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Solidões entre o Rio da Prata e a capitania de Santa 
Catarina. Pouco tempo depois, entretanto, os jesuí-
tas voltaram à Região das Missões e construíram os 
Sete Povos cujas ruínas ainda podemos visitar. Ali, 
estendendo-se para o sudeste, estas Missões se  
multiplicariam e se consolidariam numa espécie de 
Teocracia Comunal de portas abertas, numa expe-
riência registrada pelo historiador Décio Freitas em 
dois livros  “Socialismo Missioneiro” e “Missões, 
Crônico de um genocídio”. Sucumbiram, enfim, nas 
Guerras Guaraníticas de 1754/7, sob as patas das 
tropas conjuntas de Portugal e Espanha encarrega-
das de executar as diretrizes do Tratado de Madrid, 
deixando-nos o lema “Esta terra tem dono”. Desta 
dispersão de gentes e seus gados formou-se o gaú-
cho, símbolo mítico do homem rio-grandense, tão 
bem descrito na épica de Érico Veríssimo, nas gra-
vuras  dos “4 grandes pintores de Bagé” e no filme 
histórico “Anahy de las Misiones”.

Mas o que isso tem a ver com a História de Tor-
res? Primeiro, compreender a importância de 
Torres no roteiro das tropeadas, no século XVIII, 
como marco histórico riograndense; depois, ar-
ticular tal entendimento com o próprio processo 
da ocupação do Rio Grande do Sul, onde mercê 
da procriação livre de grandes manadas  orelhanas  
pelas vacarias do pampa, depois da destruição das 
Missões, criavam-se grandes invernadas disponí-
veis para o tráfico do gado. Já ao final do século 
XVIII, porém, o próprio Cristovam Pereira, abriria o 
caminho serrano, deixando os difíceis acessos pelo 
litoral cada vez mais abandonados. Torres deve ter 
sofrido muito com isso no século XIX, daí derivan-
do, talvez, o cenário de pobreza aqui reinante e re-
gistrado por muitos viajantes.

Salvou-nos, entretanto, a abertura do século XX 
quando o Rio Grande já estava  ricamente povoado 
de Porto Alegre até os campos de cima de serra, 
ultrapassando o Vale do Rio dos Sinos. Neste pro-
cesso, beneficiou-nos a 'invenção' dos banhos de 
mar, com seus sete pulinhos garantidores da boa 

saúde, que abririam nossa cidade aos veranistas 
das primeiras e históricas Pousadas. A natureza 
pródiga impulsionou rapidamente esta vocação 
que faria neste ponto mais distante da capital, um 
seleto remanso das famílias mais ricas.  Imagine-se 
que já na década de 1920 assistia-se, aqui, ainda 
segundo Ruschel,  a talentosas tertúlias musicais. 
Em meados do século a cidade já estava estrutu-
rada, com bons hotéis, moradias confortáveis, ser-
viços básicos e uma laboriosa população local que 
lhes servia marcando, com isso,  a própria cultura 
urbana, traduzida no livro “Torres em Transe”, de 
Fernanda Carlos Borges. Nas duas últimas décadas 
daquele século, quando outras paragens redefi-
niam os veraneios da aristocracia portoalegrina, 
torrentes de “Hermanos” e “gringos” continuariam 
alimentando, com menos elegância mas igual peso 
econômico, nossa vocação turística. O conclusão  
da BR-101 em 2010 e o asfaltamento da Rota do Sol 
pouco antes, foram outros fatores de manutenção 
no ritmo de nossa vida econômica, sempre marca-
da pelos “veraneios”,

Daqui em diante, entretanto, o dedo de Deus 
deverá ceder à inteligência do Homem na procura 
de novos caminhos para nosso destino, já não tão 
manifesto. Um deles é integrá-la mais ativamente 
no Projeto VALE SAGRADO DO MAMPITUBA, consi-
derado o maior polo de turismo doméstico do país 
e que envolve 18 municípios de um e outro lado 
do Rio. Na última reunião da AMESC, em Santa Ca-
tarina, esta ideia, cevada no Conselho de Cultura 
do Passo de Torres ganhou grande repercussão, 
inclusive pela proposição de criação de uma Uni-
versidade Tecnológica Regional, logo percebida 
pela Prefeita de Sombrio como um belo projeto 
para sua administração. Outros projetos, contu-
do, como disseminação de Parques Temáticos, 
Polos de Economia Criativa, Cidades Inteligentes, 
Roteiros Turísticos, Centros de Logística, Festivais 
de Artes e Gastronomia complementam o Projeto. 
Novos tempos.

Nossa cidade celebra, nestes dias, mais um ano 
em sua já provecta idade: 144 anos. Temos tido 
sorte. Nenhuma catástrofe ambiental, nenhum 
bombardeio, e até na recente pandemia, perdas 
inaceitáveis mas dentro das médias. Sua origem 
está no longo caminho entre o escasso povoamen-
to vicentino e a cobiça portuguesa na garganta do 
Rio da Prata, onde Manuel Lobo, então Governa-
dor da Capitania Real do Rio de Janeiro, fundou a  
Colônia do Sacramento, em 1680, por ordem do 
Rei de Portugal. Tal cidade seria disputada, numa 
época em que a prata, a maior riqueza mineral da 
época por ali transitava, por Espanha e Portugal, 
até que o Tratado de Madri de 1750 a entregas-
se definitivamente aos espanhóis. Nesse ínterim, 
um dos primeiros contratadores para a exploração 
comercial de Colônia, Cristovam Pereira de Abreu, 
fidalgo lusitano letrado, desalojado de suas ambi-
ções naquela cidade, num período de ocupação 
castelhana, reflui para o negócio das tropeadas 
de gado para Sorocaba, vindo a abrir o Caminho 
dos Conventos, por onde teria subido pela primei-
ra vez com mais de duas mil cabeças no ano de 
1735. Pouco depois, ser-lhe-ia confiada a missão 
de oferecer o apoio terrestre à fundação, por mar, 
do Presídio de Rio Grande, vez que conhecia o ter-
reno e as lideranças indígenas que a povoavam. Lá 
está enterrado, tendo, até recebido um romance 
histórico sobre sua saga, “O Cavaleiro da Terra de 
Ninguém”, de Sinval Medina, a quem protestei 
não ter citado Torres nenhuma vez...  Este perso-

nagem, pouco conhecido em Torres, é importante, 
porque faz da nossa cidade um ponto estratégico 
da interligação econômica do sul do que é hoje o 
Brasil, ao seu coração colonial. Não fora isso, e di-
ficilmente teríamos sido “lusitanizados”...Arreadas 
anteriores, de catequistas, deixaram poucos vestí-
gios e não teriam logrado o povoamento.

É certo que, antes das caravanas portuguesas, 
nosso território há milênios já era ocupado, em-
bora escassamente,  por povos originários que, 
descendo dos Andes, pelo Caminho do Peabiru, 
foram ocupando a região. Os índios, aliás, foram 
os primeiros a se estabelecerem sedentariamente 
ao oeste do planalto rio-grandense, à margem es-
querda do Rio UruguaI, na Colônia de São Nicolau, 
em 3 de maio de 1626, sob a égide de Felipe II, 
Rei de Portugal e Espanha (1580-1640). Ali, aldea-
dos em núcleos de até 5000 índios, eles recebiam 
um boi e uma vaca para seu sustento e pastoreio, 
junto com outras instruções dos jesuítas. Mas fi-
caram expostos à sanha predadora dos “intrépi-
dos” bandeirantes que acabaram destruindo estas 
primitivas colônias, levando os ocupantes - que 
não escapavam-   como escravos para São Vicen-
te. Nestas incursões, estes bandeirantes também 
passaram pela região litorânea do sul, carreando 
no seu botim perto de 500 mil indígenas, como 
registrou, numa de suas crônicas Ruy Ruben Rus-
chel. Aqueles “empreendedores” despovoaram os 
campos e serras do Rio Grande a ponto de nossa 
cidade se transformar numa espécie de Portal das 

OPINIÃO 

TORRES 144 ANOS

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

Paulo Timm
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Na justificativa da Indicação, 
feita ao prefeito Carlos Souza 
e seu governo, o autor afirma 
que em 2022 a cidade chegou 
a incrível marca de 32ª edições 
do Festival Internacional de Ba-
lonismo de Torres, lembrando 
que o evento já está consolida-
do como o maior da América 
Latina. 

O vereador lembra, então 

que a administração pública e 
os moradores de Torres vão che-
gar aos 35 anos de evento após 
a natural troca de inúmeras ges-
tões de governos na prefeitura 
torrense, consequentemente 
por inúmeros Secretários de Tu-
rismo, Diretores, trocas de servi-
dores, etc.

Assim, Igor Beretta sugere 
que já estaria na hora de insti-

tuir uma Comissão Permanente 
para a organização dos festivais, 
que tenha a participação de en-
tidades da sociedade, servido-
res efetivos, Secretários da ges-
tão e, inclusive, a possibilidade 
da presença de ex-secretários, 
que já comandaram o Festival. 
Ele acha que uma Comissão 
bem estruturada, "elevaria o 
evento, pois identificaria os er-

ros e os acertos durante todas 
as edições, e buscaria qualificar 

os pontos positivos e buscar eli-
minar os pontos negativos".

POLÍTICA 

Torrense Igor Beretta defende que experiências passadas e pontos de vistas diferentes podem ajudar nos acertos de cada edição do evento
Foi aprovada na sessão ordi-

nária da Câmara Municipal de 
Torres, realizada na segunda-fei-
ra (dia 16 de maio), a Indicação 

73/2022, de autoria do vereador 
Igor Beretta (MDB), que pede 
ao Poder Executivo (Prefeitura 
de Torres) que formate uma co-

missão permanente para tratar 
sobre a organização do Festival 
Internacional de Balonismo de 
Torres.

Vereador sugere que seja criada Comissão para 
fazer a organização do Festival de Balonismo

Mais projetos de pavimenta-
ção foram encaminhados pela 
Prefeitura de Torres nessa úl-
tima terça-feira (17 de maio), 
dentro do Programa Avançar no 
Turismo, da Secretaria Estadual 
de Turismo. Os projetos foram 
protocolados pelo secretário 
de Planejamento e Participação 
Cidadã, Matheus Junges, repre-
sentando o prefeito Carlos Sou-
za. A iniciativa foi acompanhada 

pelos prefeitos do CIDIRUR e o 
secretário estadual de Turismo, 
Rafael Ayub.

Os projetos de Torres totali-
zam mais de R$ 4 milhões. Torres 
já foi contemplada na primeira 
etapa do Programa Avançar com 
a pavimentação da Estrada dos 
Cunhas entre a BR 101 e a Estra-
da do Mar.

Na semana passada já foram 
protocolados outros projetos de 

pavimentação em torno de R$ 2 
milhões dentro do Programa Pa-
vimenta, da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Urbano e 
Metropolitano. Na oportunida-
de, os representantes da Prefei-
tura foram recebidos pelo secre-
tário Rafael Mallman. Torres já 
foi contemplada na primeira eta-
pa com a pavimentação entre a 
Vila São João e o Barro Cortado. 
(FONTE: Prefeitura de Torres).

Administração Municipal encaminha mais projetos 
de pavimentação para Torres

Imagem:   Prefeitura de Torres

Erros evitados e acertos repetidos

O Programa Casa Legal, da Prefei-
tura de Torres, está encaminhando 
processo de regularização fundiária 
urbana em Torres, porém, até o mo-
mento, nenhuma empresa está habili-
tada para atuar no município. O pro-
cedimento está sendo realizado pela 
administração municipal, através da 
Comissão Municipal de Regularização 
Fundiária. Empresas e empreendedo-
res interessados nos procedimentos 
de REURB devem procurar a comissão 

municipal pelo e-mail reurb@torres.
rs.gov.br

Com o propósito de entregar Cer-
tidões de Regularização Fundiária 
Urbana/REURB, a Prefeitura de Tor-
res criou o Programa Casa Legal, por 
meio da Secretaria de Planejamento e 
Participação Cidadã. Com a crescente 
necessidade de regularização dos lote-
amentos irregulares no município de 
Torres, foi criado ainda em 2021 o Pro-
grama, que se baseia na lei federal da 

REURB – Lei Regularização Fundiária 
Urbana, nº. 13465 de 2017, prevendo 
a regularização fundiária nos núcleos 
urbanos. Desde então, empresas têm 
procurado a Prefeitura em busca de 
informações sobre os procedimentos 
de REURB no município.

"Para atender a essa nova demanda, 
foi criada uma comissão para estabele-
cer a normatização dos procedimentos 
de REURB em âmbito municipal, que 
se reúne semanalmente com esse in-

tuito desde novembro 
de 2021. A comissão está 
conduzindo os primeiros 
agendamentos de visita 
às comunidades, a serem 
divulgadas diretamente 
nos locais, em convite di-
reto aos moradores desses 
núcleos que possam ter 
interesse nos procedimen-
tos de REURB", informa a 
Prefeitura de Torres. (FONTE - Prefeitura de Torres)

Programa Casa Legal comunica que não habilitou empresas 
para atuar na regularização fundiária em Torres

Por Redação A FOLHA
__________________

Deverá entrar na pauta da Câ-
mara de Torres durante a sessão 
de segunda-feira (dia 23 de maio), 
a Indicação 077/2022, de autoria 
do vereador Cláudio Freitas (PSB) 
e assinada pelo vereador Silvano 
Borja (PDT). Essa sugere ao Poder 

Executivo (prefeitura) que se faça 
estudo, para avaliar a possibilidade 
da implantação do que o vereador 
batizou em sua indicação de “Diplo-
ma Aluno Nota Dez”, para estudan-
tes do ensino fundamental da rede 
básica de Torres.

Conforme defende o autor, a 
Indicação tem como objetivo "in-
centivar o desenvolvimento dos 

alunos no conhecimento da rede 
de ensino, criando para estes novas 
perspectivas em relação à escola e 
conscientizando-os sobre a impor-
tância do estudo, da preservação do 
ambiente escolar, o que fomentaria 
no aluno a responsabilidade, inte-
resse e entusiasmo".

 O vereador sugere ainda que o 
resultado da espécie de competi-

ção sadia seja divulgada na segunda 
quinzena do mês de Março do ano 
subsequente do termino do calen-
dário letivo, o que abriria uma for-
ma de homenagear os estudantes 
do ensino fundamental da rede bá-
sica do Município. 

Cláudio Freitas sugere parte do 
método da avaliação, onde o es-
tudante vencedor deverá atingir a 

melhor média por ano estudado, 
dentre outros critérios de desempa-
te.  E sugere que o Poder Legislativo 
(Câmara de Vereadores de Torres) 
receba a lista de vencedores para 
que em março, ela própria organize 
o evento de diplomação e home-
nagens aos vencedores, dentro das 
atividades da Casa Legislativa tor-
rense.

Vereador de Torres sugere concurso com premiação de  
“Aluno Nota 10” no sistema de ensino municipal

Cláudio Freitas sugere, também, na Câmara Municipal uma atividade de diplomação dos vencedores  
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Uma homenagem a New York e seus espaços culturais, “Manhattan”, 
de Woody Allen, está na próxima sessão do Cineclube Torres

A Associação Torrense de Han-
debol (ATHB), dará início nas com-
petições estaduais neste final de 
semana, a qual a categoria juvenil 
masculina fará a sua estreia na 
competição em Campo Bom/RS, 
onde será a sede da 1° fase. Neste 
ano, a competição contará com seis 

equipes e o sistema de disputa será 
todos contra todos, onde as duas 
melhores equipes classificadas es-
tarão na 3ª fase. 

A categoria juvenil masculina da 
ATHB, no ano passado, estava pas-
sando por uma fase de reformula-
ção, onde alguns atletas saíram e 

outros chegaram, e por isso, o gru-
po possuía jogadores diferentes, 
desde a parte técnica como a parte 
física.Segundo o técnico, Tiago Pa-
ranhos, este ano os atletas tiveram 
um grande amadurecimento aos 
olhos da comissão técnica, ou seja, 
tudo indica que com muito foco, 
dedicação e determinação em qua-
dra, irão ter resultados melhores. 

As equipes participantes são: 
ATHB (TORRES), RECREIO DA JU-
VENTUDE (CAXIAS DO SUL, HAN-
DACTION (PORTO ALEGRE), CHCC 
(CAPÃO DA CANOA), AECB (CAMPO 
BOM) e TALENTOS.

 Os jogos no final de semana se-
rão: Sexta: AECB X ATHB (21h) - Sá-
bado: CHCC X ATHB (12h), RECREIO 
DA JUVENTUDE X ATHB (19h) - 
Domingo: ATHB X HANDACTION 
(11h30), ATHB X TALENTOS (16h)

> O Projeto Somos Todos Hand 
Torres 2022 é patrocinado exclu-
sivamente pela Alpha Química, 
empresa que atua no mercado 
de importação e distribuição de 
produtos químicos desde 1990. O 
projeto é financiado pelo Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, 
através do programa de incentivo 
PRÓ-ESPORTE.

Fonte: Assessoria de 
Comunicação ATHB
Responsável: jornalista 
Camila Brozowski

Continua a programação es-
pecial - com clássicos da cine-
matografia mundial com loca-
ções significativas em famosos 
museus internacionais - em co-
memoração do Dia Internacio-
nal de Museus (do dia 18/05) e 
como apelo para preservação 
e valorização do Museu Histó-
rico de Torres, onde as sessões 
acontecem nas segundas fei-

ras.
O filme da próxima segunda 

feira dia 23, às 20h, é “Manhat-
tan” um filme de 1979 do pre-
miadíssimo diretor norte ame-
ricano Woody Allen, autor de 
uma extensa cinematografia e 
muitas vezes colocado na tela 
do Cineclube Torres, que abriu 
a sua programação exatamen-
te com um filme desde diretor, 

em agosto 2011.
A organização das ativida-

des, com entrada franca, é do 
Cineclube Torres, Associação 
sem fins lucrativos, Ponto de 
Cultura pela Lei Cultura Viva, 
em atividade desde 2011, e 
conta com o patrocínio da Up 
Idiomas Torres e o apoio insti-
tucional da Secretaria Munici-
pal da Cultura e do Esporte.

