
cura das pessoas”, afirmou o prefeito.
O encontro contou com a presença de vários profissionais da
área da saúde que ajudarão a construir o programa, juntamente com
a equipe do Governo Municipal.
Flávio agradeceu o deputado
pela indicação e assegurou que esses recursos chegaram até Três Cachoeiras graças à boa relação que
tem com os parlamentares comprometidos.
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Junta de Serviço Militar de Arroio do Sal
conta com novo secretário

A Junta de Serviço Militar é
um órgão de alistamento pertencente à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal
de Arroio do Sal. O alistamento
militar é um ato obrigatório a
todo jovem brasileiro do sexo
masculino e voluntário ao sexo
feminino.
Nos dias 04 e 05 de maio, o
servidor público de Arroio do
Sal, Norivaldo Souza da Silva realizou o Estágio de Secretários
das Juntas de Serviço Militar, no
Museu do Comando Militar do
Sul, em Porto Alegre.
Na ocasião, o Chefe do Posto
de Recrutamento e Mobilização 03/001, o Major Fernando
Meirelles Boldo, concedeu ao

servidor Norivaldo o certificado
que o habilita secretariar a 89ª
Junta Militar de Arroio do Sal,
auxiliando a população administrativamente no alistamento
militar e em outras solicitações.
A Junta de Serviço Militar funciona no Centro Administrativo
da Prefeitura Municipal (Endereço: Rua Alegrete, 111 – Centro de Arroio do Sal) Horários:
atendimento das 8h30min às 9h
- Mais informações peloTelefone/WhatsApp: (51) 3687-3552
Sobre o Alistamento Militar
A inscrição deve ser realizada no período de 1º de janeiro
a 30 de junho do ano em que

o cidadão completar 18 (dezoito anos). O alistamento militar
deve ser realizado (prioritariamente desde 2017) pelo site
www.alistamento.eb.mil.br. Ao
final deve ser impresso o Certificado de Alistamento. Após o
dia 25 de julho o cidadão deve
voltar ao SITE para ver se há
data de apresentação. Dúvidas
podem ser esclarecidas na Junta de Serviço Militar de Arroio
do Sal.
1 – PARA O ALISTAMENTO:
1.1 – CPF e RG ou Carteira Nacional de Trabalho * 1.2 – Comprovante de Endereço1 *.3
– Celular para ser auxiliado no
Alistamento Online

2 – ALISTAMENTO PARA BRASILEIROS NATURALIZADOS OU
POR OPÇÃO - 2.1 – Arquivo Digital da Portaria de Naturalização
publicada no Diário Oficial da
União *2.2 – CPF, RG, CNH ou

Carteira Nacional de Trabalho,
*2.3 – Comprovante de Endereço
3 – ALISTAMENTO PARA OS
ÍNDIOS - 3.1 – Registo de Emancipação

Ações de Saúde são realizadas em
escolas de Três Cachoeiras
No âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), foram realizadas nas últimas semanas,
ações de saúde nas instituições
de ensino de Três Cachoeiras.
Paralelo ao ano letivo, as
ações são desenvolvidas em
parceria com as Secretarias
Municipais de Educação e de

Saúde, e consistem em orientações sobre higiene bucal, aplicação de flúor, verificação de
possíveis doenças oculares na
infância, entre outros
O Programa Saúde na Escola
visa à integração e articulação
permanente da educação e
da saúde e tem como objeti-

vo contribuir para a formação
integral dos estudantes por
meio de ações de promoção,
prevenção e atenção à saúde,
com vistas ao enfrentamento
das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da
rede pública de ensino.
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Conselho Municipal de Saúde de Arroio do Sal divulga
calendário de reuniões de 2022
O Conselho Municipal de Saúde
(CMS) de Arroio do Sal divulga aos conselheiros e comunidade em geral a frequência das reuniões ordinárias para o
ano de 2022. De acordo com a presidente do CMS, Marli Fernandes Liperte, as reuniões mensais buscam sanar
dúvidas, debater intenções e propor
políticas públicas para melhor atender
os munícipes.
Conforme definido pela diretoria do
CMS, as reuniões ordinárias serão realizadas sempre na 4ª terça-feira de cada
mês. O horário de início está previsto
para as 14h. São convidados a participar conselheiros da Saúde, servidores
públicos municipais e munícipes de
Arroio do Sal. As reuniões serão realizadas no Plenário da Câmara Municipal
de Arroio do Sal (localizado na Avenida
Assis Brasil, nº 1015, Centro).
O Conselho Municipal de Saúde é
um órgão colegiado, de caráter per-

manente, deliberativo, normativo e
fiscalizador. Constitui instância máxima
municipal no que diz respeito ao planejamento, acompanhamento do gerenciamento, avaliação e controle da execução da política municipal de saúde e
seu financiamento.
O Conselho Municipal de Saúde
pode ser contatado pelo e-mail: cms@
arroiodosal.rs.gov.br

