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ceder lugar à  defesa da dignidade humana a ser 
concertada pela obediência à Lei. Para tanto, co-
locam a liberdade a serviço da razão, como um 
imperativo prévio à descoberta dos processos 
que movem os homens e o mundo. Com isso, 
acabamos divididos quanto à forma de organizar 
nossas sociedades.

Os americanos, por exemplo, cultuam a liber-
dade como valor absoluto, levando-a às últimas 
consequências no campo individual e da econo-
mia. Odeiam restrições e com isso se rebelam 
contra o Estado. Como resultado gestaram uma 
sociedade violenta na qual cada um se arma até 
os dentes para salvar o que são supostamente 
seus interesses. Vários autores já trataram dessa 
questão por lá e  evidenciam uma necessidade de 
controles, sensibilizando  algumas lideranças do 
Partido Democrata que, por isso, são vilipendia-
dos. Contra eles erguem-se membros do Partido 
Repúblicano, associados à extrema direita, que 
assumem frontalmente a defesa ‘wasp’, ou seja, 
da supremacia do homem ocidental, branco e 
cristão. Há sinais, aliás,  de que este radicalismo 
conservador, alimentado pelos pronunciamentos 
sobre a “grande substituição”  do ex Presiden-
te Trump - e reverberados pela Rede Fox News 
-,  estão estimulando a violência doméstica que 
alimenta os recorrentes atentados terroristas. 
Paulo Krugman, democrata,  vai mais longe e 
em recente artigo no ‘Estado de São Paulo’, Os 
perigos da sordidez plutocrática, afirma que os 
bilionários sultões do Vale do Silício , como Elon 
Musk, Jeff Bezzos, Larry Ellison, da Oracle, estão 
se incorporando a essa linha por puros ‘interesses 
econômicos e egos frágeis”.  Eles teriam chegado  
a participar de uma chamada com Sean Hannity 
e Lindsey Graham, republicanos caudatários de 

Trump,  sobre reverter a eleição de 2020 e não 
se cansam de dizer, nas suas bolhas,  com apoio 
na metade das bancadas republicanas, que são 
os “democratas” que semeiam o ódio e a divisão 
no país, fomentando a vinda de  imigrantes  para 
substituir eleitores brancos. Oressa!

No Brasil, lamentavelmente, começamos a per-
ceber esta mesma influência a partir de 2018, 
embora com a peroração justificativa de que se 
faz necessária contra o crime. Sua versão tropi-
cal é “bandido bom é bandido morto”, que acaba 
escorregando para índio morto, negro morto, ci-
vil morto por bala perdida, quando não milhares 
de miseráveis mortos de fome. Mais um pouco e 
juntarão ao seu clamor “Morte aos intelectuais, 
aos socialistas, aos comunistas, aos verdes, aos 
vermelhos. MORTE!” Assim foi com Hitler...

Tentar compreender essas questões, hoje, não 
é tarefa fácil. São assuntos  que estão no cerne 
da alma humana, sempre exposta às  ilusões da 
sociedade-espetáculo dos objetos e de líderes de 
fancaria, na qual a cultura virou divertimento e a 
consciência da liberdade como necessidade, um 
artigo de luxo.

Há oito bilhões de anos, formou-se o sol, no 
bojo da violência cósmica,  dando origem ao seu 
sistema gravitacional do qual a Terra faz parte há 
quatro bilhões de anos. Chegamos ao universo 
na meia vida de nosso astro rei. .  Longa espe-
ra até aparecer a vida por aqui, multiplicando-
-se, a partir de organismos unicelulares que, por 
defesa ou sabe-se lá o quê,  se aglutinaram e se 
multiplicaram até parirem  espécies grotescas e 
imensas. Violência biológica. Por um tempo, rei-
naram os dinossauros, mas desapareceram há 60 
milhões de anos, por força de uma conjugação 
de fenômenos siderais e telúricos. Seu sumiço 
permitiu a proliferação dos mamíferos que resul-
tou no  mais acabado da série, o homo sapiens, 
nossa espécie, cujos primeiros rastros são encon-
trados na África, há quase 1 milhão de anos. Na 
franja deste tempo, há 10 mil anos, percebemos 
as primeiras civilizações, todas guerreiras, numa 
demonstração clara das nossas origens anima-
lescas. Violência humana. Coube a um dos Pais 
da Filosofia, aliás, Aristóteles, nos definiu como 
animais sociais, logo políticos. Inventamos a vio-
lência política. Gostamos da família, do vizinho, 
da comunidade, na nação, até da humanidade, 
mas temos uma espécie de sistema imunológico 
cultural que nos impele a rechaçar todo aquele 
que nos é estranho. Talvez o façamos como her-