TORRES

Sobre o filme
No enredo, um escritor de 

meia-idade divorciado (o próprio 
Woody Allen) se sente em uma si-
tuação constrangedora onde sua 
ex-mulher (Diane Keaton) o lar-
gou para ficar com outra mulher 
e além disso, está para publicar 
um livro, no qual revela assuntos 
muito particulares do relaciona-

mento deles. Neste período ele 
está apaixonado por uma jovem 
de 17 anos (Mariel Hemingway, 
neta do celebre escritor), que cor-
responde a este amor. No entan-
to, ele sente-se atraído por uma 
pessoa mais madura, a amante 
do seu melhor amigo, que é ca-
sado.

Woody Allen é um diretor 
que muito utilizou os museus 
para gravar cenas de seus filmes 
e na sua “carta de amor” para 
New York, o filme “Manhattan” 
(1979), os protagonistas percor-
rem vários: o MoMA (Museum of 
Modern Art), o Solomon R. Gug-
genheim Museum, o Met (Metro-

politan Museum of Art) e o Whit-
ney Museum of American Art. A 
estreia desse filme, na época, foi 

exatamente nesse último, o Whit-
ney, e o valor arrecadado foi doa-
do integralmente ao museu.

FOTOGRAMA DO FILME “MANHATTAN” (DIVULGAÇÃO) – Woody 
Allen e Diane Keaton no MoMa de NY

Associação Torrense Handebol inicia nas competições estaduais

Os empreendedores que fa-
zem parte do Turismo Rural Ra-
ízes de Torres participaram nos 

dias 16 e 17 de maio do Curso de 
Preparação sobre Educação Am-
biental oferecido pelos SENAR/

RS. A coordenação da Consultora 
Scheila Rigotti e a participação do 
agricultor Ecológico Leonel Gauer 

integrante do Programa 
e dono do Nosso Sítio 
Espaço Agroecológico 
que palestrou sobre 
modelos de sistemas de 
tratamento ecológico de 
efluentes residenciais.

O primeiro dia de cur-
so foi realizado no Sin-
dicato de Trabalhadores 
Rurais de Torres, parcei-
ro do Programa junta-
mente com a Prefeitura 
Municipal de Torres, 
através da Secretaria de 
Turismo e da Secreta-

ria de Desenvolvimento Rural e 
Pesca. No segundo dia do curso 
foram desenvolvidas atividades 
práticas no Sítio Vô Inácio. Na 
parte da manhã foi realizada a tri-
lha ecológica na Propriedade que 
abriga o Primeiro Museu Rural de 
Torres organizado com a contri-
buição da museóloga Luana Gon-
zales Bassa que está elaborando 
artigo científico sobre esta pro-
posta e cujo resumo foi publicado 
no 14 Fórum Estadual de Museus 
do Rio Grande do Sul.

Neste ano, o evento traz como 
tema “Políticas Públicas para Mu-
seus: os 20 anos da Carta de Rio 
Grande” e ocorre entre os dias 24 
e 27 de maio, nas dependências 

da Universidade Federal de Pelo-
tas. Após o almoço rural prepara-
do por José Carlos de Matos e sua 
esposa, Lourdes, os participantes 
realizaram a prática de produção 
de uma receita de desinfetante 
ecológico repelente com citro-
nella. Conforme a turismóloga 
Luciane de Carvalho Pereira, o 
processo de capacitação e quali-
ficação é parte fundamental do 
Programa de 'Desenvolvimento 
do Turismo Rural Raízes de Tor-
res'.

Conheça os empreendimentos 
do Turismo Rural de Torres pelo 
site - https://torres.rs.gov.br/viva-
torres/turismo-rural/

Empreendedores do Turismo Rural 'Raízes de Torres' 
participam de Curso sobre Educação Ambiental
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O prefeito de Tor-
res, Carlos Souza, 
acompanhou nesta 
segunda-feira (16 
de maio) a sessão 
plenária solene re-
alizada na Câmara 
dos Vereadores, 
em homenagem e 
entrega de vários 
Título de Cidadão 
Honorário.

Foram homena-
geadas oito pesso-
as que de alguma 
forma contribuíram 
para o desenvolvi-
mento do municí-
pio. Estes foram os 
homenageados da 
política: deputado 
federal Alceu Mo-
reira, senador Luis 

Carlos Heinze, ex-
-deputado federal 
Luiz Carlos Busato, 
secretário muni-
cipal de Obras e 
Serviços Públicos, 
Mauro Marcelo 
Dias de Jesus;  ve-
reador Gibraltar 
Pedro Cipriano Vi-
dal (vereador mais 
longevo de Torres 
em atividade). Além 
das personalidades 
polítias, também fo-
ram homenageados 
o padre Ozeias Viei-
ra dos Santos (da 
Diocese de Osório, 
servidora munici-
pal Fabiane Münch 
Corrêa (conhecida 
protetora dos ani-

mais na cidade), e 
o gestor do Sesc/
Torres, Rodrigo 
Danni (Lembrando 
que o Sesc/Torres é 
grande parceiro do 
município em ações 
sociais, culturais, 
esportivas e turísti-
cas).

Em sua fala, o 
prefeito Carlos falou 
do orgulho de po-
der participar desse 
momento de ho-
menagens, frisando 
que todos são aten-
ciosos com relação 
à cidade, destacan-
do as atitudes solí-
citas dos deputados 
e do senador com o 
município de Torres. 

GERAL

Prefeito Carlos parabeniza 
homenageados com o Título 
de Cidadão Honorário pela 

Câmara de Torres
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O Parque Estadual da Guarita, 
principal ponto turístico de Tor-
res, volta a sediar o Guarita Eco 
Festival em 21 de maio (sábado) 
- dia do aniversário da cidade . A 
iniciativa, que tem como conceito 
central incentivar tudo aquilo que 
é sustentável, dará oportunidade 
a moradores e visitantes partici-
parem de importante evento que 
foi realizado com sucesso em sua 
primeira edição em fevereiro de 
2020. A participação é gratuita, 
não será cobrado ingresso. A pro-
moção é da Prefeitura de Torres, 
por meio da Secretaria de Turis-
mo e da Secretaria do Meio Am-
biente e Urbanismo.

As atrações musicais - focando 
no reggae, estilo bastante vincu-

lado a noções de paz e susten-
tabilidade -  iniciam a partir das 
19h, com a reconhecida banda 
torrense Aruêra. Em seguida se-
rão dois shows nacionais de des-
taque: as bandas paulistas Planta 
& Raiz (às 20h50min), e Maneva 
(às 22h30min), dois dos principais 
expoentes do reggae atualmente. 
A Maneva já esteve em Torres re-
centemente, e lotou o Parque da 
Guarita em 2020.

Atrações paralelas
O Guarita Eco Festival incenti-

vará a paz, o turismo sustentável 
e a educação ambiental, oportu-
nizando ao público, atrações edu-
cacionais de caráter ecológico, 
no dia 21, das 9h às 17h. As ativi-

dades ocorrerão ao ar livre e em 
duas tendas.

Estas são algumas das atrações 
paralelas do evento: Projeto Tri-
lhas da Guarita com saída às 10h 
e às 15h; exposição de banner 
sobre Unidades de Conservação, 
distribuição de mudas nativas; 
vídeo das ações do Canil Munici-
pal e ações de Adoção; exposição 
sobre o Geoparque Caminhos 
dos Cânions do Sul, projetos re-
lacionados a produção, doação 
e plantio de mudas nativas da 
Mata Atlântica, Projeto Farol das 
Baleias, Projeto Piru-piru, Projeto 
Pesca, Livro Mar de Brincar e ex-
posição da Coleção Didática de 
Lixo Marinho, incluindo banners e 
itens da coleção.

São parceiros nestes propó-
sitos, a APA Lagoa de Itapeva, o 
Geoparque Cânions do Sul, a As-
sociação, Onda Verde, o Parque 

Estadual de Itapeva, o REVIS Ilha 
dos Lobos, ICMBIO, Grupo de Es-
tudos de Mamíferos Aquáticos do 
RS-Gemars, a UERGS e a Ulbra. 

TORRES

FONTE - Prefeitura de Torres
_______________________

Torres está de aniversário. A 
cidade comemora 144 anos de 
emancipação política administra-
tiva no dia 21 de maio (sábado). 
Para celebrar a data, a Prefeitura, 
através da Secretaria de Cultura 
e Esporte, organiza diversas atra-
ções. No 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).

No mesmo sábado, dia 21, a 
Praça Borges de Medeiros - na 
Prainha -  estará cheia de ativida-
des simultaneamente, a partir das 
9h, em edição especial do 'Minha 
Prainha' de aniversário. O evento 
incluiu atividades culturais, espor-
tivas, de lazer e de entretenimen-
to. Um dos destaques da comemo-
ração 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 Edu-

cação também realiza uma pro-
gramação em homenagem ao ani-
versário da cidade. Entre os dias 
19 e 25 de maio, quinta, a ativida-
de “Era uma vez em Torres” com 
Léia Cassol está sendo realizada 
com estudantes da rede munici-
pal. Já no dia 25 de 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.

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

Estudantes das séries 
iniciais da rede municipal 
participaram na manhã 
desta quinta-feira, 19 de 
maio, de mais uma edição 
do “Era uma vez em Tor-
res”, com Léia Cassol. Tor-
res faz 144 anos e a data 
será marcada por várias 
atividades. Para celebrar, 
a Secretaria Municipal de 
Educação também realiza 
uma programação em ho-
menagem ao aniversário 
da cidade.

Nesta sexta-feira,(19 e 

20 de maio), às 9h e 14h30min, 
no Centro de Eventos da Ulbra, 
os estudantes participam de “Era 
uma vez em Torres”. Do dia 23 ao 
dia 25 de maio, durante a manhã 
e à tarde, o mesmo evento será 
apresentado pela autora nas 
Emeis, interagindo com os pe-
quenos. Na manhã desta quinta 
(19) estiveram presentes alunos 
do Pré ao 5º ano.

“Era uma vez…em Torres”, de 
Léia Cassol foi escrito para cele-
brar o encantamento da vida em 
Torres. Com os amigos Miguel e 
Fernanda, o estudante percorre 

algumas das mais belas paisa-
gens da cidade, conhecendo a 
história, os costumes, os atra-
tivos e os pontos turísticos que 
fazem de Torres um lugar tão 
especial, uma terra de riquezas. 
A Secretaria Municipal de Edu-
cação deseja a todos uma ótima 
aventura em busca dos tesouros 
de Torres.

A ilustração do livro de 36 pá-
ginas publicado em 2021 é de 
Vanessa Alexandre e tem como 
tema a educação cultural, patri-
monial, aventura, amizade e a 
cidade de Torres.

Em homenagem aos 144 anos de Torres, Secretaria de 
Educação proporciona atividade especial para estudantes

Visitação aos museus e cemitério
Ainda dentro  comemoração 

aos 144 anos de Torres, a Pre-
feitura promove visitas ao Cha-
lé do Surf, Museu Histórico e ao 
Cemitério Municipal. A grande 
inovação este ano é que será pro-
movida uma visitação guiada ao 

Cemitério do Campo Bonito. O 
ponto de encontro será no por-
tão principal do Cemitério, às 9h. 
Nesta visita o enfoque principal 
é o de abordar a importância do 
Cemitério como Patrimônio His-
tórico e Cultural para o município 

de Torres.
O Museu Histórico de Torres 

fica na Rua Júlio de Castilhos, Mu-
seu Histórico de Torres: terça a 
domingo das 14h às 18h. No dia 
16 de maio, foi aberta exposição 
temporária alusiva ao aniversário 

de 144 anos da cidade: “Minha 
cidade, nossas memórias”. A ati-
vidade vai até o dia 31 de julho. 
O Chalé Memorial do Surf, locali-
zado 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.

2ª edição do Guarita EcoFestival: ações do meio ambiente e shows musicais 
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Passagem da tempestade subtropical Yakecan 
causou danos e prejuízos na região

Nesta semana,  a passa-
gem de um forte ciclone 
subtropical, também chama-
do de tempestade Yakecan, 
pelo Litoral Norte gaúcho e 
Sul catarinense, deixou a po-
pulação em alerta. Com raja-
das de vento intenso de até 
108Km/h em alguns locais, 
algumas cidades registraram 
danos materiais.

Nesta quarta-feira, 18/05, 
a Defesa Civil dos municípios 
contabilizava os estragos. Os 
danos mais recorrentes são 
destelhamentos de prédios 
públicos e de residências 
- como o Hospital de Tra-
mandaí - quedas de postes 
de energia e de árvores, in-
clusive em rodovias, como 
a Estrada do Mar (ERS 389), 
na região de Arroio do Sal, e 
na Rota do Sol (ERS 486) em 

Três Forquilhas. 
Em Torres (e todo o litoral), 

houve forte ressaca. Na cida-
de de Três Cachoeiras, co-
munidade da Vila Fernando 
Ferrari, o salão comunitário 
da Igreja Católica desabou (A 
cidade decretou situação de 
emergência, inclusive)

No Sul catarinense, além 
de destelhamentos e queda 
de árvores, existem regis-
tros de danos nas lavouras. 
O vento forte se concentrou 
mais nos municípios de en-
costas, como Lauro Muller, 
Treviso, Siderópolis, Timbé 
do Sul, Jacinto Machado e 
Praia Grande, especialmente 
com prejuízos nas lavouras 
de banana.

FONTE: Melissa Maciel 
(Rádio Maristela)

Três Cachoeiras decretou situação de emergência 
em virtude do ciclone Yakecan

A Administração Mu-
nicipal de Três Cacho-
eiras decretou situação 
de emergência na área 
urbana e rural do mu-
nicípio em decorrência 
da passagem do ciclone 
Yakecan, nesta semana, 
no sul do Brasil.

Os ventos intensos ini-
ciaram no município por 
volta das 20h do dia 17 
de maio e seguiram até 
a manhã do dia 18 de 

maio - trazendo estragos 
para Três Cachoeiras. O 
salão/ginásio localiza-
do ao lado de uma das 
igreja de Três Cachoeiras 
ficou destruído - como 
pode se ver pela foto. 

"O fenômeno causou 
danos na infraestrutu-
ra geral de residências, 
comércios, indústrias e 
prédios públicos. Houve 
ainda danos ambientais, 
provocados por queda 

de árvores, bem como 
danificações em planta-
ções, resultando em da-
nos materiais e prejuízos 
econômicos e sociais. O 
município disponibilizou 
todo o aparato dispo-
nível para minimizar os 
efeitos do desastre, bem 
como para assistência e 
socorro aos afetados", 
explica a ASCOM da Pre-
feitura de Três Cachoei-
ras.  

Prefeito de Torres recebe visita de piloto 
torrense campeão de Motocross

Na tarde de quarta-feira (18 de 
maio), o prefeito de Torres, Carlos 
Souza, recebeu a visita do torrense 
João Pedro Pinho Ribeiro - piloto 
profissional de motocross. João Pe-
dro, 28 anos, é Campeão Brasileiro 
ArenaCross, conta com 12 títulos 

estaduais, e é duas vezes Vice-Cam-
peão Brasileiro de Motocross.

Durante o encontro, conversa-
ram sobre as diversas competições 
do piloto, divulgando o nome de 
Torres, como destacou o prefeito. 
Este ano, João Pedro já ganhou 

duas etapas do Copa Brasil de Mo-
tocross.

Também participaram do encon-
tro, o secretário municipal de Cultu-
ra e do Esporte, Mauri Rodrigues, e 
o presidente da Câmara Municipal, 
vereador Rafael Silveira.

Municípios do litoral recebem recursos da cessão onerosa da Petrobrás  nesta sexta-feira
Após a aprovação do Congresso 

Nacional para o Projeto de Lei (PLN) 
3/2022, Estados e municípios irão 
receber o repasse dos valores refe-
rentes às arrecadações em leilões 
dos volumes excedentes da cessão 
onerosa da Petrobras em áreas não 
concedidas do pré-sal. 

Conforme a área técnica de Re-
ceitas Municipais da Famurs, a dis-
tribuição dos valores se dará em dois 
momentos. Na próxima sexta-feira, 
dia 20 de maio, será repassado R$ 
1.670 bilhão aos municípios brasilei-
ros, conforme critério do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). 

O valor será creditado na conta ban-
cária do Fundo Especial do Petróleo 
(FEP) do Banco do Brasil. Já no dia 
24 de maio, serão distribuídos o 
adicional de R$ 4 bilhões. Segundo 
a redação da Lei Complementar nº 
176/2020, 75% do montante será 
destinado aos Estados e 25% para 

os municípios, conforme coeficiente 
do ICMS. Os valores também serão 
creditados na conta FEP do Banco 
do Brasil.

A área de Receitas Municipais 
calculou a estimativa de repasse por 
município.  Confira o valor do re-
passe desta sexta-feira aos municí-

pios da região de Torres  *Arroio do 
Sal- R$ 174.590,80 -* Dom Pedro de 
Alcântara- R$ 130.943,10 - *Mampi-
tuba- R$ 130.943,10 - *Morrinhos 
do Sul- R$ 130.943,10 - *Torres- 
R$ 392.829,29 - *Três Cachoeiras- 
174.590,80 - *Três Forquilhas- R$ 
130.943,10
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O vereador de Torres Silvano Borja 
(PDT) formalizou o PEDIDO DE INFOR-
MAÇÃO 91/2022 que solicita ao Poder 
Executivo detalhes sobre os 100 maio-
res devedores do Município na recei-
ta de ISS, assim como os valores que 
estão em débitos e desde e quando se 
encontram nesta situação.