Dieine Santos da Silva Suplente: Marcelo Blini da Silva/ 2-Titular: Francieli
Mello Jacob/ Suplente: Júlio Cesar Ouriques

ARROIO DO SAL - Composição do
Conselho Municipal da Saúde

Representantes dos Usuários SUS:
1- Titular: Marli Fernandes Liperte Suplente: Odete Bassanesi/ 2-Titular:
Deoclécio Cardoso de Freitas - Suplente: Jacira Teresa de Souza/ 3-Titular:
Alexandre Mario Paczkowski da Silva Suplente: Clair Pinto Dullius/ 4-Titular:
Alice Ines Perin Dal Magro - Suplente:
Arlete Mainarde/ 5-Titular: Rosane Isabel Nicola - Suplente: Zulma Marcolin/
6-Titular: Elia Cladis Canto - Suplente:
Clara Ohlweiler

Representantes do Gestor: 1-Titular: Aline Iara Borges Morel Suplente:
Oscar Emílio Schaly/ 2-Titular: Dalva
Terezinha Fernandes Lipert/ Suplente:
Abigail da Silva Pereira Ribas
Representante dos Prestadores de
Serviço de Saúde, sem fins lucrativos
ou conveniados com o SUS: 1-Titular:

Representantes dos Trabalhadores
da área da saúde: 1-Titular: Cledimara
Blos Suplente: Karine Salvador 2-Titular:Andre Luiz Souza Suplente: Filipe
Chagas da Silva Gomes

Prefeito de Arroio do Sal encerra viagem a Brasília com entrega
de convites para a Festa do Pescador
O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flavio Angst (Bolão), durante
compromissos em Brasília, entre
vários Ministérios visitados pedindo
agilidade à solicitações para o Muni-

cípio, aproveitou para visitar alguns
gabinetes de deputados e senador.
Na oportunidade, o prefeito Bolão esteve visitando o gabinete do
senador Lasier Martins (Podemos),

Arroio do Sal é contemplado no
Programa Avançar na Agropecuária
e no Desenvolvimento Rural

no qual foi recebido pelo assessor
de orçamento, Leandro Machado
Azevedo. Também visitou o gabinete
do deputado federal Maurício Dziedricki (Podemos), o qual recebeu o
prefeito pessoalmente, e do deputado federal Giovani Feltes (MDB), no
qual foi recebido pelo assessor.
O prefeito Bolão aproveitou a
ocasião para reforçar as parcerias
existentes com o Município, por
meio de verbas destinadas para Arroio do Sal e entregou o convite para
a Festa do Pescador, que ocorrerá
entre os dias 28 e 31 de julho, com a
abertura oficial que ocorrerá no dia
30 de julho, às 10h, na Praça do Mar,
em Arroio do Sal.

água das propriedades rurais, agricultores e pecuaristas, almejando
estabilidade em suas produções.
Para mais informações, procure
a Secretaria de Meio Ambiente,
Agropecuária e Pesca, na Av. Arroio do Sal, nº 405, Centro ou pelo
e-mail: meioambiente@arroiodosal.rs.gov.br – telefone (51) 36873535 ou a Emater do Município.
*Fonte: Melissa Maciel - foto
Daniel Matos (Ascom PMAS)

Na extensa agenda em Brasília
do prefeito de Arroio do Sal, Affonso
Flávio Angst (Bolão), o Ministério do
Turismo e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram
visitados no dia 04/05, na busca de
agilizar alguns pedidos para o Município.
De acordo com o prefeito Bolão,
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, buscou-se
como está transcorrendo a solicitação de uma Retroescavadeira e uma
Pá carregadeira. O prefeito foi pessoalmente solicitar informação e cons-

tatou que os pedidos estão tramitando, na expectativa do Município ser
contemplado com a máquina.
No Ministério do Turismo, o prefeito Bolão buscou a possibilidade
de alterar o projeto, devido ao alto
custo dos materiais aprovado no
projeto proposto e a dificuldade em
conseguir os materiais para a cobertura da Feira do Artesanato, no centro de Arroio do Sal. Na ocasião foi
recebido pelo secretário executivo
Marcos José Pereira. O prefeito também realizou a entrega de convite
para a Festa do Pescador, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de julho.
(FONTE - Melissa Maciel/ ASCOM
PMAS)