deiros do ‘gen egóico’ primordial, mas é possível, 
também, que o façamos por razões desconheci-
das. Afinal, hoje sabemos que somos reféns de 
uma razão que nossa própria razão desconhece. 
Sempre reagimos: reptilínea, fria, ou perfida-
mente, ao desconhecido.  Cientistas, Filósofos 
e Religiosos, porém, não se cansam de procurar 
alternativas à violência humana, na tentativa de 
criar um mínimo de paz entre os homens. 

Platão já nos identificava como “homo pugnat”, 
guerreiro implacável, sempre disposto à luta. 
Freud, mais de dois mil anos depois, seguindo 
suas pegadas, também percebeu na violência 
humana as raízes do mal estar da civilização. Ne-
nhum dos estudiosos, entretanto, tem a fórmula 
mágica capaz de eliminar nossa fúria.  Trata-se, 
pois, de submetê-la a controles, mediados por 
manobras diversionistas como a sublimação da 
violência pela cultura, capaz de decodificar me-
lhor a adversidade ou pela competição regrada, 
algo que os liberais repudiam com veemência 
no mundo moderno, por considerá-las atenta-
tórias à liberdade. Outros, mais realistas, desde 
os moralistas das várias confissões até filósofos 
políticos como Hobbes, autor do famoso “Levia-
tã” , século XVII, pilar da da Moderna Teoria do 
Estado, sacrificam a liberdade em nome da ne-
cessidade. Deslocam a liberdade absoluta para 

OPINIÃO 

Raízes e Projeções da violência

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 exposição de motivos para 
elaboração do Projeto de Lei, o au-
tor, vereador Gimi, lembra que a 
Constituição Federal versa que a 
propriedade atenderá a sua função 

social e o  direito a moradia.  
Para ele, a sociedade também  é 

sabedora das dificuldades enfren-
tadas pela população em conseguir 
construir sua casa, seu lar.  E nestes 

casos, mesmo possuindo um terre-
no, fica impossibilitada de sair do 
aluguel por impedimentos docu-
mentais, o que é uma injustiça du-
pla. 

Gimi lembra também que o Di-
reito Possessório por si só já trás o 
prazo de 15 anos como marco de 
propriedade, indo a emenda apre-
sentada por ele na mesma estrada, 

trazendo justiça social aos que mais 
necessitam de acesso a moradia, 
deixando nestes casos de pagar IPTU 
por um imóvel que ele não pode 
morar nem construir em cima dele.

POLÍTICA 

Autor do PL, Vereador Gimi (foto) diz que 'está se fazendo justiça social' e indo no mesmo rumo sinalizado pela Constituição Federal

Na última sessão da Câmara 
de Vereadores de Torres, rea-
lizada na segunda-feira, dia 23 
de maio, foi aprovada por una-
nimidade a Lei Complementar 
05/2022, de autoria do vereador 
Gibraltar Vidal, o Gimi (PP) que 
autoriza a construção unifamiliar 
em imóveis sem matricula/regis-
tro - deste que comprovado a ins-
crição no Cadastro Municipal do 
Município de no mínimo 15 anos. 

Na prática, a partir da promul-
gação desta lei, os proprietários 
de terrenos sem a matricula po-
derão ter o direito de construir 
sua casa própria.  E para o autor 
do PL, a lei vai também de en-

contro ao Estatuto das Cidades, 
além de trazer Justiça social aos 
que até agora pagaram IPTU (Im-
posto Predial Territorial Urbano), 
mas não podiam usufruir do seu 
patrimônio “construindo sua tão 
sonhada casa própria”. 

Para Gimi, “a propriedade 
privada somente se justifica en-
quanto cumpre a sua função so-
cial”.