O vereador já havia averiguado que 
os que mais estão com dívida ativa no 
município são os bancos, entidades 

nacionais e multinacionais que pos-
suem filial em Torres. Particularmente, 
acho que estes débitos (com bancos) 
devem existir por conta de algum pro-
cesso judicial que deve estar corren-
do em nível nacional que questiona 
a cobrança deste tributo (ISS), já que 
os bancos já pagam vários outros im-
postos federais e estaduais. Acho que 
é difícil defender um “fato gerador” 
para o ISS neste caso, já que os bancos 
são comerciantes de dinheiro, onde 
eles remuneram o aplicador e cobram 
do tomador de empréstimo, obtendo 
lucro pela diferença desta operação 
comercial. Eles também cobram taxas. 
Estas poderiam ser tributadas como 
serviço, já que não são nem juros nem 
dividendos. Mas a maioria destas taxas 

é de certa forma consignadas a opera-
ções de empréstimo ou de aplicação. 

Já com os devedores de ISS de Tor-
res que não são bancos, deve-se ter 
diligência antes de divulgar os nomes. 
Muitos podem simplesmente estar 
inadimplentes ou por falta de saúde 
para fazer o pagamento, ou por sim-
plesmente estarem questionando as 
cobranças na justiça. Somente àqueles 
que não estão questionando e não es-
tão inadimplentes por falta de saúde 
no fluxo de caixa em minha opinião 
poderiam ser listados pelo vereador 
como devedores, entidades que não 
estão colaborando com a cidade e 
cumprindo a norma tributária que de-
fine os impostos. 

Acho que ouvir as duas partes pode-

ria ajudar. Uma dica para o vereador, 
pois ter o nome colocado publicamen-
te como devedor é muito ruim para 
quem deve, mas está tentando ques-
tionar a dívida ou não está conseguin-
do pagar. 

Um ex- governador do estado do RS, 
no ano de 1992, chamou a RBS para 
divulgar o enquadramento da empresa 
JH Santos como sonegadora. Mais tar-
de foi provado (inclusive em processo 
judicial) que a empresa estava somen-
te questionando a cobrança de parte 
do ICMS, num questionamento que 
já havia jurisprudência no STJ a favor 
deste questionamento. Mas o dano 
moral da JH já havia sido feito pelo go-
vernador.... e a empresa já havia falido, 
inclusive.  

DEVEDORES DE ISS

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

REPUBLICANOS NO RS E  UMA CADEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Mesmo não tendo mandato atu-

almente, o ex-prefeito de Arroio do 
Sal Luciano Pinto tem utilizado suas 
articulações políticas junto ao seu 
partido, o Republicanos, para ajudar 
sua cidade. Luciano Pinto também é 
pré candidato à deputado Estadual 
na eleição de outubro e aproveita as 
oportunidades dentro da agremiação 
para continuar colaborando para o 
ambiente coletivo. 

Nas últimas semanas, ele indica que 
pleiteou recursos junto ao Deputado 

Federal Carlos Gomes (Republicanos) 
para melhorar a qualidade de vida de 
Arroio do Sal. E indicou (via emenda) 
mais 300 mil reais para investir na saú-
de da cidade. E diz que o esforço foi 
bem sucedido. “A maioria dos recur-
sos que encaminho são para Saúde” 
comemora o próprio Luciano.

O partido Republicanos sinaliza es-
tar ligado à coligação de partidos que 
deve apoiar o atual presidente Bolso-
naro (para a eleição para presidente 
que se aproxima). Luciano era filiado 

ao PDT e passou para o novo partido 
(Rep.) antes de concorrer para prefei-
to na eleição passada. E não desiste 
da política: vai tentar uma cadeira na 
Assembleia Legislativa gaúcha como já 
o fez no ano de 2018. 

Pelo Litoral Norte do RS, Luciano 
deve concorrer com novos nomes 
para substituir o eleitorado em mas-
sa - obtido pelo atual deputado Ga-
briel Souza em 2018 (que por sua vez 
deve tentar a eleição para Governador 
do Estado do RS). Mas Torres já tem 

projetado dois nomes para o pleito e 
o MDB parece já ter um nome a ser 
lançado no litoral, que será apoiado 
por Gabriel Souza – campeão de vo-
tos na eleição passada para deputado 
estadual na região. Mas Pinto, em mi-
nha opinião, terá um bom horizonte 
na competição justamente por ser da 
região e já ter boas atuações em sua 
biografia, como, por exemplo, os oito 
anos como prefeito de Arroio do Sal 
(2009/2016), presidência da FAMURS 
e a disputa na eleição passada para 

prefeito na cidade, onde foi superado 
pelo atual prefeito mas teve boa vota-
ção (no ano de 2020). Em sua tentativa 
de eleição para a AL, em 2018, Luciano 
Pinto teve quase 15 mil votos.

Eu acho saudável o voto distrital 
(votar em nomes da região), mesmo 
que isto não seja obrigatório como 
pode vir a ser em uma reforma políti-
ca. Pelo menos uma pessoa local deve 
estar na capital gaúcha, lutando por 
interesses estruturais sociais e econô-
micos da região. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

O vereador de Torres, Igor Beretta 
(MDB), entrou com o Pedido de Pre-
vidências através de seu mandato na 
Câmara, solicitando ao Poder Executi-
vo (Prefeitura) a colocação de faixa de 
segurança ou lombofaixa na Avenida 
Castelo Branco, em frente ao Super-
mercado ASUN, no bairro Engenho Ve-
lho, local mais conhecido como Rótula 
da Ulbra.

Minha opinião sobre TODA a Ave-

nida Castelo Branco de alguma forma 
vai de encontro à sugestão do verea-
dor. Principalmente após a implanta-
ção do centro comercial à céu aberto 
empreendido pela empresa R Dimer 
lá na rótula, depois da construção 
mesmo que parcial de uma ciclovia 
na avenida (feita no governo Nílvia 
- 2013/2016), depois de terminar o 
“histórico” asfaltamento da chamada 
Rota Salinas (porta aberta no governo 

João Alberto - 2011, sendo a obra foi 
iniciada no governo Nílvia, mas que 
ficou pela metade e que finalmente 
encerrou no início de 2022), que narra 
mais de 12 anos de novela, após a bo-
nita reforma no Parque do Balonismo, 
dentre outras melhorias privadas... 
por isso tudo, acho que a via deveria 
receber um bom pacote de sinaliza-
ções de trânsito. Além de lombofaixa 
(sendo que já tem uma), a via deveria 

ter maior controle de velocidade (com 
pardais de autuação por excesso) e 
uma via qualquer para aos ciclistas e 
pedestres que são obrigados a utilizar 
a parte norte (perto do rio) da avenida 
para se locomover ordinariamente (ir 
e vir de atividades do dia-a-dia). Talvez 
uma sinaleira na Rótula da Ulbra tam-
bém pudesse ajudar, já que têm sete 
vias que desembocam nela. Uma ro-
tatória no entroncamento da Estrada 

do Mar, também, talvez funcionasse 
melhor do que a atual sinaleira, pois 
tem quatro vias que se cruzam por lá 
(e rotatória anda mais rápido).

Estas ideias (de um amador em 
trânsito como eu) poderiam ser avalia-
das na proposta de repaginação de to-
das as ruas de Torres, que está sendo 
feita por consultoria contratada pela 
prefeitura, com as informações técni-
cas que os profissionais devem obter. 

REPAGINAÇÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCO?

O projeto de lei complementar, 
que faltava para que o Rio Grande 
do Sul desse o último passo rumo 
à etapa de homologação do Regi-

me de Recuperação Fiscal (RRF), foi 
aprovado pela Assembleia Legislati-
va na tarde desta terça-feira (17/5), 
com 32 votos favoráveis e 13 con-
tra. O projeto de lei faz uma altera-
ção na lei do Teto de Gastos Estadu-
al a fim de atender à recomendação 
da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), que analisou toda 
a legislação necessária para que o 
Estado possa ingressar no RRF.

“O RS deu, hoje, mais um impor-

tante passo em direção ao equi-
líbrio fiscal. Aprovamos o projeto 
que altera o teto de gastos para o 
Estado, condição essencial para 
aderirmos ao RRF. Agradeço aos 
deputados pela decisão responsá-
vel, em benefício do futuro do nos-
so Rio Grande. Nós passamos, mas 
o Estado permanece. Esse compro-
metimento com as finanças públi-
cas do Rio Grande é a postura que 
os gaúchos esperam de nós”, des-

tacou o governador Ranolfo Vieira 
Júnior.

Concordo com ele. Trata-se de 
uma medida RESPONSÁVEL e evita 
que “pedaladas fiscais” só possam 
ocorrer com riscos de judicializa-
ção, como aconteceu no governo 
Dilma Rousseff e que levou ao im-
pedimento da presidente em 2015. 

E as propostas da esquerda ra-
dical do Brasil sinalizam que, se a 
frente nacional vencer a eleição 

deste ano, irá retirar (ou revogar) 
a lei do Teto de Gastos em todo o 
Brasil. Para isto não basta a caneta 
do presidente da República, deve 
haver aprovação do Congresso Na-
cional, o que acho difícil, principal-
mente porque a nominata eleita 
deverá ter maioria da direita e do 
centro, que não apoiam este tipo 
de medida. Teto de Gasto deveria 
ser cláusula pétrea na administra-
ção pública.

TETO DE GASTO DEVERIA SER CLÁUSULA PÉTREA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
12/05 e 19/05, uma notícia alenta-
dora - nenhum novo óbito relacio-
nado a doença foi registrado neste 

período.
Apesar disso, houve alta em re-

lação ao número de casos ativos 
de Covid-19 na cidade. Na quinta-
-feira (19/05), o Boletim Epidemio-

lógico divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde registrava 130 
casos ativos em Torres - número 
maior que os 77 casos ativos na 
quarta-feira passada (11/05).

Torres registrou 179 novos casos de Covid-19 nos últimos 8 dias

Com Maria Rita Horn 
(ASCOM AESC)
______________

A semana é de homenagens 
aos profissionais que são essen-
ciais no atendimento aos pacien-
tes. Com o tema “A Enfermagem 
como Protagonista do Cuidado”, 
o Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes (HNSN), em Torres, 
promoveu, ao longo desta sema-
na, uma programação especial 
para lembrar da importância dos 

enfermeiros e técnicos de enfer-
magem na rotina da instituição.

Um dos pontos altos das ho-
menagens é um concurso inter-
no de redação que premiará um 
profissional do hospital com um 
voo de balão: O tema é “Heróis 
sem Capa, a Enfermagem como 
Protagonista do Cuidado”. O 
vencedor será conhecido nesta 
sexta-feira (20), e o voo de balão 
foi um presente da empresa So-
seg.

Além de seminários e pales-

tras, também foram promovidos 
momentos de descontração, 
como show, exposição de fo-
tos, distribuição de brindes. As 
confraternizações ocorrem sob 
cuidados ainda, mas traz alegria 
para profissionais que, por mais 
de dois anos de pandemia de 
coronavírus, estiveram bastante 
expostos para manter pacientes 
cuidados e acolhidos.

“Esta é a nossa 3ª Semana 
Integrada de Enfermagem, que 
contou também com a participa-

ção do Hospital Santa Luzia, em 
Capão da Canoa, Ulbra e Secre-
taria de Saúde de Torres. Foram 
várias atividades, treinamentos 
e palestras de profissionais de 
ambas as instituições. É um mo-
mento de troca de experiência e 
vivências entre os profissionais 
da nossa categoria que busca a 
cada dia mais reconhecimento e 
fortalecimento”, conta Caruline 
Bauer, responsável técnica (RT) 
em Enfermagem do HNSN.

Na quinta-feira (19), tam-

bém foi realizada homenagem 
a quatro profissionais do hospi-
tal que dedicaram boa parte de 
suas carreiras ao hospital e que 
morreram em 2021: as técnicas 
em Enfermagem Juraci Carlos 
Cardoso Eugênio e Eperina Melo 
dos Santos Corrêa, a enfermeira 
Leci Mengue de Souza, e Irmã 
Guiomar Bonatto, primeira en-
fermeira da instituição, da Con-
gregação das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo Scala-
brinianas.

Semana da Enfermagem tem cronograma especial 
no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes

Para homenagear quem está sempre a postos para cuidar, Hospital de Torres teve programação especial. Além de seminários e palestras, também foram 
promovidos momentos de descontração, como show, exposição de fotos, distribuição de brindes

179 novos casos registrados em 8 dias
Na quinta-feira, 19 de maio, o 

Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres registrava, con-
tando desde o início da pande-
mia, 11.943 casos confirmados, 
com 11.688recuperados, 127 pa-
cientes em isolamento domiciliar 
e 125 óbitos. "Nesta quinta, o Bo-

letim registrava dois casos de in-
ternações por Covid-19 no HNSN, 
um torrense em leito comum e 
um paciente de fora de Torres, na 
UTI. Também estão registrados 
dois pacientes de Torres hospi-
talizados em outro município", 
indica a a Prefeitura de Torres, 
ressaltando ainda que o Boletim 

não registra casos suspeitos de 
Covid-19.

Assim,  no período de oito dias 
(entre 12/05 e 19/05), foram re-
gistrados 179 novos casos da do-
ença em Torres. Com isso, houve 
aumento em relação ao total de 
novos casos da semana passada 
(entre 05/05 e 11/05), quando 

69 novos casos foram registrados 
na cidade. Reforça-se a neces-
sidade da população manter-se 
em dia com sua vacinação - com 

de preferência 2 doses da vacina 
contra a Covid-19 + dose de refor-
ço - para que os esforços contra a 
doença sigam positivos.

Torres  estava com 130  casos ativos até quinta (19/05). Arroio do Sal também teve aumento nos novos casos

Arroio do Sal com aumento nos novos casos
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, o 
ultimo relatório foi de 18/05 (quar-
ta), quando o município estava com 
2595 casos confirmados para Co-
vid-19 (tendo 1 paciente internado), 

sendo 2530 recuperados e nenhum 
suspeito (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras esta-
va com 27 óbitos relacionados 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 
(17/05), onde registrava (desde o 
início da pandemia) 3.083 casos 
confirmados de Covid-19, sendo 

que 2.918 já estão recuperados da 
doença. Além disso, até terça (10) 
122 pessoas estavam com a doen-
ça ativa em isolamento domiciliar 
(um aumento de 358% no número 
de casos novos comparado com a 

semana anterior) - mas não havia 
morador de Arroio do Sal hospitali-
zado. O município contabiliza desde 
o início da pandemia 43 óbitos em 
decorrência da doença (nenhum 
novo óbito nas últimas semanas).

Datas
A Semana de Enfermagem da 

Associação Educadora São Carlos 
(AESC), mantenedora do HNSN, 
começou em 12 de maio, Dia Inter-
nacional da Enfermagem, e vai até 

esta sexta-feira (20), Dia Nacional 
dos Técnicos e Técnicas de Enfer-
magem. As iniciativas mobilizaram, 
além das unidades hospitalares de 
Torres e de Capão da Canoa, os hos-

pitais Mãe Deus e Santa Ana, em 
Porto Alegre, bem como os quatro 
Centros de Atenção Psicossocial Ál-
cool e Drogas, pelos quais a AESC é 
responsável, também na Capital.

O dia 12 de maio foi escolhido 
como homenagem à inglesa Flo-
rence Nightingale, considerada a 
“mãe” da enfermagem moderna. 
Já o dia 20 é uma lembrança a 

Anna Nery, referência para a enfer-
magem no país. Conhecida como 
“heroína brasileira”, atuou como 
voluntária na Guerra do Paraguai 
(1864-1870).
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Na manhã de quarta-feira (17 de 
maio), ocorreu a aula inaugural de 
curso profissionalizante na constru-
ção civil, “Pedreiro de Revestimen-
to” para integrantes do Programa 
Frentes de Trabalho e nove detentas 
(em regime semiaberto com auto-
rização judicial) do Presídio Estadu-
al Feminino de Torres. A iniciativa 
resulta da parceria da Secretaria 
do Trabalho, Indústria e Comércio, 
da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, Actor, Senai e 
Ulbra.

O curso terá duração de 45 dias, 
com carga horária de 40h semanais, 
na parte da tarde e certificação pro-
fissional pelo SENAI. O aprendizado 
possibilitará a inclusão no mercado 
de trabalho após formação. A inicia-
tiva faz parte do Programa Qualifica 
Torres, um dos eixos do Plano De-
senvolve + Torres.

No caso das detentas. ainda será 
possibilitada a remição de pena após 
entrega do certificado. Algumas 
construtoras do município buscam 
mão de obra qualificada feminina.

Recentemente foi assinado um 
Termo de Cooperação celebrado en-
tre a Prefeitura de Torres, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indus-
trial e a Associação das Construtoras 
e Incorporadoras de Torres com o 
propósito de oferecer capacitação 
para o mercado de trabalho. Serão 
quatro os cursos oferecidos. Além 
do iniciado hoje, o grupo ainda 
participará de aulas sobre Armador 
Ferreiro, Pedreiro de Revestimento 
e Carpinteiro de Estruturas de Te-
lhado.

Prefeitura disponibiliza curso na construção civil para integrantes 
da Frente de Trabalho e detentas do Presídio de Torres

A partir desta quarta-feira (18 de maio), 
a Prefeitura disponibiliza dois cursos por 
meio do Programa Qualifica Torres, um dos 
eixos do Plano Desenvolve+Torres. Tratam-
-se dos cursos de Informática (Excel)) e de 
Auxiliar Administrativo. A Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal de Trabalho, In-
dústria e Comércio, em parceria com várias 
instituições e contrapartida da administra-
ção pública, efetua a qualificação profissio-
nal da mão de obra local através do ensino 
disponibilizado.