Em Arroio do Sal, parceria entre prefeitura e
Lions Clube atenderá demandas oftalmológicas
Projeto de Lei define como Lions entra com ônibus e fornecimento de óculos definido
pelo clube e prefeitura entra com consultas e recursos para o programa
Por Redação A FOLHA
_______________

O município de Arroio do Sal,
por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, Agropecuária e Pesca,
participa do Programa Avançar na
Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, eixo estratégico “Irriga
+ RS – Açudes” da Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado. Com isso,
Arroio do Sal foi contemplado com
12 micro açudes.
A participação no Programa tem
o objetivo de auxiliar na reserva de

Agendas nos Ministérios do
Turismo e da Agricultura

Está tramitando na Câmara de Arroio do Sal o Projeto de Lei 44/2022, de
autoria do Poder Executivo (Prefeitura
de Arorio do Sal), que pede autorização
parlamentar para que se firme Termo
de Fomento junto ao Lions Clube da
cidade, visando disponibilizar 160 consultas oftalmológicas para o clube de
Serviço. Conforme o PL, as consultas
serão disponibilizadas em quatro datas:
28/05/202 (40 consultas), 13/08/2022
(40 consultas), 10/09/2022 (40 consultas) e, 14/11/2022 (40 consultas).
A parceria deverá ser executada pelo
Poder Público e pelo LIONS, que por
sua vez disponibilizará o seu ônibus em
frente ao prédio do Clube de Mães Ana
Maria Valim, onde marcará datas para
o publico específico do programa, os

óculos após o diagnóstico das consultas marcadas pelo próprio Lions.
Caberá ao município de Arroio do
Sal, com utilização do orçamento próprio, devidamente destinar o repasse
do valor de R$ 8 mil (oriundo da Emenda Impositiva 02/2021 do Vereador Manoel Pedro Faustino), em uma parcela
após a assinatura do Termo de Fomento. Mas o Lions deverá prestar contas
do valor auferido na comercialização,
mediante a apresentação dos documentos comprobatórios, até o 15 de
dezembro deste ano.
Contrapartida do Lions
Para receber o recurso financeiro,
a entidade beneficiada deverá atender
as seguintes disposições legais: I - Não
poderá estar em débito com a fazenda
municipal, estadual e federal e Divida
Ativa da União; II - apresentar prova de

que não está em débito com o Sistema
de Seguridade Social (INSS) e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
atendendo a lei federal para estes convênios.
A parceria vigorará da assinatura do
Termo de Fomento até o dia 15 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogada por mais 30 dias mediante termo
aditivo. E se a entidade beneficiada não
comprovar a aplicação dos recursos, de
acordo com o Plano de Aplicação (projeto) aprovado, deverá devolver aos
mesmos, acrescidos dos rendimentos
auferidos no mercado financeiro, aos
cofres públicos do Município, até 90
dias após o termino do Termo de Fomento.
As despesas da prefeitura, decorrentes da parceria, correrão por conta
da dotação da Secretaria Municipal da
Saúde de Arroio do Sal.
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Mostra Decorare é lançada em Torres
A mostra de arquitetura e decoração acontecerá em 2023 - no complexo de casas da R Dimer
O lançamento da Decorare
Torres, mostra/exposição de
arquitetura e decoração, aconteceu na terça-feira, dia 10, na
Pinho Veículos. O evento é uma
parceria com a R Dimer Incorporadora & Construtora - e acontecerá de 14 de janeiro a 12 de
março de 2023, no complexo de
residências da Construtora (na
Rua D. Pedro II - 369). "Serão diversos ambientes para inspirar e
mostrar as diversas tendências
da arquitetura, paisagismo e design, além de ser uma vitrine de