No texto do PL agora apro-
vado por unanimidade, os inte-
ressados em ter a aprovação de 
projeto de construção unifami-
liar em imóvel sem matricula/
registro, dentre outros compro-
vantes precisam apresentar os 

seguintes documentos para a 
aprovação da construção:

- RG e CPF do interessado;
- Certidão de nascimento ou 

casamento atualizada;
- Comprovante de endereço;
- Planta e memorial descritivo 

assinado por profissional legal-
mente habilitado, com prova de 
anotação ou responsabilidade 
técnica (ART ou RRT) junto com 
o comprovante do recolhimento 
da taxa.

- Comprovação de inscrição 
no cadastro municipal (IPTU) de 
no mínimo 15 anos (facultado o 
somatório de cadastro dos pos-
seiros anteriores devidamente 

comprovados a sua sessão de di-
reitos possessórios), ou escritura 

pública outorgada pelo Municí-
pio.

Aprovado projeto que permite autorizar construção 
em terrenos sem matrícula em Torres

Constituição sinaliza no mesmo sentido

Está tramitando na Câma-
ra de Vereadores de Torres, 
o Projeto de Lei Comple-
mentar 006/2022 e o Pro-
jeto de Lei Complementar 
007/2022, ambos de autoria 
do vereador Alexandre Ne-
grini (Republicanos). Estes 
acrescentam artigos à Lei 
Municipal 51, promulgada 
em 1949 (74 anos atrás). 
Ambos tratam dos direitos 
e deveres dos cidadãos tor-
renses frente a animais no 
município que transitam em 
via pública.

O vereador sugere, em 

um de seus PL's comple-
mentares, que o artigo 242 
fique com a seguinte reda-
ção: 

A- Fica vedada a ado-
ção de animais por aqueles 
condenados pela prática do 
crime de maus-tratos aos 
animais no município de 
Torres. Parágrafo único: Para 
efeitos desta Lei, são consi-
derados “maus-tratos” os 
atos previstos no art. 32 da 
Lei Federal nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998.

B- A vedação de que 
trata o art. 1º aplicar-se-á 
quando do trânsito em jul-

gado da sentença conde-
natória do processo judicial 
relativo ao crime de maus-
-tratos aos animais.

Já o artigo 243 - comple-
mentado na sugestão do ou-
tro PL agora em trâmite na 
Câmara de Torres  - teria o 
seguinte texto: 

 A- Aquele que atropelar 
qualquer animal em via pú-
blica do município de Tor-
res fica obrigado a prestar 
socorro imediato ao animal 
atingido.

 B- O descumprimento do 
disposto no art. 243 a acar-

retará ao infrator:
I - multa no valor de 3 

UFM; e II - responsabilidade 
pelas despesas decorrentes 
da prestação de socorro ao 
animal.

C- O disposto nesta 
Lei não isenta o infrator das 
demais sanções previstas 
em outros tipos de diplomas 
legais.

Vereador apresenta Projeto que visa responsabilizar 
motoristas por atropelamentos de animais em Torres

Alexandre Negrini acrescenta artigos em leis que foram promulgadas há 74 anos

A vereadora torrense 
Carla Daitx viajou a Brasília, 
nesta terça-feira (24), para 
participar da 1ª Conferên-
cia Nacional de Vereado-
ras do Brasil, cujo tema é 
“A mulher e os desafios de 
representação política no 
cenário nacional”. 

A iniciativa, que segue 
até sexta-feira (27), aborda-
rá assuntos como a violên-
cia política, os desafios dos 
novos paradigmas da fisca-

lização exercida pelo legis-
lativo municipal, captação 
de recursos para projetos 
voltados ao fortalecimento 
das mulheres, dentre ou-
tros. 

A partir da conferência, 
promovida pela Abracam 
Mulher, será definida uma 
pauta que deve ser apre-
sentada na bancada femini-
na no Congresso Nacional. 
(FONTE - Assessora Parla-
mentar MAIARA RAUPP)

Parlamentar de Torres participa da 1ª Conferência 
Nacional de Vereadoras do Brasil
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TORRES - Na terça-feira (24 
de maio), a vereadora Carla 
Daitx recebeu das mãos do de-
putado federal Pedro Westpha-
len - em Brasília -  uma emenda 

parlamentar no valor de R$ 200 
mil reais, que será destinada 
para as obras de distribuição de 
água potável na comunidade 
do Jacaré.