Nesta quarta-feira, iniciam as inscrições 
dos dois cursos, exclusivamente neste site, 
e enquanto houver vagas disponíveis. Am-
bos têm oito vagas. O de Informática conta 
com 16h aula e o de auxiliar Administrati-

vo, 8h aula. Promovido pelo Instituto Mix, 
as aulas ocorrerão no turno da manhã e 
iniciam no próximo dia 25. O link para o 
formulário de inscrição encontra-se no site 
https://torres.rs.gov.br/desenvolvetorres/
qualificatorres/

O objetivo do Programa é efetivar a qua-
lificação profissional da mão de obra local 
através do ensino disponibilizado por insti-
tuições parceiras. Promoverá a qualificação 
profissional na cidade, tem como um dos 
grandes propósitos atingir interessados a 
partir de 18 anos. O Programa oportuni-
za a capacitação dos jovens que buscam a 
primeira inserção no mercado de trabalho, 
crescendo junto com o desenvolvimento da 
cidade.

Prefeitura de Torres disponibiliza Curso de Informática e de Auxiliar Administrativo

TORRES - O frio está chegando e 
mais uma vez é hora de aquecer as 
pessoas que precisam. É só abrir o 
guarda-roupa e conferir os cober-
tores que às vezes estão até esque-
cidos. Para proteger esta popula-
ção, a Prefeitura de Torres, através 
da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, realiza a partir 
desta segunda-feira, 16 de maio, a 
Campanha do Agasalho 2022 em 
parceria com a população torren-
se. A ação visa recolher também 
material de higiene pessoal.

O secretário Fábio da Rosa expli-
ca que a campanha inicia agora de-
vido a chegada prematura do frio. 
Lembra que após a pandemia a po-
pulação carente ficou ainda mais 
vulnerável. No momento a neces-
sidade maior é de cobertores, de 
todos o tamanhos. Tudo é bem-vin-
do. Quanto ao material de higiene 
pessoal, existe maior necessidade 
de sabonete, desodorante, apare-
lho de barbear, escova e pasta de 
dentes.

As doações podem ser entre-

gues na sede da Secretaria, no 
CRAS- Centro de Referência de As-
sistência Social, localizado na Rua 
Pedro Cincinato Borges, 343, das 
8h às 17h30min, de segunda a sex-
ta. Conforme o secretário, se o do-
ador não puder ir até a sede, deve 
ligar para (51) 3626 9150 ramal 241 
ou 242, que um servidor irá ao lo-
cal buscar a contribuição. Fábio da 
Rosa diz que o povo de Torres é 
muito solidário e que a ação será 
um sucesso. A campanha vai até o 
dia 30 de julho.

Prefeitura lança Campanha do Agasalho 2022 em Torres

A rede municipal de ensino de Torres, 
através de suas escolas, vem realizando 
atividades que contemplam ações espe-
cíficas de cada uma e em comemoração 
aos 144 anos de Torres. Agendas que, 
segundo o secretário de Educação, Ale-
xandre Porcatt, envolvem a comunidade 
escolar em torno das escolas e reforçam 
o elo família-escola-patrimônio, no que 
tange a uma educação de qualidade e 
comprometida com o possibilitar ao alu-
no uma formação em prol de seu próprio 
protagonismo.

As crianças da EMEI Salinas festejaram 

os144 anos de Torres e também comemo-
raram os 33 anos da escola. A EMF Alcino 
Pedro Rodrigues abordou a temática em 
uma Mostra Pedagógica. Também, a EMF 
Prof. Manoel Oliveira Carneiro, através de 
um piquenique, comemorou seus 30 anos 
e os 144 do município. E, a EMF Mampi-
tuba realizou o Dia da Família e festejou o 
aniversário da emancipação torrense.

As escolas municipais estão ao longo 
da semana realizando atividades alusivas 
ao aniversário de Torres. Até a próxima 
semana ainda acontecerão muitas outras 
ações, em todas as escolas do município.

Escolas Municipais participam de atividades 
em comemoração aos 144 anos de Torres
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

2-PENZ IMÓVEIS VENDE 
EM TORRES, apartamento 2 
quartos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, estar 
living, ótima localização, próximo 
das 4 praças, e 3 quadras da 
beira mar! COD PZ03377 – R$ 
280.000,00

3-APARTAMENTO em Torres:  
UM (01) quarto, com sacada 
e uma vaga de garagem. ÓTI-
MO para veranear, morar ou 
rendimentos com locações. R$ 
300.000,00. COD. PZ03075

4- VENDE em Torres, no Cen-
tro. Apartamento de um quarto,  
cozinha, sala, banheiro, sacada,  
garagem. R$ 270.000,00 COD 
PZ03754.

5 – VENDE em Torres, Apar-
tamento de 03 quartos, com 
sacada, churrasqueira, sala de 
estar e jantar, cozinha, área de 
serviço, banheiro suíte e social, 
garagem. COD. PZ03546 – R$ 
480.000,00

6 – Apartamento no Centro de 
Torres, dois quartos, dois banhei-
ros, duas sacadas, duas gara-
gens privativas fechadas e com 
churrasqueira.  COD. PZ03717 
- R$ 450.000,00

7 - LOJA no Passo de Torres-
-SC próximo ao Rio Mampituba, 
medindo 45,42m² de área priva-
tiva e 68,33m² de área total. R$ 
330.000,00 – CÓD. PZ03483

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
98536 3072 (51) 99978 8467 

Paula BorowskyVocê ou alguém da sua família tem 
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO? 
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua 
identidade será preservada, o princí-
pio do anonimato e a nossa discrição 
e  garante sigilo absoluto das pessoas 
que vêm conhecer a irmandade. 

Nossas reuniões são abertas ao público 
em geral e qualquer pessoa pode parti-
cipar, independente de ter ou não pro-
blema com bebida alcoólica.

AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da 
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas. 
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions 
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas. 

ULBRA e você

ê

Problemas de moradia em Torres
O processo de urbanização em Torres desenvolveu-se de maneira relativamente 

acelerada e de forma desorganizada, haja vista que em poucas décadas o município 
deixava de ser predominantemente rural para tornar-se urbano. Uma das faces desse 
processo foi a forma contraditória em que ocorreu a expansão das vilas e bairros. 
Isso sobretudo nas áreas as margens do Rio Mampituba, que passaram a concen-
trar as invasões e maior parte da população, principalmente no potreiro (como era 
conhecido o  hoje o Bairro Getúlio Vargas) e os cômoros do Canto da Ronda (hoje 
Bairro Predial), e terras que ficam próximo do Parque da Guarita (sendo hoje os 
bairros Guarita, São Francisco e Porto Alegre).

Diante desse quadro, foram crescentes ao longo do tempo os problemas de mo-
radia no município. Embora eles ocorram também no campo, apresentam-se de ma-
neira mais dramática no espaço urbano. Mesmo tendo ocorrido melhorias ao longo 
dos últimos anos, ainda existe uma grande quantidade de torrenses inseridos nessa 
problemática em questão.

Vale lembrar que a urbanização em si não é o problema, pois a aglomeração ur-
bana favorece, em tese, a realização dos serviços públicos em razão da proximidade 
geográfica. Todavia, em Torres, esse processo aconteceu de maneira acelerada e 
desorganizada concentrada na periferia, que se tornaram demasiadamente inchadas 
e com moradias inadequadas.

Nas últimas décadas vários bairros em Torres foram “urbanizados”, ou seja, re-
ceberam alguns serviços públicos mais básicos, como água tratada e eletricidade, 
mas os mais afastados ainda sofrem com as condições sociais muito precárias. Entre 
os principais problemas, destacam-se o pouco acesso a serviços públicos (incluindo 
educação e saúde), os índices de violência associados ao tráfico de drogas e os altos 
índices de marginalidade.

Diante desse panorama, torna-se urgente repensar não só o espaço urbano, mas o 
meio geográfico por inteiro, o que inclui a implantação de medidas a curto e longo 

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
prazo, com destaque para as chamadas reformas de base (como a reforma agrária e 
a urbana, que já está acontecendo). Além disso, considerando que o espaço revela 
em si as contradições sociais, é preciso promover uma melhor distribuição de renda 
e a garantia dos direitos da população de baixa renda.

O processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual, aconteceu de 
forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Isso acarreta diversos 
problemas urbanos de ordem social e ambiental - pois a falta de planejamento e de 
políticas públicas faz com que muitas pessoas ocupem áreas de risco, ocasionando 
o inchaço urbano da ocupação desordenada. Trazendo problemas urbanos como:  
excesso de lixo (por vezes, é descartado de maneira incorreta, gerando danos am-
bientais); Violência: a ocupação desordenada contribui para o aumento da violência. 

O inchaço das cidades em geral - associado à incapacidade de abrigar toda a 
população às condições insalubres de moradia e à falta de políticas públicas - tem 
como consequência direta o aumento da criminalidade; o aumento da produção de 
lixo (associado à problemas de impermeabilização) e o mau  planejamento preju-
dicam o escoamento das águas, provocando inundações; Loteamentos populares 
possuem preços acessíveis e longos prazos para o pagamento, mas quase sempre os 
loteamentos são clandestinos. As casas são construídas pelo próprio morador ou em 
forma de mutirão.

PREDIAL - Moradores pedem manutenção e recapeamento em toda extensão da 
Rua Coronel Pacheco; manutenção dos banheiros do Pronto Atendimento do Posto 
Central de Saúde; querem solução para dar finalidade sobre a edificação abandona-
da do prédio situado na esquina da Rua Dom Pedro II (a esquerda de quem desce 
da ponte sobre o Rio Mampituba em direção a Torres); pedem colocação de guarda 
na Rua Osvaldo Aranha, fundos da Escola Alcino Pedro Rodrigues - por onde saem 
maior parte dos alunos, e fica maus elementos, devido a existência de bares nas 
proximidades da escola.

GETULIO VARGAS - Pede-se limpeza com poda de árvores e manutenção pre-
ventiva do Valão, na extensão da Av. Barão do Rio Branco e o Rio Mampituba; 
retirada de uma palmeira localizada na Rua Manoel de Lima Porto; recuperação e 
manutenção da pavimentação das Ruas Manoel Fortunato de Souza e José Osório 
Cabral.

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

Coronel Pacheco, 985.
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

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

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

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

O Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população de animais, 
ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Segundo dados do 
Instituto Pet Brasil mais de 4 milhões de animais vivem em abrigos, sob 
tutela de famílias carentes ou em situação de rua. Portanto, fica claro o 
número em situações de vulnerabilidade. Aliás, com a chegada do inverno a 
condição deles se torna ainda mais preocupante. Se um frio rigoroso é ruim 
para a gente, imagine para aqueles que vivem nas ruas e estão mais pro-
pensos a doenças? Logo, eles precisam de ajuda com a chegada das frentes 
frias. 

É claro que nem todo mundo pode levar um animal para casa, porém, 
pode fazer a sua parte contribuindo com pequenas ações, que para um 
cachorro ou gato de rua serão de extrema importância.

É muito importante cuidar do local onde o animal dorme, então casinhas 
feitas com materiais reciclados, além de fáceis, ajudam a conter o frio. Co-
bertores velhos, roupas e jornais são de extrema importância para um ani-
mal. Além disso, durante o inverno, o gasto calórico aumenta para manter 
o corpo funcionando melhor. Portanto, eles precisam se alimentar muito 
mais. Sendo assim, coloque vasilhas com ração e água para eles ou/e inicie 
campanhas de doação com os moradores da região e ajude uma ONG ou 
protetores de sua região. 

Sabemos que o ideal é a adoção do animal, porém, para quem não tem 
condições ou não deseja se comprometer, uma solução viável é oferecer 
abrigo temporário, especialmente durante o período da noite. A preocu-
pação com o aquecimento do animal também vale para aqueles que estão 
sob tutela de famílias, mas que ficam no pátio e não no interior da residên-
cia. Neste caso, converse com estas famílias e ofereça cobertores e refúgios 
em locais aquecidos. Estas são ações básicas para garantir a saúde destes 

Ajudando animais de rua

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

animais. 
Além disso, a desidratação no frio é maior, sendo importante que os animais 

tenham acesso a água limpa. Os gatos são mais propensos a desenvolverem 
problemas urinários com a baixa ingestão de água. 

Portanto, caso você encontre um animal doente na rua, tente ajuda-lo de al-
guma forma. Nada é mais triste do que estar doente, sozinho e abandonado.

Lugar de gatos e cães não é na rua. Caso você não possa adotar um animal, 
ofereça seu lar pelo menos como temporário até encontrar um tutor para 
ele. As redes sociais ajudam muito, principalmente em grupos voltados para 
adoção. Animais mais novos e idosos, dificilmente sobrevivem no frio, logo, um 
lar quentinho é a melhor opção para eles. 

Ainda são poucas as campanhas para proteção e acolhimento dos animais 
abandonados e a situação piora quando falamos especificamente dos milhares 
de animais mantidos em locais privados, acorrentados muitas vezes ao relento, 
sem isolamento contra o tempo e, com isso, sem chance de buscar refúgio ou 
local mais aquecido.

Lembre-se: Eles não escolheram estar nas ruas ou presos passando frio e 
fome, apenas tentam sobreviver das ações cruéis que a própria humanidade 
os sujeita.

A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) é uma ONG que cui-
da de animais abandonados ou nascidos na rua. Durante o inverno o trabalho 
aumenta e são feitas campanhas para ajudar os animais que vivem nas ruas 
no inverno. Sobrevivemos exclusivamente de doações e trabalho voluntário. 
Portanto é muito importante o apoio com doações ou mantimentos. Ajude-
nos através do PIX chave 00940020000142 ou com uma contribuição na conta 
da ATPA, (Associação Torrense de Proteção aos  Animais) ou Banrisul (041) 
Agência 0955, conta 06.032079.0-6 e, sobretudo adotando um animal.

Neste momento a ATPA está precisando muito de casinhas e de doação de 
ração para cães e gatos. Se você puder doar ração, pode adquirir e nos avisar, 
nós buscamos. Contato: 51 981116834 

Lembramos que nos dias 08,09 e 10 de junho teremos nosso tradicional Ba-
zar&Brechó, ao lado do Capesca, recheado de novidades. Toda a renda será 
destinada a alimentação e atendimento veterinário dos animais em situação 
de vulnerabilidade. 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                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB) 
e Secretaria do Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), a Câmara Mu-
nicipal de Vereadores realizou sua 15a Sessão Plenária Or-
dinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 
16h, no dia 16 de maio de 2022. Presentes ainda, Ver. Carlos 
Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Frei-
tas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), 
Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. João Alexandre Negrini 
de Oliveira (Republicanos), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Sil-
vano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos 
Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 171, de 04 de maio de 2022, do Poder Executivo, que 
encaminha resposta ao Pedido de Informações nº 47/2022, do 
Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 172, de 04 de maio de 2022, do Poder Executivo, que 
solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido de Infor-
mações nº 50/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 173, de 04 de maio de 2022, do Poder Executivo, que 
encaminha resposta ao Pedido de Informações nº 54/2022, do 
Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 175, de 05 de maio de 2022, do Poder Executivo, que 
encaminha resposta ao Pedido de Informações nº 65/2022, do 
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 178, de 09 de maio de 2022, do Poder Executivo, que 
solicita seja marcada Audiência Pública para apresentação das 
Metas Ficais do 1º Quadrimestre do ano de 2022.
Ofício Circular 02/2022, de 05 de maio de 2022, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informan-
do a essa Egrégia Câmara Municipal que o Conselho passou 
por reformulação e teve alterações na sua composição, e apro-
veita para informar os nomes dos novos membros.
Correspondência da Fundação Estadual de Planejamento Me-
tropolitano e Regional - METROPLAN, encaminhando respos-
ta à Indicação nº 56/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício Circular nº 02, de 13 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando convite para as atividades do Guarita Eco 
Festival - 2ª Edição - Onda da Preservação, a realizar-se no dia 
21 de maio de 2022, a partir das 9 horas, no Parque Estadual 
José Lutzenberguer - Parque da Guarita.
Ofício nº 39, de 11 de maio de 2022, do Corpo de Bombei-
ros Militar, relativo a contratação e remuneração de servidores 
temporários para atuarem no período de veraneio.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS DE LEI - 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 25/2022, dos vereadores Igor Beretta e Gi-
braltar 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 inte-
rior 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 134/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao Sar-
gento Cledson Souza Rosa, pela formatura no Curso de Espe-
cialização em Força Tática, curso que habilita para ser instrutor 
da Força Tática em todo Estado. 
Nº 135/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos Guarda-
-vidas Militares, GVCT, pela realização de salvamento de um 
surfista na Praia dos Molhes.
Nº 136/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 

encaminhamento de Moção de Pesar pelo falecimento da se-
nhora Doraci Magnus Pereira, ocorrido no dia 30 de abril de 
2022.
Nº 137/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminha-
mento de Moção de Repúdio ao Projeto de Lei Complementar 
nº 48/2022, que traz mudanças profundas para a sociedade gaú-
cha, notadamente em um cenário de severas restrições fiscais 
que se avizinham com a eventual adesão.
Nº 138/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer a convocação do 
Diretor(a) da Atenção Básica da Secretária de Saúde, para ex-
planar sobre a situação dos “lixos hospitalares” descartados no 
Recivida, divulgado na mídia local, bem como demais assuntos 
pertinentes a sua diretoria.
Nº 139/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações aos profissionais Enfer-
meiros(as) da rede municipal, pela passagem do Dia Interna-
cional da Enfermagem.
Nº 140/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações aos Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem da rede municipal, pela passagem do dia do 
referido profissional (20/05).
Nº 141/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço na 
tribuna popular desta Casa Legislativa a senhora Júlia Evadt 
da Cunha, enquanto representante da Associação Torrense de 
Proteção Animal - ATPA.
Nº 142/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Congratulações à Escola 
Municipal Fundamental Manoel Oliveira Carneiro, localizada 
em Vila São João, pelos 30 anos de atividades educativas em 
nossa cidade.
Nº 143/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o espaço na 
tribuna popular desta Casa Legislativa para o senhor Tommaso 
Mottironi, representante do Cine Clube de Torres, em atenção 
ao Dia Internacional dos Museus que é celebrado no dia 18 de 
maio.
Nº 144/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que requer 
autorização para participar de curso “Aconselhamento e Ni-
velamento para Presidentes, Diretores, Administradores, Ve-
readores, Servidores e Assessores – Obrigações Legislativas, 
Providências relevantes para Levantamento Patrimonial, Al-
moxarifado e Controles”, a realizar-se nos dias 24, 25, 26 e 27 
de maio, em Porto Alegre/RS.
Nº 145/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do 
senhor Orlando Marciano Cardoso, por seu falecimento, ocor-
rido no dia 16 de maio de 2022.
Nº 146/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-
quer autorização para participar de curso “Aconselhamento e 
Nivelamento para Presidentes, Diretores, Administradores, Ve-
readores, Servidores e Assessores – Obrigações Legislativas, 
Providências relevantes para Levantamento Patrimonial, Al-
moxarifado e Controles”, a realizar-se nos dias 24, 25, 26 e 27 
de maio, em Porto Alegre/RS.
Nº 147/2022, dos vereadores Silvano Gesiel Carvalho Bor-
ja, Carla Rodrigues Daitx, Moisés Trisch e Rafael da Silvei-
ra Elias, que requerem autorização para os assessores Maiara 
Raupp da Silva, Lisiane Caetano Coelho, Cleber Fernandes e 
Fernando da Silva, participarem de curso “O Papel da Asses-
soria de Comunicação e Imprensa nas Câmaras e Prefeituras 
- Comunicação Pública, Mídias Sociais, Rádio e TV Câmara, 
Workshop para Fotos e Vídeos”, a realizar-se nos dias 18, 19 e 
20 de maio de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 148/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do 
senhor Jair Policarpo Coelho, por seu falecimento, ocorrido no 
dia 15 de maio de 2022.