profissionais e fornecedores",
indicam os organizadores.
O lançamento foi realizado
para dar um ponta pé inicial e
apresentar ao público, imprensa, arquitetos e apoiadores o
projeto, bem como começar a
comercialização dos ambientes
da mostra. O diretor da Decorare e jornalista, Thiago Freitas,
destaca que "essa expansão é
resultado do sucesso e da força que é a Decorare, recebendo
apoio e incentivo em todas as
cidades que passa". O tema da

mostra será: História, Cultura e
Memória - As cores do mundo
no céu de Torres.
Um dos entusiastas e responsável pela ida da Decorare para
Torres é Sotério Fernandes Teixeira Jr - Secretário de Trabalho,
Indústria e Comércio da cidade.
Ele se tornou incentivador do
projeto após conhecer a Decorare Capão da Canoa. “Percebi
o quanto a Decorare movimenta
todo um setor, desde arquitetos,
mão de obra e fornecedores.
Visto todo o sucesso da mostra e
a grandiosidade em construir relações e network para todo esse
nicho de mercado, convidei a direção para trazerem a mostra, já
que temos um mercado pujante
e crescente na construção civil”.
Como secretário, ele destaca
que a vinda da Decorare poderá
fortalecer o núcleo de arquitetos da cidade e o estreitamento
da relação do setor da constru-

Arquiteto e responsável pelo masterplan da mostra, Efreu
Quintana
ção civil. "Muitas pessoas têm
Torres como uma segunda moradia, e elas procuram profissionais qualificados para que façam
desse lar um ambiente aconchegante".
A Decorare Torres é uma realização da THF marketing e

eventos, com patrocinio Master
R Dimer Incorporadora & Construtora, Patrocínio Da Castellar
Lareiras/Quatrun Aquecimento,
Pinho Veículos, Sosseg Segurança, Ecotec Energy, Dalla Cervejaria e Apoio Institucional da Prefeitura de Torres.

O que é a Mostra Decorare?
Marcel Matos Mesquita, Patricia Vargas e Nina Schneider

A mostra Decorare é uma exposição das tendências da arquitetura, decoração e paisagismo,
além de destacar o potencial dos

profissionais da área e se apresentar como grande vitrine de
novos talentos. A mostra possui
um papel importante para a di-

fusão da cultura e da arte, valoriza e divulga artista e artesãos
locais, num universo que se entrelaça com o da arquitetura.
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Com boas ondas , Torres foi palco de etapa
do Circuito Brasileiro de Surf Profissional
RS SURF PRO ocorreu nesse final de semana (6, 7 e 8 de maio). A categoria principal foi vencida pelo catarinense Walley Guimarães, que
na final desbancou o gaúcho e torrense Gustavo Borges.
Neste último final de semana
(6, 7 e 8 de maio) foi de altas ondas
na Prainha, em Torres. Surfistas de
todo o país, além de uruguaios e
chilenos competiram em diversas
categorias, com o destaque para
a profissional – que valeu pontos
inclusive para o ranking da Abrasp
(Associação Brasileira de Surf Profissional). O evento foi financiado
pelo Pró-Esporte RS – Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul com
apoio da Secretaria Municipal de
Cultura e do Esporte.
O evento contou com a participação de 151 atletas, disputando 70 baterias, com um total de
1.288 ondas surfadas. Ainda no
final de tarde do sábado, quando

o público menos esperava, puderam acompanhar um revoada de
balões na Prainha, enquanto o piloto campeão, Murilo Hoffmann,
realizou um voo cativo com o
balão da ULBRA. O gigante de ar
quente encantou quem esteve no
local por mais de uma hora.
A etapa válida pelo Circuito
Brasileiro de Surf Profissional
(ABRASP), também como etapa
do Campeonato Gaúcho Profissional e Amador. Nas categorias Amadoras os surfistas foram 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). A proposta

do projeto era que os Amadores
pudessem interagir com os Profissionais, fazendo com que as bases
trocassem experiências com os
mais rodados no cenário nacional
e internacional.
A categoria principal foi vencida pelo catarinense Walley Guimarães, que na final desbancou
o gaúcho e torrense Gustavo Borges. Para vencer, Walley precisou, além de percorrer uma longa
trajetória durante os três dias de
competição, somar 14,08 pontos
em suas duas melhores ondas na
final. O segundo colocado, Gustavo Borges, conseguiu em suas
duas melhores ondas chegar em
11,10 pontos. As ondas no do-

mingo foram menores que as da
sexta e do sábado, trazendo um

elemento ainda mais complicado
para os surfistas.