"Essa é uma ação conjunta 
entre vereadores e o poder exe-
cutivo, que também conquista-
ram emendas para impulsionar 
a obra, que beneficiará cerca 

de 180 
famílias. 
A água 
potável 
é priori-
dade na 
comuni-
dade, já 
que em 
t o r n o 
de 70% 
dos mo-
radores 

se abastecem de água de mor-
ros e vertentes", ressalta a ve-
readora Carla.

Ainda durante a visita ao ga-
binete do deputado, em Bra-
sília, a vereadora conquistou 
mais R$ 200 mil reais, que serão 
destinados para investimentos 
em infraestrutura urbana no 
município no segundo semes-
tre.

R$ 250 mil para pavimentação

Além disso, em visita ao gabi-
nete do deputado federal Covatti 
Filho na tarde desta quarta-feira 
(25), ainda em Brasília, a verea-

dora Carla Daitx conquistou uma 
emenda parlamentar no valor de 
R$ 250 mil reais, que será desti-
nada para obras de pavimenta-
ção em Torres.  Carla aproveitou 
a oportunidade para agradecer 
o apoio do deputado, sempre 
atento às demandas do municí-
pio.

Outras demandas voltadas ao 
atendimento em Saúde e ao de-
senvolvimento urbano de Torres 
foram reforçadas junto ao presi-
dente Bolsonaro, em encontro 
na última quarta-feira (25).

*FONTE - Assessora Parlamen-
tar MAIARA RAUPP

A FOLHA fez contato com o se-
cretário de Cultura e Esportes da 
Prefeitura de Torres, José Mauri 
Rodrigues para saber sua versão 
sobre o pronunciamento público 
feito na Câmara de Vereadores 
na segunda-feira (23), com acu-
sações ao seu trabalho. Ele acha 

que houve uma espécie de mal 
entendido sobre a atitude da se-
cretaria perante a narrativa do 
representante do Cineclube. 

“Acredito que toda manifes-
tação de maneira ordeira e pelo 
bem de um propósito são válidas 
e ressalto que não houve nenhu-

ma intervenção por parte da Pre-
feitura ou de nenhum secretário 
municipal para que o evento do 
abraço ao museu fosse cancela-
do ou suspenso” afirma Mauri.  
“Já sobre o desligamento de uma 
das nossas diretoras da pasta, foi 
causada apenas por motivação 

administrativa, não tendo defe-
rência com outro motivo paralelo 
qualquer”, continuou o secretário 
da prefeitura.

“Quanto a uma suposta amea-
ça feita ao responsável pelo Mu-
seu, o Tommaso, posso precisar 
que eu secretário da pasta da 

Cultura e do esporte de Torres 
nunca falei sobre o Cineclube ter 
ou não espaço no museu: O local 
está fechado para reformas por 
tempo indeterminado. Portanto, 
as acusações sugeridas são in-
fundadas", concluiu José Mauri 
Rodrigues .

POLÍTICA

Secretário Mauri nega as acusações

Emendas parlamentares conquistadas para pavimentação 
e obra de distribuição de água em Torres

Na sessão da Câmara de Ve-
readores de Torres, realizada na 
segunda-feira, dia 23 de maio, 
participou da Tribuna Popular o 
representante do Cineclube Tor-
res, Tommaso Mottironi. Ele foi à 
Casa Legislativa para falar sobre 
as atividades do Dia Internacional 
de Museus, mas acabou aden-
trando em outros assuntos que 
envolvem a estrutura pública re-
lacionada as atividades culturais 
em Torres.

O representante do Cine Clube 
lamentou sobre a situação do atu-
al prédio do Museu Histórico de 
Torres (antiga Prefeitura). Falou 
sobre a falta de local físico funcio-
nal para o setor de Cultura de Tor-

res.  Para Mottironi, o prédio onde 
funcionou a antiga prefeitura (na 
Avenida Júlio de Castilhos), neces-
sita de muita manutenção. Lem-
brou que, inclusive, a Prefeitura já 
teria sido notificada por conta de 
problemas ligados ao prédio. Ape-
sar de uma reforma recente feita 
pela municipalidade no local, ele 
listou situações como vazamentos 
em salas que não poderiam se-
quer ser utilizadas, além de espa-
ços do museu estarem sendo mais 
ainda depreciada pela umidade.