INDICAÇÕES
Nº 67/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica 
ao Poder Executivo que estenda a canalização de águas pluviais 
até a Rua José Osório Cabral, devido ao acúmulo de água em 
dias de chuvas intensas. 
Nº 68/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica ao 
Poder Executivo a realização de estudo técnico para instalação 
de quebra-molas ou uma rótula na Av. Independência com a 

Rua Amazonas, nesta Cidade.
Nº 69/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executi-
vo a mudança da Escola Municipal de Educação Fundamental 
Santa Rita para o prédio adquirido pela Prefeitura de Torres, 
onde funciona a Escola Técnica Santa Rita.
Nº 70/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executi-
vo instalação de uma rótula no cruzamento da RS 389 (Estrada 
do Mar) com a Av. Castelo Branco e Rua M., ou a alteração no 
fluxo de veículos, parando toda a via no semáforo, no sentido 
centro/bairro.
Nº 71/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executi-
vo a reforma de um andar do prédio da Prefeitura (ex-hotel Bei-
ra Mar), para a instalação do setor administrativo da Secretaria 
Municipal de Educação.
Nº 72/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executi-
vo a abertura de uma rua ligando a rua que passa em frente ao 
Condomínio Reserva das Águas à Rua Capitão Jovino, Bairro 
Salina, nessa Cidade.
Nº 73/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executi-
vo a formação de uma comissão permanente para tratar sobre a 
organização do Festival Internacional de Balonismo de Torres.
Nº 74/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Execu-
tivo alteração na Lei nº 4.713, de 11 de setembro de 2014, que 
cria o Conselho Municipal do Esporte, o Fundo do Esporte e dá 
outras providências, promovendo a inclusão da Liga de Futebol 
Torrense no Conselho Municipal de Esportes, na modalidade 
futebol.
Nº 75/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executi-
vo a instalação da Biblioteca Pública junto ao prédio do Museu 
Municipal.
Nº 76/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Execu-
tivo estudo sobre a viabilidade técnica para adoção um tritura-
dor de galhos, acoplado a um caminhão em substituição ao atu-
al sistema para dar maior agilidade, economicidade e descarte 
correto de resíduos em nosso município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 83/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações quanto à situação dos rádios de comunicação 
doados pela empresa R Dimer à Guarda Municipal de Patrimô-
nio, no dia 23 de julho de 2020.
Nº 84/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações com relação às patrulhas implantadas na 
Guarda Municipal de Patrimônio.
Nº 85/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações quanto à prestação de serviço de sucção de 
fossa séptica na Escola de Ensino Fundamental Mampituba, 
Bairro Salina, nesta Cidade.
Nº 86/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações sobre a lotação do veículo Renault Master, 
placa IYI-8009.
Nº 87/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executi-
vo informações quanto à certidão de denominação de logradou-
ro popularmente conhecido como Rua José Osni Lopes, Vila 
São João, nesta Cidade.
Nº 88/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações com relação aos cursos ofertados aos servido-
res da Guarda Municipal de Patrimônio.
Nº 89/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Execu-
tivo informações com relação às rondas realizadas pela Guarda 
Municipal de Patrimônio no prédio da Câmara Municipal, con-
forme resposta do Pedido de Informações nº 216/2021.
Nº 90/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao processo que resultou no Edital 
nº 268/2022, e retificado no Edital 274/2022, que trata sobre a 
construção de edifício com 40 andares.
Nº 91/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo informações quanto aos 100 maiores deve-
dores do Município na receita de ISS.
Nº 92/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações sobre a atualização do piso salarial dos 
Agentes de Saúde de Torres - ACS, bem como os Agentes de 
Combate a Endemias -  ACE.
Nº 93/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao 1º Mutirão Gratuito de Castração 
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de cães e gatos de tutores carentes, ocorrido nos dias 9 e 10 de 
abril neste Município.
Nº 94/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto ao novo Plano Diretor de Torres, 
mais especificamente sobre o material elaborado e apresen-
tado pela comissão técnica do Conselho Municipal do Plano 
Diretor.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 283/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que rei-
tera ao Poder Executivo o Pedido de Providência nº 202/2021, 
o qual pede providências quando à pavimentação da Rua Ar-
tur Manoel Scheffer, Bairro Igra Norte, nesta Cidade.
Nº 284/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à manutenção 
da estrada que liga a Praia Estrela do Mar à Praia Webber, 
nesta Cidade.
Nº 285/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza e corte 
de grama no meio fio em todas as ruas da Praia Santa Helena, 
nesta Cidade.
Nº 286/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
uma tampa no bueiro localizado na Rua Amorita, em frente ao 
nº 660, Bairro Guarita, nesta Cidade.
Nº 287/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
base graduada ou outro material na Rua Armando Gonçalves 
dos Santos, Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 288/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
base graduada na Estrada do Cemitério, trecho entre a Rua 
do Catavento e a Estrada dos Cunhas, Bairro Itapeva, nesta 
Cidade.
Nº 289/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de uma luminária completa na Av. José Amancio da Rosa, em 
frente ao nº 520, Mercado Campeão, nesta Cidade.
Nº 290/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa-bu-
raco e também o nivelamento do entroncamento localizado 
na Av. Joaquim Porto com Av. Silva Jardim, nesse Município. 
Nº 291/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao desentupimento 
do bueiro localizado na Rua Alexandrino de Alencar, quase 
em frente ao nº 900, nesta Cidade.
Nº 292/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao conserto de um bu-
raco no calçamento na Av. Carlos Gomes, na Praia Tupinam-
ba, Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária  Estadual, neste 
Município.
Nº 293/2022, dl Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao estudo técnico de viabilidade 
da instalação de quebra-molas na Rua Bento Serafim Macha-
do nº 2811, Campo Bonito, nesta Cidade.
Nº 294/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao conserto e instalação de refle-
tor na quadra de basquete da Praça do Japa, em Vila São João, 
neste Município.
Nº 295/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao estudo técnico de viabilidade 
da instalação de quebra-molas na Rua Ajos Andrade Dutra nº 
601, Campo Bonito, neste Município.
Nº 296/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao nivelamento do acostamento 
da RS 389 (Estrada do Mar), ponto de embarque e desembar-
que dos alunos que utilizam o transporte escolar, localizado 
no Tamburiki, Faxinal, nesta Cidade.
Nº 297/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto à colocação de faixa de segurança 
ou lombofaixa na Av. Castelo Branco, em frente ao Supermer-
cado ASUN, Engenho Velho, nesta Cidade.
Nº 298/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
base graduada ou outro material de base na Rua Leopoldino 
João da Rosa, no trecho entre a Rua Luiz Gonzaga Capaverde 
e a Rua do Balonismo, Bairro Vila Nova, nesta Cidade.
Nº 299/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa 
buraco na Rodovia Estrada do Mar com a Rua Santa Maria, 
Bairro São Jorge, nesta Cidade.

Nº 300/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao ensaibramento e 
patrolamento da Rua Santo Antônio, trecho final, Bairro São 
Jorge, nesta Cidade.
Nº 301/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à instalação de ilu-
minação pública na parada de ônibus localizada na Rodovia 
Estrada do Mar com a Rua Tamburiki, próximo ao nº 241, 
nesse Município.
Nº 302/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto ao ensaibramento 
e patrolamento na Rua Hugentobler, localizada entre as ruas 
Cap. Jovino e a Estrada da Salina, Bairro Engenho Velho e 
Salina, nesta Cidade.
Nº 303/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à recolocação de 
placa de sinalização (PARE) na lateral da Farmácia São João, 
entre a Rua Gen. Firmínio Paim com Av. Gen. Osório, nesta 
Cidade.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Citou os home-
nageados durante a Sessão Solene para entrega de Título de 
Cidadão Honorário de Torres, realizada no início da tarde. 
Dentre os homenageados, citou o Vereador Gibraltar Vidal, 
por sua atuação na Casa Legislativa, e a senhora Fabi Cor-
rêa, que atua frente a causa animal. Agradeceu à Secretária 
da Saúde que tem atendido seus pedidos, e ao senhor Samuel, 
Diretor do Hospital do Município, que o auxiliou na busca de 
um leito para uma criança.

Ver. Moisés Trisch: Fez referência ao Dia dos Técnicos de 
Enfermagem, colocando-se ao lado destes profissionais para 
que tenham seus salários reajustados de acordo com a lei. Ci-
tou os 22 anos da Onda Verde, Dia do Gari e Dia Mundial dos 
Profissionais da Educação. Falou sobre as más condições do 
Museu de Torres que precisa de reforma. Lamentou as críticas 
de um jornal do município, feitas por causa de algumas afir-
mações suas. Afirmou que um jornal deveria se pautar pela 
isenção, mas lamenta que o mesmo jornal, que recebeu R$ 
67.000,00 reais da Prefeitura nos últimos anos, não tem feito 
críticas ao Executivo. Elogiou a Audiência Pública que tratou 
do mau atendimento da CEEE Equatorial, realizada há alguns 
dias, afirmando que o Partido dos Trabalhadores sempre foi 
contra a privatização da empresa. Fez apontamentos referen-
tes às contradições de partidos em suas decisões e escolhas. 
Falou que “nem sempre a corrupção se apresenta por dinhei-
ro”. Afirmou que não se vende por acordos e se manterá fiel 
ao seu eleitor. Falou que respeita os partidos de situação, mas 
continuará a criticar quando necessário. Denunciou o descarte 
de material hospitalar, e fichários de pacientes na Recivida, 
pedindo que o Executivo apure o caso. Disse que respeita os 
vereadores que não se reelegeram, e que é preciso ouvi-los 
quando fazem críticas.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre a Sessão Solene 
para entrega de Título de Cidadão Honorário, parabenizando 
os homenageados que, segundo ele, “lutarão por uma socie-
dade melhor e mais igualitária.” Elogiou o Secretário Mauro 
Dias, ressaltando que seu nome teve aprovação unânime na 
Casa para o recebimento do Título de Cidadão Honorário. Fez 
breve retrospectiva da atuação do secretário no município. In-
formou que a Rua Eliseu Kuwer recebeu base graduada, uma 
demanda de muitos vereadores. Relatou ainda a grande difi-
culdade de acesso à escola nesta rua que os alunos e seus pais 
têm em dias de chuva. Parabenizou o Vereador Jacó Miguel 
pelo seu aniversário, elogiando sua conduta. Falou sobre as 
fotos que registraram o descarte de material hospitalar na Re-
civida e aos autores das mesmas. Esclareceu que este é um 
fato isolado e que será apurado. Mencionou as novas obras do 
município, entre elas, a pavimentação da Estrada da Poeira, 
na Vila São João, e escoamento da rota agrícola.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Fez menção à família do Pre-
sidente da Casa, Rafael Silveira. Solicitou ao Secretário de 
Obras, que a máquina patroladora possa trabalhar à noite, já 
que durante ops dias de chuva as estradas ficam em péssimas 
condições. Relatou que, ao visitar um cliente, percebeu a pre-
cariedade das estradas do interior, que ainda não receberam 
pavimentação. Mencionou os Títulos de Cidadão Honorário, 
destinados a munícipes e autoridades ligadas à cidade. Dentre 

eles, citou o Deputado Luiz Carlos Busato, Deputado Alceu 
Moreira, Senador Heinze, pré-candidato a Governador do Es-
tado, e a senhora Fabi Corrêia.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Realizou um pedido de 
informações ao Executivo, solicitando a lista dos 100 maiores 
devedores de ISS do município. Relatou que os cinco maiores 
devedores devem R$ 136.000.000,00. Disse que estas em-
presas devem pagar suas dívidas para que os valores sejam 
aplicados no município. Lamentou que para os pequenos pa-
gadores a lei não é tão flexível. Falou sobre a Audiência Pú-
blica, que debateu a situação da CEEE Equatorial, afirmando 
que é preciso dar o primeiro passo, e que a audiência teve a 
finalidade de provocar uma discussão sobre o assunto. Falou 
sobre o Plano Diretor de Torres, questionando se ele “pen-
sará” nas próximas décadas, já que o porto de Arroio do Sal 
trará muito desenvolvimento ao município. Disse que o Plano 
de Mobilidade Urbana, que está para ser apresentado à Casa 
Legislativa, deve se preocupar também com a qualidade das 
ruas e acessos da cidade. Citou inúmeras ruas com buracos 
e em má condição de conservação. Parabenizou a Ecotorres 
pela colocação de uma cobertura em parada de ônibus no cen-
tro da cidade. Esclareceu que o PLC 48 pode comprometer as 
finanças do Estado.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Parabenizou aos responsá-
veis pela Sessão Solene que congratulou autoridades e mu-
nícipes com o Título de Cidadão Honorário de Torres. Teceu 
elogios aos deputados Luiz Carlos Busato e Alceu Moreira, 
senador Heinze e senhora Fabi Corrêia. Relatou que esteve na 
Secretaria de Ação Social naquela semana, elogiando a ativi-
dade da Pasta que, devido a pandemia, tem trabalhado muito. 
Pediu que os vereadores da Casa lutem por demandas para 
esta Secretaria. Agradeceu aos servidores do CAPES por todo 
empenho e atendimento aos dependentes. Solicitou a instala-
ção de água na Comunidade das Águas Claras, enaltecendo a 
luta dos moradores de áreas mais distantes. Elogiou o Secretá-
rio Mauro pela atuação frente a Secretaria de Obras. Solicitou 
que o Executivo faça manutenção na área de Motocross, na 
ULBRA.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Relatou que no passado procu-
rou o Deputado Gaúcho da Geral, pedindo que não votasse 
em projetos que prejudicariam os funcionários públicos. Afir-
mou que não votou no deputado que, com seu voto, preju-
dicou servidores. Citou seus posicionamentos contrários a 
políticas que prejudicaram os servidores, e assegurou que 
seguirá sempre seu posicionamento. Manifestou-se contra a 
Lei Complementar 48/2022 por entender que ela seja contra 
o funcionalismo público. Teceu críticas à ex-prefeita Nilvia, 
questionando sua atuação no Executivo. Falou sobre sua in-
dicação ao Executivo pelo asfaltamento na Rua 21 de Maio. 
Esteve reunido com representantes das praias do sul, pedindo 
que o Executivo olhe pela região. Parabenizou o Secretário 
Fernando Néry pelos serviços prestados na Pasta de Turismo, 
em especial no Balonismo. Desejou melhoras e boa recupe-
ração ao Secretário. Pediu pela instalação de quebra-molas 
ou faixa para pedestres na Avenida Independência. Salientou 
a importância dos fiscais de trânsito, e a necessidade de se 
chamar aos candidatos aprovados em concurso. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Esclareceu aspectos 
do Projeto de Lei Complementar 04/2022, que trata o Códi-
go Tributário de Torres. Disse que atualmente não há justiça 
tributária já que o valor do ITBI é cobrado a partir da avalia-
ção da Comissão de ITBI, e não pelo valor pago pelo imóvel. 
Apresentou decisão do Supremo, emitida em 9 de março de 
2022, que presume o valor de ITBI a partir do valor pago na 
transação. Falou também sobre outro projeto de sua autoria, 
que busca um princípio de justiça social, propõe o registro do 
imóvel, desde que o proprietário esteja pagando IPTU há pelo 
menos 15 anos, assim como a Lei de Usucapião.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou sobre o dia 13 de 
maio, dia da Abolição da Escravatura, relembrando aspectos 
daquela lei que, mesmo promovendo a liberdade dos escra-
vos, não os amparou quando libertos. Condenou o ato de ra-
cismo durante uma partida de futebol, dizendo que tal ato é 
inaceitável nos dias atuais. Sugeriu a colocação de uma mini 
rótula no cruzamento da Avenida Independência com Rua 
Amazonas. Parabenizou a assessora Michele e Vereador Jacó 
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Miguel pelo aniversário.