bém gaúcho Luigi Wengrover
(9,35) e pelo catarinense Enrico
Malhado (6,25).
O baiano Kayki Araújo levou
a melhor na categoria Júnior ao
somar 13,00 pontos em suas
duas melhores ondas na final.
O segundo colocado veio do Paraná, Lucas Cainan, para somar
10,85 pontos. O terceiro colocado foi o também baiano Esdras Morais (9,20), enquanto o
gaúcho Kaique Garcia conseguiu
somar 7,35 e garantiu a quarta

colocação.
Ryan Martins de Santa Catarina levou a melhor na categoria
Iniciantes com 11,85 na final,
sendo seguido por Natan Rosa
(SC) com 7,10, Michel Demétrio
(SC) com 6,50, e Nicolas Oliveira
(RS) com 6,05.
Entre os Adaptados que realizaram uma bateria de apresentação – o destaque mais uma vez
foi o pequeno Vladimir Almeida,
que não se deixou parar diante
da dificuldade e mostrou que to-

dos podem surfar. Paulo Ricardo
de Souza, que é experiente na
modalidade, também participou
e foi o grande responsável por
reunir os atletas da categoria.
Na categoria Open o primeiro colocado foi o representante
de Xangri-lá, Luiz Henrique com
10,25 pontos na final. O segundo
colocado foi o catarinense Luiz
Mendes com 9,80 em seu somatório, seguido por Ícaro Martins
com 6,75, e por José Luiz Mello
também de Xangri-lá.

Vencedores por categoria
Entre as meninas, a campeã
foi Yasmin Dias (RS) foi a melhor
colocada com 7,25 pontos na final. A segunda colocada foi Clara
Tasca (RS) com 4,15 pontos, seguida por Kananda Martini (SC)
com 3,00 e Carmela Beitune (RS)
com 1,20 pontos. O campeão
Grommets foi Michel Demétrio
(SC) com 11,25 pontos na final,
seguido por Nicolas Oliveira (SP)
com 8,95 pontos, Luca Messenger (SE) com 8,50, e Lucas Velasquez (SC) com 6,60 pontos.

Na categoria Petiz, o vencedor foi Luca Messenger (SE) que
conseguiu atingir 9,90 pontos na
final, sendo o segundo colocado Guilherme Goulart (SC) com
5.50, o terceiro Theodoro Mazurek (SC) com 4,00, e o quarto foi
o uruguaio Felipe Machado com
3,60 pontos.
Na Mirim, o campeão do
evento em Torres foi Ryan Martins (SC) com 12,00 pontos, sendo o segundo João Victor (RS)
com 11,25, seguido pelo tam-

Associação Torrense de Handebol conhece os
seus adversários na Liga Nacional Sul
As equipes participantes da
Conferência Sul da Liga Nacional
da Handebol 2022 foram confirmadas. Além da Associação
Torrense de Handebol (ATHB),
participam também da disputa: ACRIHF/SC, SÃO JOSE/SC,
MARINGÁ/PR e SARANDI/PR. A
previsão é de que a competição
ocorra em duas fases.
Para o técnico da ATHB, Luan
Cardoso, a participação em si já
é motivo de orgulho. "Ficamos

orgulhosos em estarmos inserindo novamente o Rio Grande
do Sul no mapa nacional, levando a força do Handebol Gaúcho
para uma Liga Nacional", ressalta.
> 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.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2022. Objeto: aquisição de Patrulha
Agrícola sendo uma Escavadeira Hidráulica, conforme convênio nº 11968/2021.
Abertura das propostas: às 13h do dia 30 de maio de 2022. Tempo da disputa:
Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo aleatório (randômico), determinado
pelo sistema.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site
https://bll.org.br/. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 36671155, ou pelo endereço eletrônico licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

O projeto é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, através do programa de

incentivo PRÓ-ESPORTE. Acesse
o site: alphaquimica.com.br
Fonte: Assessoria de Comuni-

cação ATHB
Responsável: Jornalista Camila Brozowski
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Realizado em Torres lançamento oficial do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo 2022
A parceria entre a Prefeitura Municipal de Torres (por meio da Secretaria de Cultura e Esportes) e a Liga
de Futebol Torrense (LIFT) realizou
na noite da última sexta-feira (6 de
maio), o lançamento oficial do Campeonato Municipal de Futebol de
Campo 2022. O ato aconteceu no
Hotel De Rose Palace e contou com a
presença do secretário Maurí Rodrigues, do presidente da Liga, Osvalete
Martins, representando a Câmara de
Vereadores, Igor Beretta e João Negrini e todos os representantes dos
Clubes que irão participar da competição. São eles: São João, São Braz,
Adescom, Meia Boca, Boa União,
Mar Azul, Guarita, Panela, Heineken

e Guarani.
O ato de lançamento teve como
objetivo a entrega do regulamento
geral da competição e a apresentação dos grupos e seus respectivos
confrontos com data e horários já determinados. A competição acontecerá em duas categorias: ASPIRANTES e
TITULARES, fomentando ainda mais
atletas e desportistas do município
que contará com mais de 400 atletas
e comissão técnica, envolvendo as
comunidades e bairros este ano.
Competição inicia no dia de
aniversário de Torres
O pontapé inicial será feito no dia

21 de maio (Aniversário dos 144 anos
do Município) no Estádio Evaldo Santos na Vila São João e se enfrentarão
o atual Campeão de 2019 série A contra o atual Campeão de 2019 da série
B - sendo realizada novo marco no
município, a 1° RECOPA TORRENSE.
Na oportunidade, o secretário
Mauri Rodrigues realizou a entrega
de uma bola oficial de campo aos
clubes participantes como um ato
de boas-vindas ao retorno da competição que teve uma pausa durante
a pandemia. Destacou a união que
vem presenciando ao longo das tratativas de organização realizadas até
o momento.
O presidente da LIFT destacou a

importância disciplinar e conduta
que quer ver dos atletas e torcedo-

res, destacando que o Campeonato
foi feito pelos clubes e para os clubes.
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REEDIÇÃO DE COLUNAS ANTIGAS

Tão ou mais difícil como projetar o futuro, é descrever o passado. Claro que alguns fatos, locais ou acontecimentos passados já foram descritos com detalhes impressionantes,
porém outros faltam fontes, documentos, datas...
Ao olhar fotos antigas eu sempre tento imaginar como seria
todo o resto que não estava contido naquele pedaço de papel. E da mesma forma, lendo alguma descrição histórica,
imagino como deveria ser aquele local tão ricamente exposto.
Viajantes vindos pela estrada de laguna, atravessando as
correntezas do Mampituba em direção as três grandes torres
que adentram o mar...
Imaginar, completar, materializar nem que seja numa pintura
ou desenho, o que foi descrito ao longo dos anos sobre a vila
de Torres, e assim observar e admirar. Talvez as primeiras
descrições lembrem aquelas praias desertas que muita gente adoraria passar suas férias ou o resto de suas vidas. Essa
poderia ser a Torres de 1500, algo bem próximo da descrição de um paraíso aqui na terra.
Em uma crônica do historiador Ruy Ruben Ruschel, há uma
descrição de como poderia ter sido nossa cidade na época
do descobrimento do Brasil.
Ruschel tenta visualizar a região a partir de três fatores básicos: as areias, o lençol freático e as matas. Iniciando pelas
areias ele descreve que a faixa plana de praia só existia até
onde a maré chegava, o que concentravam ali mesmo as
grandes dunas, deixando a Praia Grande, Praia da cal e
Praia da Itapeva bem mais estreitas do que hoje.
“Logo atrás dessa linha estreita, mole e ondulada de praia é
que se concentravam, em grandes dunas, quase todas as
areias Torrenses. Formavam dunas enormes, até 20 m ou
mais de altura, alinhadas em poucos bastidores, ocupariam
os espaços agora do calçadão da beira-mar e das primeiras
quadras na praia grande e da Cal.”
Já o lençol freático, há cinco séculos, ficava bem acima do
presente, estendendo pelas planícies Torrenses que viviam
encharcadas. Os pantanais iam desde às margens do Mampituba até a encosta da Itapeva, e também daí para o sul.
“Paralelos ao mar, esses banhados começavam logo atrás
das grandes dunas e às vezes tinham 1km ou mais de largura. O primeiro deles vinha desde a atual ponte pênsil até a