Ver. Igor Beretta: Disse respeitar um vereador da Casa que 
criticou o Jornalista Fausto, afirmando que o profissional me-
rece todo respeito já que a imprensa é livre. Parabenizou aos 
homenageados na Sessão Solene realizada à tarde. Parabeni-
zou aos garis pelo seu dia, já que muitas vezes são ignorados 
pela função que exercem. Falou que a empresa Torrescar tem 
usado a pandemia para manter suas linhas reduzidas. Cobrou 
dos fiscalizadores a normalidade das linhas da empresa, já que 
muitos bairros estão abandonados. Cumprimentou as equipes 
que participaram do campeonato das profissões citando os me-
lhores colocados. Pediu por melhorias da área de motocross, 
mas pediu que é necessário um regramento em respeito aos 
moradores locais. Cobrou pela liberação do veículo do Execu-

tivo que ainda se encontra parado em virtude de uma multa.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Mostrou-se feliz pelos 
títulos concedidos a autoridades e munícipes durante a Sessão 
Solene realizada naquele dia. Elogiou a atuação do Deputado 
Alceu Moreira, citando algumas frases e falas suas durante a 
Sessão Solene. Assegurou que os vereadores atuam não por 
dinheiro, mas pela satisfação de poder ajudar a população. 
Informou que em breve apresentará emenda de autoria do De-
putado Alceu Moreira destinada ao município.

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

GERAL

Porto de Arroio do Sal foi apresentado para 
a Associação do Aço do RS

A apresentação do projeto do 
Porto Meridional foi pauta da reu-
nião-almoço promovida pela Asso-
ciação do Aço do Rio Grande do Sul 
(AARS), nesta quarta-feira,18, na 
sede da entidade, em Porto Alegre. 
O projeto, que pode chegar a um 
investimento total de R$ 6 bilhões, 
pretende operacionalizar o segun-
do porto marítimo do Rio Grande 
do Sul, em Arroio do Sal, no Lito-
ral Norte, até o final de 2024. Com 
palestra do engenheiro e ex-depu-
tado federal Fernando Carrion e 
do presidente da DTA Engenharia, 
João Acácio Gomes de Oliveira 
Neto, a proposta era que empresá-
rios do setor se inteirassem sobre o 

modal logístico.
“Esse evento tem uma impor-

tância estratégica para o cresci-
mento e desenvolvimento do nos-
so Estado. Trazemos 1,5 milhão de 
toneladas de chapas de aço para 
nossas empresas por ano. São ne-
cessárias mais de 300 mil carretas. 
Isso atrasa nosso sistema e tolhe 
a agilidade das nossas empresas, 
além de encarecer o custo do nos-
so sistema siderúrgico”, explicou o 
presidente da AARS, José Antônio 
Fernandes Martins.

Entre as autoridades que presti-
giaram o evento estava o senador 
Luis Carlos Heinze (PP), entusiasta 
dos projetos federais que buscam 

fomentar o transporte hidroviário. 
“O RS precisa de um novo modal 
de transporte. Esse segundo porto 
marítimo é extremamente impor-
tante. Temos indústrias gaúchas 
saindo do Estado pelo alto custo 
da logística. Recebemos aço de ou-
tros estados e fazemos peças e má-
quinas para exportar para o resto 
do Brasil de caminhão. O interesse 
é que o setor conheça o projeto”, 
disse.

Heinze lembrou que, recente-
mente, empresários de Chapecó, 
em Santa Catarina, realizaram 
evento para se inteirar sobre o 
Porto Meridional. “Se eles querem 
conhecer, que dirá o empresariado 

gaúcho”, enfatizou o senador. Além 
dele, o presidente da Frente Parla-
mentar em Apoio à Implantação 
do Porto Meridional da Assembleia 
Legislativa, deputado Issur Koch 
(PP) prestigiou o evento que con-

tou com outros deputados estadu-
ais, vereadores da Capital, políticos 
do Litoral Norte e empresários.

*FONTE - Correio do Povo (Foto- 
Guilherme Almeida/CP)

Mais 47 Policiais Militares do 
Litoral Norte estão aptos a atuar 

na Patrulha Maria da Penha
O Curso de Capacitação em Pa-

trulha Maria da Penha teve início 
na segunda-feira (16/5) e conclu-
são nesta quinta-feira (19/5), em 
Tramandaí. Esta foi a 5ª edição do 
curso e capacitou mais 47 policiais 
militares, da sede do CRPO Lito-
ral , 8° BPM e 2° BPAT, que estão 
aptos a atuar nas Patrulhas Maria 
da Penha, especializadas no aten-
dimento às mulheres em situação 
de violência doméstica.

O comandante regional, tenen-
te-coronel Humberto, participou 
da cerimônia de encerramento, 
juntamente com o comandante 

do 8° BPM, major Hax, chefe das 
seções do CRPO Litoral, major Luiz 
César, e representando o coman-
dante do 2° BPAT, capitão Selva. 
O tenente-coronel Humberto elo-
giou todos os participantes que 
estão cada vez mais qualificados 
para atender à população.

Durante a cerimônia foi home-
nageado o 1° tenente Daniel da 
Silva Bonifácio, oficial facilitador 
que ministrou o curso.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 
CRPO LITORAL

Texto e fotos: Soldado Alex

Principais destinos turísticos do país 
registram recordes em abril

FONTE -  Assessoria de Comu-
nicação do Ministério do Turismo

Os feriados da Semana Santa, 
de Tiradentes e a retomada dos 
grandes eventos no país impul-
sionaram o turismo nos principais 
destinos nacionais em abril. Cida-
des como Bonito (MS), Balneário 
Camboriú (SC), Salvador (BA) e 
Florianópolis (SC) registraram nú-
meros expressivos de visitações 
e, consequentemente, recordes 
na taxa de ocupação hoteleira no 
último mês. Além dos meios de 
hospedagem, outros segmentos 
da economia turística, como os 
bares e restaurantes, também fo-
ram alcançados pela alta do fluxo 
turístico.

Em Bonito (MS), por exemplo, 
mais de 22,5 mil pessoas visita-
ram a cidade no período. Trata-se 
da melhor taxa dos últimos sete 
anos, de acordo com o Observa-
tório de Turismo (OTEB). Outros 
municípios sul-mato-grossenses 
também registraram números 
positivos em abril, foi o caso de 
Corumbá e Ponta Porã, que re-
gistraram índice acima de 60% de 
ocupação hoteleira.

Quem também apresentou 
recorde neste mês foi Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina. O 
destino apresentou um aumento 
de 92% de ocupação, compara-
do ao mesmo período de 2021, 
e alcançou um recorde históri-
co de 68,79% de taxa hoteleira, 
conforme dados levantados pelo 
Balneário Camboriú Convention 
& Visitors Bureau. Da mesma for-
ma, Florianópolis (SC) registrou 
crescimento de 9,5% comparado 
ao mesmo mês de 2019, período 
pré-pandemia.

Os bons números ainda atin-
giram alguns destinos da região 
Nordeste, caso de Salvador e Por-
to Seguro, na Bahia. Na capital 
baiana a taxa de ocupação ho-
teleira no mês de abril chegou a 
56,79%. O índice é superior ao re-
gistrado em 2019, quando 53,18% 
dos leitos ofertados estavam com 
hóspedes. Em Porto Seguro, o úl-
timo mês foi atípico. Segundo os 
gestores locais, dos cerca de 75 
mil leitos, distribuídos entre Porto 
Seguro e os distritos Arraial d’Aju-
da, Trancoso e Caraíva, 95% esti-
veram ocupados.

Ainda de acordo com os hote-

leiros, o número de turistas tem 
se equiparado, durante as sema-
nas dos feriados, ao movimento 
visto na semana de Réveillon de 
anos anteriores à pandemia de 
Covid-19.

A volta dos eventos corpora-
tivos rendeu à rede hoteleira de 
Campinas (SP) uma alta expressi-
va na taxa de ocupação. Dados do 
Campinas e Região Convention & 
Visitors Bureau apontaram que 
a média em abril foi de 55,28% 
contra 50,28% registrados no mês 
anterior, março. Os números com-
provam o retorno dos turistas à 
cidade iniciado no final de 2021 e 
que já é superior à fase anterior à 
pandemia.

Para o ministro do Turismo, Car-
los Brito, os bons índices só afir-
mam que a retomada do turismo 
já é realidade no país. “O nosso 
trabalho é elevar o turismo além 
do patamar anterior ao da pande-
mia, e estamos no caminho certo 
para que 2022 seja o ano do turis-
mo brasileiro, com mais emprego, 
renda e desenvolvimento para os 
nossos trabalhadores e experiên-
cias incríveis para os nossos visi-
tantes”, concluiu.

Bonito (MS) e Balneário Camboriú (SC), por exemplo, registraram números 
expressivos de visitantes, impactando, principalmente, a rede hoteleira
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ÁRIES - A semana vai trazer muito movi-
mento e ajuda. Pode surgir uma ajuda ines-
perada. 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 ex-
pansão, 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 trazen-
do a necessidade de equilíbrio entre mente e 
corpo. O descanso pode ter espaço também 
— bem como a preguiça; vira e mexe, ela man-

dará 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 incon-
veniente pode ser vivido. Tome cuidado com 
angústias e carências. Existe uma ligeira in-
quietação. É importante cuidar do seu lado es-
piritual 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 mu-

dança repentina, sendo obrigado a se adaptar à situação, pensan-
do 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 evi-
te ser impulsivo e invasivo, senão pode se 
meter em assuntos que não são exatamen-
te seus. Existe melhora de saúde, de forma 

progressiva, mas ainda é preciso se manter dedicado e disci-
plinado. Tome cuidado com a falta de foco e com a preguiça.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Tome cuidado com a dificuldade 
de assumir riscos ou mudanças: você pode 
querer controlar tudo, e isso pode ser ruim. 
A semana vai te desafiar a soltar um pouco e 
deixar as coisas fluírem. Será impossível dar 
conta de tudo. Além disso, a vida pode estar 

um pouco estagnada. Se for o seu caso, abrace-se para viver 
seus sonhos de forma mais confiante.

CAPRICÓRNIO -Tome cui-
dado com riscos desneces-
sários. 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 perse-
verança 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 ani-
mal de estimação — ou você arrumar um animalzinho.

PEIXES -A semana pede discer-
nimento e moderação. Tome cui-
dado 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.

ESCORPIÃO -A semana traz agito, desejos 
e certa inquietação. Muitas pessoas podem 
se conectar a você, em especial as mulhe-
res, 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 mui-
to 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.

VARIEDADES

(semana entre 17/05 e 23/05)
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Feira da Biodiversidade retorna a Três Cachoeiras 
com notáveis da gastronomia PANC

 FONTE: Centro Ecológico
_____________________

Depois de dois anos, a Feira da 
Biodiversidade volta ao Salão Pa-
roquial de Três Cachoeiras no dia 
14 de junho, uma terça-feira. Nes-
ta edição, além das tradicionais 
bancas das famílias agroecologis-
tas, grupos de artesanato e esco-
las, confirmaram presença o chef 
César Scolari e a especialista em 
plantas alimentícias não conven-
cionais Irany Arteche.

O finalista do programa Top 
Chef da Rede Record e a nutri-
cionista já definiram o cardápio 
do almoço, combinando receitas 
italianas, brasileiras e outras pro-
postas, com ingredientes da pro-
dução local. “Na estação mangará 
uma caponata de mangará - que 
é uma coisa italiana e um manga-
rá oriental. As massas, vão ser na 
estação da juçara: um nhoque a la 
romana com araruta e um fagoti-
ni”, entrega Irany. Haverá ainda so-
bremesas com banana (uma delas 

apresentada por Scolari  no reality 
de gastronomia) e drinques não 
alcoólicos. O valor do almoço será 
de R$ 30,00.

Caponata é uma pasta feita 
quase sempre com berinjela, to-
mate e temperos, para acompa-
nhar pão e torradinhas na entra-
da das refeições. Na feira será de 
mangará, o coração da bananeira, 
pouco calórico, com muitas fibras 
de boa qualidade e na maior parte 
das vezes desprezado como ali-
mento.  

Confirmaram presença o chef César Scolari (finalista do programa Top Chef da Rede Record) e a especialista em plantas alimentícias não convencionais Irany Arteche.

 Como participar
Grupos e famílias que desejam 

expor e vender produtos podem 
se inscrever gratuitamente por 
meio de um formulário disponível 
no site e nas redes sociais do Cen-
tro Ecológico ou pelo link https://
bityli.com/HgBeXD. A organização 

vai disponibilizar mesas e cadeiras 
para os e as feirantes transporta-
rem até o ponto onde será monta-
da a banca.  

Por parte dos agricultores e 
agricultoras de Três Cachoeiras, 
Maquiné, Morrinhos do Sul e ou-

tros municípios, a mobilização 
para participar da feira já come-
çou. Entre as escolas, a Bareá, da 
comunidade de Santo Anjo da 
Guarda pretende mostrar alterna-
tivas de compostagem para diver-
sos espaços. Haverá ainda exposi-

ção de fotos de animais da Mata 
Atlântica, da Reserva Agrofloresta, 
de Maquiné  e mostra de plantas 
alimentícias não convencionais.

Idealizada pelo Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), o 
Centro Ecológico e os primeiros 
grupos agroecológicos do litoral 
norte, a Feira da Biodiversidade é 
realizada desde o ano 2002. 

Especialista em panc vai preparar receitas italianas e 
brasileiras com mangará e açaí juçara

Onda Verde comemora aniversário confraternizando 
no 'Viveiro Marliza- Casa Juçara' em Torres

Maio é mês de aniversário da 
entidade Onda Verde,que nano 
de 2022 completou 23 anos de 
existência em Torres. Para come-
morar esta data, a diretoria com-
posta pela bióloga Leonila Ramos, 
a Engenheira Agrônoma Maria 
de Fátima Cecchin e a Pedagoga 
Débora Fernandes, reuniu as-
sociados e associadas, amigos e 
amigas simpatizantes da causa 
ambiental.

 "O encontro foi realizado no 
local onde nossa inesquecível 
associada Marliza, ceifada pela 
COVID,  produzia  mudas de plan-

tas nativas da Mata Atlântica para 
doação nos eventos da Entidade. 
O viveiro e o sítio atualmente es-
tão sob nova coordenação com a 
proposta de não só produzir mu-
das mas transformar a área do 
sítio num ambiente que acolha 
todas as manifestações relacio-
nadas ao cuidado e preservação 
do meio ambiente, denominado 
espaço Viveiro Marliza - Casa Ju-
çara", ressalta a comunicação da 
Onda Verde.

 As engenheiras florestais 
Heloisa e Juliana, a engenheira 
agrônoma Dani receberam com 

carinho e um delicioso coquetel, 
tudo na modalidade vegano, sur-
preendendo positivamente até 
aqueles que são adeptos dessa 
proposta.  Presença do jornalista 
e escritor Paulo Timm (colunista 
de A FOLHA Torres), do professor 
da FURG, Carlos Henrique Car-
doso Nery (que está em Torres 
fazendo pesquisa na área de Edu-
cação Ambiental) e da Secretária 
Municipal do Meio Ambiente, 
Fernanda Brocca, do Vereador 
Moises Trisch entre outros. 

Com a coordenação do Pro-
fessor Benedito Ataguile todos os 

presentes realizaram o repique 
de uma muda de ipê-amarelo. 
Foi momento também de novas 
e importantes filiações, nomes 
que vão contribuir muito para o 
sucesso da ONDA VERDE. O sitio 
Viveiro Marliza – Casa Juçara está 
localizado na Rua dos Monteiros, 
471- Campo Bonito – Torres/RS.  

Na foto, em destaque o escri-
tor Paulo Timm próximo a sua 
muda, que depois foi levada e até 
a estufa, onde as mudas ficarão 
aguardando seu desenvolvimen-
to até o tamanho ideal, para se-
rem colocada na terra. 

MEIO AMBIENTE

ICMBio lança em Torres projeto 'Multiplicando Protetores do Mar'
Na semana que passou, o Re-

fúgio de Vida Silvestre (REVIS) da 
Ilha dos lobos, unidade de con-
servação gerida pelo ICMBio em 
Torres, lançou o projeto 'Multipli-
cando Protetores do Mar'. 

O evento de lançamento do 

projeto contou com a participa-
ção de 31 pessoas, sendo elas 
representantes dos pescadores, 
professores, representantes do 
grupo de Socorrista de Torres, da 
Secretaria de Educação de Torres, 
do Parque Estadual de Itapeva, 

da Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado do RS e do Geoparque 
Caminho dos Cânions, além de 
servidores do ICMBio e do REVIS 
da ilha dos Lobos.

Financiado pelo GEFMAR, do 
Governo Federal, com duração 
de 1 ano, o projeto tem como ob-
jetivo fortalecer a parceria entre 
o REVIS e a comunidade pesquei-
ra e escolar de Torres e Passo de 
Torres. 

Serão três pilares de atuação 
com atividades diversificadas 
para atingir diferentes públicos: 
pescadores(as), professores(as) e 
sociedade em geral.   "Para a co-
munidade pesqueira estão pre-
vistas atividades como: rodas de 
conversa, oficinas com temática 
sobre pesca e encontros regio-
nais com intercâmbio de pesca-
dores", ressalta a equipe do RE-

VIS da ilha dos Lobos . 
Para a comunidade escolar 

está previsto mobilizar e capaci-
tar professoras e professores na 
temática de educação ambiental 
através de oficina, bem como ela-
borar cartilha e jogos pedagógi-
cos para uso nas escolas da rede 
pública e privada de ensino.

"Além disso, ao longo do pro-
jeto serão elaborados diversos 
vídeos para educação ambien-
tal, com o objetivo de servirem 
de material de apoio para os 
professores trabalharem temas 
sobre a nossa biodiversidade lo-
cal, vídeos com resgate cultural 
sobre a pesca de Torres e Passo 
de Torres, bem como, vídeos in-
formativos para as redes sociais", 
finaliza a equipe do REVIS da ilha 
dos Lobos, que convida: " Venha 
ser um Protetor do Mar! Venha 

participar deste projeto com a 
gente!".

Quem poderá participar das 
atividades?

Professoras e professores; Pes-
cadoras e pescadores artesanais; 
Condutores ambientais; Orga-
nizações e entidades parceiras; 
Comunidade em geral de Torres 
e Passo de Torres.

Como se inscrever?
Interessados em participar de 

qualquer uma das atividades de-
vem enviar um e-mail para revisi-
lhadoslobos@icmbio.gov.br com 
o assunto, Projeto Multiplicando 
Protetores do Mar.

*FONTE: Equipe ICMBio - Re-
fúgio de Vida Silvestre da Ilha dos 
Lobos
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Com o objetivo de buscar 
melhorias no atendimento do 
Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes com a população 
de Três Cachoeiras, o prefeito 
municipal, Flávio Raupp Lipert, 
realizou nesta semana uma reu-

nião com o diretor da entidade, 
Samuel Meoti.

Durante o encontro, que con-
tou também com a presença 
de integrantes da Secretaria da 
Saúde, foram discutidas alter-
nativas para aprimorar a relação 

do Hospital com o município. 
As partes já ajustaram algumas 
mudanças que deverão ser im-
plementadas para solucionar 
problemas e ofertar novos ser-
viços aos munícipes de Três Ca-
choeiras.

Prefeitura de Três Cachoeiras 
e Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes alinham parceria

O Prefeito do Passo de Torres, 
Valmir Rodrigues, assinou no últi-
mo dia 11 o Decreto que aprova o 
loteamento Novo Passo II, localiza-
do na Zona de Expansão Urbana do 
Município. A área total do empreen-
dimento corresponde a 156 mil me-
tros quadrados.

A entrega do decreto foi realizada 
pelo Prefeito ao empresário Juliano 
Bugallo Borba, representando a em-
presa Weber Empreendimentos.

O projeto conta com 242 lotes de 
uso privativo que serão distribuídos 
em 18 quadras. Serão transferidos ao 
Município 38.290,43 m² para o siste-

ma viário (ruas e passeio público) e 
11.918,31 m² para uso institucional, 
além de contemplar 11.418,74m² de 
área verde e 8.469,67 m² de área de 
preservação permanente.

A área de loteamento vai receber 
obras de infraestrutura como aterro 
e terraplenagem; arruamento, meio-

-fio e pavimentação; rede coletora 
de esgoto, com ligação a rede de tra-
tamento; rede de drenagem pluvial 
urbana; rede de abastecimento de 
água; rede de distribuição de ener-
gia elétrica e iluminação pública e 
paisagismo.

A aprovação passou pela equi-

pe técnica da Prefeitura, através do 
Setor de Planejamento Urbano da 
Secretaria de Administração e Fi-
nanças. Com a emissão do Decreto 
N° 219/2022, os empreendedores fi-
cam autorizados para a implantação 
do loteamento conforme infraestru-
tura prevista no projeto.

Prefeitura do Passo de Torres aprova loteamento urbano Novo Passo II

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 09/2022, exclusiva para as beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, tendo como 
critério de julgamento o menor preço por item. Objeto: aquisição de Televisor Smart TV 60’’ LED, 4K, para as 
Escolas Municipais. Data da abertura: 02/06/2022. Horário e local: às 10h no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da 
Prefeitura no horário de expediente das 08h às 11h 30min e das 13h 30min às 17h, ou pelo telefone (51) 
3667 1155 e e-mail licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 

Prefeito Municipal

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 04/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento 
de materiais para pavimentação na RS 494 (Estrada Porto Guerreiro) no Município de Três Cachoeiras, 
conforme termo de convênio FPE nº 2021/4141. Data da abertura: 07/06/2022. Horário e local: às 15h no 
setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão ser obtidas no site 
www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais informações no setor de Licitações da Prefeitura e no setor de 
Engenharia no horário de expediente das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

 O deputado federal, Osmar 
Terra indicou, nesta semana, 
uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 300 mil reais para 
investimentos na infraestrutura 
de Três Cachoeiras.

A indicação é fruto de uma 
articulação, realizada há 3 anos, 
pela classe dos caminhoneiros, 

durante visita do deputado ao 
município. Na oportunidade, 
o deputado se comprometeu 
com o prefeito municipal, Flávio 
Raupp Lipert, e com os dirigen-
tes das Associações, senhores 
Valdemar Raupp, Fabrício Fer-
reira e o presidente do Sindi-
cato dos Caminhoneiros, Jair 

Marques.
“O apoio dos vereadores 

Neverton de Andrade, Lucas 
Abel e Marcelo Paulart foi fun-
damental para essa conquista. 
Agradecemos pela indicação 
e me comprometo em investir 
em melhorias para o trânsito de 
veículos”, afirmou o prefeito.

Emenda parlamentar de R$ 300 mil 
é destinada para investimentos na 
infraestrutura de Três Cachoeiras

No dia 11 de maio, o Prefeito do 
Passo, Valmir Rodrigues. iniciou as 
tratativas para realização da Primeira 
Semana Farroupilha em Passo de Tor-
res. O evento de cultura gaúcha é co-
memorado de 13 a 20 de setembro, 

lembrando o começo da Revolução 
Farroupilha, a mais longa revolução 
do Brasil, que durou quase dez anos 
e tinha como ideais liberdade, igual-
dade e humanidade.

Segundo Valmir, a Semana Farrou-

pilha será incluída no calendário de 
eventos oficiais do Município. “No 
mês de setembro de 2021 recebe-
mos pela primeira vez a Centelha da 
Chama Crioula na cidade, um símbo-
lo da Revolução Farroupilha. Neste 

ano, vamos implantar uma semana 
inteira de festividades, valorizando 
e resgatando o tradicionalismo gaú-
cho”, defendeu.

A reunião foi realizada no Gabine-
te do Prefeito e contou com a presen-

ça do Secretário de Turismo, Airton 
de Freitas, Secretário de Esportes, 
Rafael Caetano, Secretário de Obras, 
Amélio Ribeiro, Vereador Paulinho 
Gaiteiro e Patrão do CTG Vizinhos do 
Rio Grande, Igor Machado.

Semana Farroupilha será realizada em Passo de Torres

"A maior obra de infraestrutura 
do setor pesqueiro de Passo de Tor-
res já iniciou. Trata-se do primeiro 
Estaleiro Municipal que começa a 

sair do papel com investimentos 
na ordem de R$ 1 milhão do Go-
verno Estadual e contrapartida de 
R$106.659,02 de recursos próprios", 

celebra a Prefeitura do Passo de Tor-
res.

Na última sexta-feira (13) ,o Pre-
feito do Passo, Valmir Rodrigues e o 

Secretário de 
Pesca, Ade-
milson da Sil-
va, estiveram 

acompanhando o início das obras. 
Nesta primeira fase, as máquinas 
trabalham na limpeza e preparação 
do terreno. “Passo de Torres terá 
pela primeira vez um Estaleiro Mu-
nicipal. É um sonho que está saindo 
do papel e vai beneficiar as famílias 
dos nossos pescadores artesanais”, 

ressaltou o Prefeito.
Valmir explicou que a conquista 

teve início em fevereiro deste ano, 
quando o Deputado Estadual Zé Mil-
ton trabalhou junto ao Governador 
Carlos Moisés e viabilizou o repasse 
de recursos pelo programa SC Mais 
Pesca, do Governo Estadual.

Iniciam as obras do Estaleiro Municipal do Passo de Torres
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O Município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Planejamento, Indústria e 
Comércio, iniciou o processo de 
revisão do Plano Diretor (PD) do 
Município. A revisão do Plano Di-
retor de um município ocorre, em 
média, entre 5 e 10 anos. A última 
atualização do PD de Arroio do Sal 
foi em 2013.

O prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), a revi-
são do Plano Diretor é necessária 
para que a administração muni-
cipal e a população repensem a 
cidade em relação as questões 
urbana, ambiental, econômica e 
social, a partir de uma leitura da 

cidade real, via processo de par-
ticipação social que envolva todo 
o município, por meio de audiên-
cias públicas.

Para o processo de revisão, um 
Grupo de Trabalho (GT), formado 
por servidores do executivo mu-
nicipal e representantes da Socie-
dade Civil Organizada, tem se reu-
nido periodicamente, realizando 
uma leitura minuciosa e verifican-
do pontos a serem atualizados. 
Dentre os tópicos em revisão es-
tão: o zoneamento do município, 
índice construtivo, zonas de inte-
resse social, entre outros.

Participando do GT, o vice-pre-
feito José Diogo Martins Pereira 

(Zeca), entende ser fundamental 
a atualização do Plano Diretor 
do Município, visto o alto cresci-
mento da cidade e a necessidade 
de adequações, tanto urbanas, 
quanto rurais, para os empreen-
dimentos já existentes e, princi-
palmente, visando futuros inves-
timentos no Município.

De acordo com o secretário 
da pasta, Ranieri Antônio Pereira 
Braga, após a finalização da revi-
são e atualização do Plano pelo 
GT, o Município irá divulgar a rea-
lização de audiência públicas para 
a ampla participação da popula-
ção. Etapa prevista para garantir a 
finalização do processo.

O trabalho de revisão do Plano 
Diretor está sendo acompanhado 
e assessorado pelo Ministério Pú-

blico do RS. (FONTE: Melissa Ma-
ciel - FOTO Daniel Matos/ ASCOM 
PMAS).

Município de Arroio do Sal inicia processo 
da revisão de seu Plano Diretor

Um grande evento, com grande 
participação da população local. O 
Passeio Ciclístico em comemoração 
ao aniversário de Três Cachoeiras, 
realizado no último sábado (dia 14 
de maio), foi um sucesso e reuniu 
cerca de 700 participantes.

O evento ciclístico passou por 
diversos pontos da cidade: primei-
ra comunidade a realizar o passeio 
foi o Rio do Terra (partic. Alto Rio 

do Terra). Na sequência no Morro 
Azul (partic. Comunidade do Lula); 
no Santo Anjo da Guarda; no Laje-
adinho (partic. Comunidade Rapo-
sa); na Vila Fernando Ferrari (partic. 
Chapada dos Mesquitas, Mesquitas 
e Caravágio); e o último na sede do 
município, com a largada e chegada 
em frente à Prefeitura Municipal de 
Três Cachoeiras.

Além da pedalada e de todos os 

benefícios da atividade física, as pes-
soas envolvidas no evento (promovi-
do pela Prefeitura de Três Cacgho-
eiras) ainda tiveram um momento 
especial. Foram sorteadas cerca de 
30 bicicletas aos participantes.

No dia 29 de abril, Três Cachoei-
ras comemorou 34 anos de eman-
cipação política e administrativa. O 
passeio ciclístico fez parte da progra-
mação pelo aniversário.

Passeio Ciclístico de aniversário de Três Cachoeiras 
reuniu mais de 700 participantes
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Por Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)
__________________________

No final da tarde de sexta-feira, 
13/05, o prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flavio Angst (Bolão), recebeu 
em seu gabinete a professora e escri-
tora Mariane Soares, residente em 
São Francisco de Paula e veranista no 
Balneário Âncora, em Arroio do Sal.

Na ocasião a escritora presenteou 

o prefeito Bolão com dois dos seus 
livros: “Lilica e os Mistérios do Univer-
so”, que apresenta o mundo da Física 
e seus experimentos para as crianças; 
e “Apenas Alguns Versos, declamação 
poemas e versos para iniciantes, que 
escreve com a sua filha Thayna Ra-
baioli.

Na conversa com o prefeito Bolão, 
a escritora propôs um projeto em par-
ceria com o Município, o Escritor Mi-
rim, voltado para estudantes da rede 

de ensino municipal de idades entre 6 
e 12 anos, no qual as crianças escre-
vem textos e ilustram as histórias para 
compor e editar um livro.

O prefeito Bolão agradeceu as 
obras literárias que recebeu de pre-
sente e a proposta do Projeto Escritor 
Mirim será analisada junto à Secreta-
ria Municipal de Educação, visto que 
a ideia comunga com os objetivos do 
município na promoção de uma edu-
cação com mais qualidade.

Prefeito de Arroio do Sal recebe autora de livros 
infantojuvenil em seu gabinete

O Município de Arroio do Sal re-
alizou no dia 12/05, quinta-feira, 
a entrega da primeira Carteira de 
Identificação da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista (Ciptea), 
o documento atende aos requisitos 
da Lei Federal 13.977/2020, também 
conhecida como Lei Romeo Mion.

De acordo com o prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flavio Angst (Bo-
lão), com a emissão da Carteira, o 
Município terá condições de criar um 
banco de dados que dará informa-

ções sobre a realidade das pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), o que permitirá melhor aten-
der as necessidades desse público.

Na data da entrega da Ciptea, a 
Secretaria Municipal da Cidadania, 
Trabalho e Desenvolvimento So-
cial promoveu o primeiro encontro 
com pais de crianças com TEA. De 
acordo com o secretário da pasta, 
Manoel Pedro Faustino (Maneca), a 
secretaria tem o objetivo de realizar 
encontros periódicos para rodas de 

conversa entre pais e profissionais 
das áreas da Saúde, Educação e As-
sistência Social.

No dia do encontro, o secretário 
Maneca realizou a entrega da primei-
ra carteira a uma criança com TEA e, 
segundo o secretário Maneca, o ato 
representa um grande avanço para 
as pessoas com autismo em Arroio 
do Sal e seus familiares, já que evita 
a apresentação de vários outros do-
cumentos comprobatórios, garantin-
do a prioridade no atendimento aos 

serviços públicos e privados.
Após a aquisição da Carteira de 

Identificação da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista é possível 
solicitar o selo do TEA no documento 
de Registro de Identidade (RG), para 
o qual o Município já está apto a 
realizar por meio do Setor de Iden-
tificação. Sobre isso, acesse (https://
arroiodosal.rs.gov.br/2021/05/18/
carteira-de-identidade-para-pesso-
as-com-autismo-e-emitida-em-ar-
roio-do-sal/)

Arroio do Sal realiza entrega da primeira Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

Como solicitar em Arroio do Sal?
Para solicitar o documento, agen-

de seu horário no Centro de Refe-
rência da Assistência Social (CRAS), 
localizado na Rua Ademar Valim 
Dias, nº 99, pelo telefone (51) 3687-

3539 (WhatsApp) e apresente os se-
guintes documentos:

- RG ou CN; - CPF; - Foto 3x4 
(pode ser digital); - Cartão do SUS; 

- Cópia ou foto do laudo/atestado 
médico carimbado e assinado ates-
tando que a pessoa possui trans-
torno do espectro autista; - Tipo 
sanguíneo (opcional); - Dados de 

saúde; - Nome do médico que o 
acompanha; - Endereço completo 
do consultório (rua, número, bairro 
e cidade); - Telefone do médico com 
DDD; - Carteirinha do Plano de Saú-

de (se houver);

Dados dos responsáveis 1 e 2: 
Nome - CPF:- RG: - Endereço e te-
lefone

Nesta segunda-feira, 16/05, o pre-
feito de Arroio do Sal e presidente da 
Associação dos Municípios do Litoral 
Norte (Amlinorte), Affonso Flavio 
Angst (Bolão), a convite do presiden-
te da Câmara Municipal de Verea-
dores de Torres, vereador Rafael da 
Silveira Elias, esteve participando da 
Sessão Plenária Solene que homena-
geou por meio do título de Cidadão 

Honorário aqueles que contribuíram 
para o desenvolvimento do Municí-
pio de Torres.

O prefeito Bolão afirma que es-
teve presente na solenidade e reco-
nhece nos homenageados - espe-
cialmente o deputado federal Alceu 
Moreira, o senador Luis Carlos Hein-
ze e o ex-deputado federal Luiz Car-
los Busato - a enorme contribuição 

para o desenvolvimento de Torres e 
de muitos outros municípios da re-
gião. "São representantes políticos 
que olham e contribuem com os mu-
nicípios".

Na oportunidade solene foram 
homenageados, além do deputado 
federal Alceu Moreira, o senador 
Luis Carlos Heinze; o ex-deputado 
federal Luiz Carlos Busato; o pároco 

da Paróquia São José Operário, 
padre Ozeias Vieira dos Santos; o 
vereador Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal; a senhora Fabiane Münch 
Corrêa; o secretário de Obras de 
Torres, Mauro Marcelo Dias de 
Jesus e o gerente Sesc/Torres, Ro-
drigo Danni. (TEXTO com Melissa 
Maciel - FOTO Daniel Matos/ AS-
COM PMAS)

Prefeito de Arroio do Sal prestigia a Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Torres

Nesta quinta-feira, 12 de maio, 
o prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flavio Angst (Bolão) esteve na capi-
tal gaúcha, Porto Alegre, visitando a 
sede do Conselho Gaúcho de Aqui-
cultura e Pesca Sustentável (Conga-

pes).
Na oportunidade foi recebido 

pelo secretário adjunto da Conga-
pes, o engenheiro agrônomo Marlon 
Arenhardt, e a pauta da reunião foi 
sobre a realização do Fórum Perma-

nente da Pesca do Litoral Norte, que 
ocorre no dia 29 de julho, tradicio-
nalmente dentro da programação da 
Festa do Pescador, neste ano, a 20ª 
edição de 28 a 31 de julho.

De acordo com o prefeito Bolão, 

entre os assuntos a serem debatidos 
durante o Fórum estão os impactos e 
a defesa da proibição da pesca de ar-
rasto no litoral do Rio Grande do Sul 
e as licenças de pesca para a Bacia do 
Rio Tramandaí, entre outros.