extremidade norte da Lagoa do violão (Ronda) com desenvolvimento ao longo das margens do Mampituba (Potreiro).”
Pelo descrito, as terras da atual cidade e de seu entorno
eram encharcadas e cobertas de tiriricas, povoada de jacarés, lagartos, cobras, capivaras, pacas, garças, marrecas
migratórias e tantos outros animais de pântano.
O terceiro grande fator da paisagem torrense de outrora,
segundo Ruschel, foi a presença dominante da Mata Atlântica.
“Nas Torres, a floresta encontrava condições de desenvolvimento até onde, abrigada dos Ventos marítimos (vento Nordeste predominante e o Vento Sul), grandes capões havia na
hoje Cidade Alta, nas encostas do Morro do Farol, nas Furnas da guarita e na torre do Sul, bem como na Itapeva. Até
mesmo entre a Falésia do Morro do farol e o mar se tinha
desenvolvido uma réstia de mato abrigada pelas enormes
rochas que ali existiam.”
Este era, mais ou menos, o cenário por volta de 1500 e que
deve ter permanecido assim até por volta de 1800, quando,
finalmente, começaram a acontecer alguns fatos relevantes
nesta região.
A região de Torres, em 1777, começou a deixar calmaria de
lado e o paraíso foi alterado, Jacob (Jaques ou Diogo)
Funck, ergueu no alto da torre norte o primeiro fortim em
defesa do continente de Rio Grande de São Pedro. O Fortim
São Diogo das Torres foi construído na subida do Morro do
Farol, próximo ao prédio da escola abandonada. Composto
por duas amuradas de terra em ângulo, com 300m de comprimento, e dois canhões apontados para o norte, o fortim
oferecia esta frágil defesa do continente. Aqui no extremo da
mansa e tediosa planície costeira gaúcha, um fortim em
defesa da invasão castelhana que nunca aconteceu.
Mais tarde, em 1822, o fortim já desaparecido, foi reerguido
pelo Cel. Francisco de Paula Soares de Gusmão com o nome de “Baluarte Ipiranga”. Tão frágil como o primeiro
Em 1839, de acordo com Ruschel, a vila das Torres tinha
uma única via transitável assim descrita:
“...um longo desfiladeiro entre um dos montes que dão nome
àquele lugar e um grande paul (alagadiço), então invadeável.”
Este caminho existia desde os tempos mais remotos, era a

trilha utilizada pelos índios (cariós e arachãs) que aqui habitavam. Naquela época já era o único caminho pois pela beira
-mar havia uma quantidade enorme de rochas que obstaculizavam a passagem pela beira mar, pela lagoa existiam os
perigosos banhados e pelos morros existia o incômodo de
subir e descer.
Além deste caminho, nessa época, já existiam a casa denominada de número um, pertencente ao Alferes Manoel Ferreira Porto, e a igreja Matriz de São Domingos das Torres. E
conforme descreveu Ruschel as condições de sanidade da
população torrense não eram muito boas. A maioria das
famílias moravam na zona rural, em casas pobres no meio
das suas roças e campos.
O entorno do hoje centro histórico da cidade foi descrito
como quase deserto, muita areia, mato e poucos moradores.
“O terreno é como o resto antecedente, de praias e falto de
matos e pastos. Não tem moradores, só uma casa de registro, situada nas ditas Torres, que tem um Cabo de Esquadra
com dois soldados da Cavalaria Ligeira. Antes de chegar ao
campo das Torres passa-se por cima de um pequeno morro,
a esquerda do caminho, está uma pequena casa que é da
família do tal Cabo de Esquadra.”
“Pela esquerda, o terreno, muito pantanoso, tem bons matos
e boas madeiras. Em cima do dito morro, na parte que faz
frente ao norte, há uma bateria, sem artilharia, fabricada de
terra, com quartéis nos quais estiveram cinco Companhias
do Regimento de Santos, pelo tempo da Campanha. O resto
do caminho é de praias, não tem pastos, nem matos que
prestem, nem moradores.”
Nesta época, os moradores desta região eram poucos índios
e mestiços que restaram dos prisioneiros de guerra trazidos
para trabalhar nas obras da igreja, imigrantes açorianos que
vieram de Desterros e Mostardas para a primeira colonização (1777) e os 422 imigrantes alemães que vieram em
1826. De acordo com o recenseamento da época (1826) o
total de moradores do distrito era de 1120 pessoas, sendo
675 homens e 445 mulheres.
Esse era panorama da cidade de Torres e região a partir de
1800, quando iniciou-se a mais contundente colonização do
centro urbano e rural.
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