O evento é voltado especialmente 
para os pescadores do Município e 
região, de Mostardas a Torres, além 
de outros públicos interessados no 
tema. (TEXTO Melissa Maciel/ AS-
COM PMAS)

Articulada parceria para a realização em Arroio do Sal de reunião do Fórum Permanente da Pesca do Litoral Norte

Membros da Associação do Tu-
rismo do Litoral Norte (ATL – Norte) 

realizaram uma visita ao prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flavio Angst 

(Bolão) - que também é o presi-
dente da Associação dos Muni-
cípios do Litoral Norte (Amlinor-
te) - na tarde de 11 de maio, na 
Prefeitura Municipal de Arroio 
do Sal.

Na ocasião, o presidente da 
ATL – Norte, Flávio Holmer, reali-
zou a entrega do certificado que 

concede ao prefeito Bolão, como 
presidente da Amlinorte, “Amigo do 
Turismo 2022”, por sua dedicação, 
engajamento, incentivo, mobilização 
e desenvolvimento do Turismo do 
Litoral Norte/RS. O prefeito Bolão se 
sente grato pela homenagem e pelo 
reconhecimento de todo o esforço 
dedicado em prol do desenvolvi-
mento da região, sendo o Turismo, 
uma das áreas mais promissoras.

A diretora de Marketing da ATL 
– Norte e secretária municipal de 
Turismo, Esporte, Juventude e da 
Cultura de Arroio do Sal, Aline Valim, 
explica que além da certificação con-
cedida ao prefeito de Arroio do Sal, 
na oportunidade foram alinhadas al-
gumas propostas e objetivos na área 
do desenvolvimento do Turismo 
para a região.

Também participaram da visita, o 

tesoureiro da ATL – Norte e presiden-
te do Corede Litoral Norte, Marcelo 
Reis, o diretor de Eventos da ATL – 
Norte e secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, Turismo, 
Desporto e Lazer de Terra de Areia, 
Adriano Vasconcelos Neukirchen, e 
do Conselho Fiscal da ATL – Norte 
e da CDL de Tramandaí, Tiago Lucas 
Corrêa. (TEXTO Melissa Maciel - 
FOTO Daniel Matos/ ASCOM PMAS)

Prefeito de Arroio do Sal e presidente da Amlinorte, Bolão recebe o título de “Amigo do Turismo 2022”
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Importante torneio local, o 
Municipal de Futebol de Cam-
po de Torres deve começar em 
breve. O pontapé inicial do cam-
peonato será dado no dia 21 de 
maio (Aniversário dos 144 anos 
do Município) - e o tradicional 
Esporte Clube Mar Azul estará 
na competição, atrás de mais 
um título.

O Municipal de Futebol em 
Torres - dividido nas categorias 

aspirantes e titulares - usual-
mente é cenário onde despon-
tam bons talentos do futebol 
local. Sendo assim, o Mar Azul 
pretende observar todas as 
equipes buscando agregar va-
lor ao seu elenco - já de olho 
na disputa da tradicional Liga 
Serramar 2022 (um dos mais 
importantes torneios de fute-
bol da região, contando com a 
participação de 10 equipes do 

Litoral Norte e do pé 
da serra gaúcha). "O 
treinador da equipe 
no Serramar,  Matheus 
Lessa, juntamente do 
seu auxiliar Alexandre 
Oliveira estarão obser-
vando alguns jogos do 
municipal torrense bus-
cando exatamente isso: 
agregar jovens da cida-
de ao plantel e revelar 
talentos para região. 
Trata-se de uma equi-
pe técnica competente 
e multicampeã, con-
fiamos muito no olhar 
deles para atrair bons 
atletas e resultados", in-
dica a assessoria do Mar 
Azul.

O presidente do Mar Azul, 
Helon Grossmann destaca mais 
uma vez o tamanho da impor-
tância da Liga Serramar na histó-
ria da equipe - que pela primei-
ra vez representará Torres (e o 

Canto da Ronda) na competição 
regional. Até jogadores de des-
taque, incluindo ex profissionais 
de Inter e Grêmio, estão sendo 
contatados para compor o elen-
co. O primeiro jogo da equipe 
torrense na Taça Serramar será 
no dia 28 de agosto, contra o 

GAO, de Osório. 
Fundado em 1963, nos últi-

mos 20 anos o Esporte Clube 
Mar Azul vêm colecionando tí-
tulos em Torres, tendo sido 4x 
Campeão Municipal (titular), 4x 
Campeão Municipal (aspirante) 
e 7x Campeão do Praiano.  

ESPORTES

Mar Azul usará Municipal de Futebol em Torres 
como observatório para o Serramar 2022

O Municipal de Futebol em Torres usualmente é cenário onde despontam bons talentos do futebol local. Sendo assim, o Mar Azul 
pretende observar todas as equipes buscando agregar valor ao seu elenco - já de olho na disputa da tradicional Liga Serramar 2022

Vista aérea do Campo do Mar Azul, no Canto da Ronda
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No dia 07 de maio, a jovem Luísa 
Lummertz, de Passo de Torres, este-
ve representando o Brasil nos Jogos 
Sul-Americanos da Juventude, em 
Rosário, na Argentina. A atleta foi 
campeã na modalidade salto em 
altura, com a marca de 1,74m, esta-
belecendo inclusive o novo recorde 

da competição, que anteriormente 
era de 1,71m. “Essa conquista re-
presenta muito para mim, em 2021 
já havia sido convocada para um 
Campeonato Sul-Americano, mas 
infelizmente não obtive bons resul-
tados. Eu estava com muita sede de 
vencer e por fim acabei obtendo 

também o meu recorde pessoal, 
que era de 1,73m. Estou muito feliz 
e sei que tenho grandes competi-
ções pela frente, como o mundial, e 
seguirei dando o meu melhor para 
estar no lugar mais alto do pódio”. 
Relatou a jovem passotorrense, que 
tem 17 anos.

Atleta do Passo de Torres  é campeã 
nos Jogos Sul-Americanos da Juventude
Agora, Luísa Lummertz (foto) está na França, onde representa a região no Gymnasiade - evento mundial considerado os 'Jogos Olímpicos' 

para atletas em idade escolar.

Alan Vieira, atleta da Ascort 
(Associação dos Corredores 
de Torres), venceu os 10km de 
ponta a ponta no Circuito Giassi 

- Etapa Araranguá - realizada no 
último final de semana Já nos 
5km, a  grande campeã tam-
bém foi representante Ascort: 

a atleta  Emily Bandeira.
"O Circuito Giassi que uma 

competição de nível fortíssimo 
aonde competem os melhores 
atletas do estado. A compe-
tição realizada contou com a 
presença de mais  500 atletas, 
aonde os  competidores dispu-
taram a prova  pelas ruas da ci-
dade", ressalta a assessoria da 
Ascort.

Na Classificação Geral dos 
5km masculino a equipe tor-
rense teve ainda Marcos André, 
que foi vice campeão, seguido 
pelo quinto Lugar de Carlos 
Eduardo Borba, além ainda 
do retorno do multi-campeão 
Winderson Malinski as compe-

tições (ficando em 8° geral nos 
5km). Já no Feminino(além de 
Emily como campeã), tivemos 
Rafaela Faustino em 5° Lugar 
geral representando Torres. 
"Deixamos aqui um parabéns 
a todos os atletas que repre-
sentaram a Ascort e subiram 
ao pódio em suas respectivas 
categorias".

Patrocínio - Torres Calçados 
/ CFC Torres RS / Construtora 
Monte Bello / Nossa Casa Imo-
biliária / RMS Telecom / Labo-
ratório Da Rocha / Novo Lar 
Imobiliária / Klein Bicicletas / 
SOSSEG / VCA MAGGI - Cons-
trutora e Incorporadora Ltda / 

Restaurante Cantinho do Pes-
cador 

Equipe Técnica: JB Clínica 
Quiropraxia / Welle Fisiotera-
pia / Academia Kirra Capesca / 
Clinica Praia Grande / Masso-
terapeuta Dirlene Girelli/ Pro-
forma Fisioterapia / Psicólogo 
Vitor Luiz Job dos Santos / JP 
Soluções Tecnológicas / Nutri-
cionista Diandra Valentini / Fi-
sioterapeuta Gustavo Pozzi

Apoios: Águia Contabilidade 
/ Clezar Junior Engenharia e 
Construções / Protelim Pisci-
nas Torres / Co2 Grupo de Cor-
rida / Grupo Bem Estar de Cor-
rida / ATP Fitwear /  COMDICA 
TORRES RS/ A FOLHA Torres 

Corredores de Torres destacam-se no Circuito Giassi 
em Araranguá  

Participação nos Jogos Escolares Mundiais
A agora atual campeã Sul-A-

mericana da Juventude, a atleta 
Luísa Lummertz (da S.R.Mampi-
tuba/FME Criciúma/DME Nova 
Veneza) segue sua busca por ain-
da maiores glórias. Ela está na 
Europa, disputando o salto em 

altura nos Jogos Escolares Mun-
diais, o Gymnasíade. A competi-
ção iniciou no sábado (dia 14) e 
vai até 21 de maio em Norman-
dia, na França.

No começo de abril, Luísa já 
havia se garantido no evento in-

ternacional ao ficar em 1° lugar 
no Salto em Altura numa Seleti-
va Nacional para o Gymnasiade 
2022, competição essa que foi 
realizada em Aracaju (SE). Gym-
nasiade é considerado um dos 
maiores eventos mundiais de 

atletismo para jovens, uma es-
pécie de  Jogos Olímpicos para 
atletas em idade escolar.

Com Engeplus e Informativo 
Regional

Após dois anos de eventos pú-
blicos suspensos por conta da pan-
demia de Covid-19. As competições 
esportivas são retomadas em Arroio 
do Sal, a partir do próximo domingo 
(22 de maio) e até o final do ano. A 
Prefeitura de Arroio do Sal, por meio 
da Secretaria de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, realizará 
no próximo domingo, 22/05, a 4ª 
edição da Taça da Emancipação de 
Futebol, que reunirá atletas de oito 
equipes do Município: Ecas, Areias 
Brancas, Figueirinha, União da Vila, 
Quatro Lagos, Rondinha, Atlântico e 
Praia Azul.

De acordo com a secretária muni-
cipal de Turismo, Esporte, Juventu-

de e da Cultura, Aline Valim, a Taça 
da Emancipação é uma competição 
comemorativa, alusiva ao aniversá-
rio de Arroio do Sal, que completou 
34 anos de emancipação no dia 25 
de abril. 

Para o prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flavio Angst (Bolão), “o tor-
neio contará somente com atletas 
do município, por ter esse caráter 
de homenagem à cidade. Além dis-
so, o torneio vai marcar a retomada 
das competições, um momento de 
confraternização, de reencontro, 
após período de pandemia.”. O pre-
feito Bolão reforça ainda o convite 
às famílias para prestigiarem a com-
petição.

4ª Taça da Emancipação

A 4ª edição da Taça da Emancipa-
ção ocorrerá na Praça Silvino Bolzan, 
situado na Avenida João Ferreira, 
no Balneário Areias Brancas. O tor-
neio terá início às 8h e o resultado 
do sorteio que definiu os confrontos 
valerá também para o Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo em 
Arroio do Sal.

O campeão da Taça da Emancipa-
ção garante vaga na Recopa 2023. 
Os jogos serão dentro da mesma 
chave e os finalistas serão os dois 
primeiros colocados de cada gru-
po. A premiação da Taça da Eman-

cipação será troféu e 
medalhas para os 25 
jogadores.

Já a Recopa 2022 
será realizada no dia 
29 de maio (domingo), 
que consiste no jogo 
de abertura do Cam-
peonato Municipal 
de Futebol de Campo 
2022, que se esten-
derá de 29/05 a 21 de 
agosto, domingo, com 
a disputa da final.

*Com informações 
de Melissa Maciel 
(Ascom PMAS)

Taça da Emancipação 2022 abre a temporada de 
competições esportivas de Arroio do Sal
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No sábado, dia 14/5, o empresário Dilson Dalcégio festejou seu aniversário recebendo amigos e familiares próximos para um churrasco, realizado no Guarita Park 
Hotel.  Um grupo de amigos que costumava conviver semanalmente -  mas ficaram um pouco distantes nos extremos da pandemia. Agora, amigos da região tive-
ram a chance de se reencontrar.  
Abaixo algumas imagens do bonito aniversário desse 'torrense raiz'. Parabéns Dilson!

SOCIAL

ANIVERSÁRIO PRESTIGIADO
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PLANO DE MOBILIDADE HUMANO SUSTENTÁVEL 

Torres é uma cidade pequena, já foi menor. 
A mobilidade urbana, naquela época, era 

um assunto que nem passava pela cabeça dos 
administradores da cidade, por motivos óbvios. A 
cidade cresceu e, apesar de ainda pequena com-
parada aos grandes centros, ela já possui seus 
problemas de mobilidade, embora eles fiquem 
mais agudos na alta temporada ou em feriados 
prolongados. 

Durante várias administrações foram imple-
mentadas algumas “soluções” para estes proble-
mas, mas nem todas deram certo. Pode ser por 
um simples motivo, as pessoas que propuseram 
as mudanças não tinham o conhecimento ou o 
preparo para isso. Agora estamos indo no cami-
nho certo: Planejamento. 

É, o Plano de Mobilidade Urbana é um pla-
nejamento, e já foi iniciado. 

No dia 06 deste mês foi apresentado, ao 
público torrense, o Plano de Mobilidade Urbana 
que deverá ser projetado para a cidade. A empre-
sa vencedora da licitação apresentou sua visão 
de Mobilidade Urbana e respondeu a vários ques-
tionamentos do público assistente.  

Antes de mais nada, cabe aqui esclarecer o 
que é Mobilidade Urbana porque muita gente con-
funde o seu papel. A mobilidade urbana é um 
conceito bastante discutido nas políticas públicas 
que envolvem o planejamento das cidades, tra-
tando o modo como a população urbana se loco-
move pelos espaços geográficos urbanos, além 
de interferir diretamente no bem-estar social da 
população. E somando-se a isso, a mobilidade 
deve ser, também, sustentável. Ou seja, deve 
incluir melhorar a locomoção e diminuir os impac-
tos ambientais causados pelo excesso de veícu-
los nas ruas, um dos principais entraves a uma 

boa mobilidade. 
Achei ótima a vinda de uma empresa de 

fora para fazer este trabalho, porque nós já esta-
mos acostumados com a cidade do jeito que ela 
é, e por este motivo ficamos atrelados a soluções 
de dentro de um restrito “pacote de soluções”.  

A maioria das vezes nós olhamos e não 
enxergamos, porém alguém de fora através de 
seu olhar inédito, chega aqui e nos mostra, às 
vezes, o óbvio.  

Uma das obviedades é que a mobilidade da 
cidade do jeito que está, não dá mais.  

Tem que mudar.  
Mas mudar o quê? Aí é que entra o traba-

lho da empresa contratada. 
A mudança, pelo que se viu, já iniciou pela 

troca do título do plano. De Mobilidade Urbana 
para Mobilidade “Humana”, e aí já se vê que tudo 
o que se pensava e se fazia na cidade estava 
desfocado do real problema.  

Todas as ações visavam (e ainda visam) 
beneficiar os automóveis e não as pessoas. Solu-
ções certas para o problema errado.  

O palestrante tentou (e conseguiu) mostrar 
que estamos olhando e não enxergando. Por 
exemplo, no centro da cidade o problema não é a 
falta de espaço para os automóveis e sim a falta 
de espaço para as pessoas.  

Não priorizamos as pessoas, priorizamos 
os carros.  

Então quer dizer que vamos resolver o pro-
blema do trânsito no centro da cidade retirando os 
carros? Não. Os problemas de trânsito desta par-
te da cidade, bem como da cidade inteira, podem 
ter soluções de curto, médio e longo prazos, por 
isso a razão de se fazer um plano e encontrar 
cada tipo de solução. A cidade deve ser prepara-

da para o futuro e não obrigada a se adaptar para 
não chegar ao caos total.  

Rotatórias, mudanças de mão, ciclovias, 
lombadas, e todo o tipo de ferramentas de mobili-
dade no trânsito são viáveis e ajudarão o trânsito, 
nada mais que isso. Existem soluções mais dura-
douras, soluções projetadas para esta mesma 
cidade lá no futuro, 10, 20 anos ou mais. É esse o 
trabalho a ser feito! 

Das muitas perguntas formuladas ao pales-
trante uma, em especial, me chamou a atenção. 
Alguém perguntou quantos dos planos feitos pela 
empresa foram realmente colocados em prática 
pela prefeitura que os contratou? 

O palestrante pensou um pouco e respon-
deu que um dos planos que foi inteiramente im-
plementado foi o plano feito por sua empresa para 
a prefeitura de Caxias do Sul, onde ele foi secre-
tário de governo.  

Normalmente o que se espera, depois que 
o plano é elaborado e entregue à prefeitura que o 
contratou, é a sua implementação (que é respon-
sabilidade da prefeitura). 

O ideal é que se implemente de acordo 
com a forma e o cronograma indicados pela em-
presa, mas muitas vezes isso não acontece e por 
vários, e não contados, motivos ele é colocado de 
lado ou esquecido em algum arquivo da prefeitu-
ra.  

Por este motivo é que, por melhor e bem-
acabado que seja um plano (neste caso o de Mo-
bilidade Urbana), ele não passa de um plano. Se 
não for implementado, colocado em prática, ele 
não serve para nada. Planos bons, e não aplica-
dos, abarrotam os arquivos de muitas outras pre-
feituras pelo Brasil a fora, inclusive da nossa. Es-
pero que este não seja mais um. 

Foto: Site Prefeitura Torres 

? 
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