Além disso, Tommaso pediu à 
Comissão de Educação, Esporte 
e Cultura da Câmara para a bus-
ca de um diálogo entre a Pasta de 
Cultura e a comunidade, sugerin-

do a criação de um conselho de 
cultura em que os mem bros não 
sejam nomeados. Questionou 
ainda o baixo valor destinado à 
Pasta de Cultura em Torres.

A seguir, o representante do Ci-
neclube passou a falar sobre um 
movimento, realizado por pesso-
as ligadas à Cultura de Torres, que 
culminou em um “Abraço Simbó-
lico” ao edifício do prédio históri-
co da Avenida Júlio de Castilhos, 
para ele com objetivo de mostrar 
afeto pelo seu valor arquitetônico 
e funcional do Museu, lembrando 
que o prédio demandava cuida-
dos e reparos.  E lamentou o que 
chamou de intervenção do secre-
tário de Cultura de Torres, José 

Mauri Rodrigues, em relação ao 
abraço simbólico. Mottironi disse 
que o secretário teria  ameaça-
do retirar as atividades do clube 
de Cinema realizadas dentro do 
prédio. Além disso, citou a recen-
te demissão de uma servidora 
da pasta da Cultura, o que para 

Tommaso teria sido uma espécie 
de retaliação ao movimento do 
abraço simbólico - servidora de-
mitida esta que, para ele, seria 
uma pessoa bastante preparada 
dentro da pasta de cultura e que 
estaria fazendo bons trabalhos 
em prol do setor em Torres. 

Ativista cultural questiona ações de secretário municipal 
de Torres, que diz que 'acusações são infundadas'

Tommaso (e) acusou na tribuna ; secretário Mauri (d) negou

Pronunciamento na Câmara girou em torno da manutenção do edifício histórico onde funcionou a sede da prefeitura de Torres até o ano de 2016 - e que atualmente 
abriga Museu Histórico de Torres

Emendas conquistadas foram fruto de articulação da Vereadora Carla Daitx, que esteve em Brasília nesta semana

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza, recebeu na sexta-feira (20 
de maio), emenda parlamentar do 
deputado federal Pedro Westpha-
len no valor de R$ 200 mil para a 
área de custeio da Saúde e mais R$ 
200mil para investimentos de cus-
teio geral no município, ou seja, 

pode ser empregada em qualquer 
área, no caso, em pavimentação. 
A emenda extra orçamentária de 
R$ 400 mil foi anunciada pelo ve-
reador Gibraltar Vidal em visita ao 
Gabinete do Prefeito.

O prefeito agradeceu, desta-
cando a parceria com os verea-

dores e deputados, comentando 
que desta maneira esta área fica 
mais fortalecida para a população. 
“Este recurso é oriundo da boa re-
lação com deputados e vereado-
res, sendo muito importante para 
o desenvolvimento de Torres”, 
disse.

Prefeito de Torres recebe 
emenda parlamentar para a Saúde 

e investimentos de custeio
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FONTE: Prefeitura de Torres
________________________

A Prefeitura de Torres inaugu-
rou nessa última quarta-feira (25 
de maio), salas de aula modu-
lares, última tendência adotada 
par ampliar as escolas no país. 
A iniciativa é pioneira no Litoral 
Norte e ocorreu em duas Escolas 
de Ensino Fundamental, na Esco-
las Profº Manoel Ferreira Porto, 
no Campo Bonito, e na Escola 
Almirante Tamandaré. na Praia 
Paraíso. A atividade contou com a 
presença do prefeito Carlos Souza 

e do secretário de Educação, Ale-
xandre Porcatt.

Nas diferentes ocasiões, os 
atos contaram com a participação 
dos alunos. Na Almirante Taman-
daré, foram recepcionados pelos 
professores e a diretora Lilian Se-
lau Santos Martins, e na Manoel 
Ferreira Porto foram recebidos 
pela diretora Ana Paula Delfino, 
que em breve irá se aposentar, e 
a futura diretora, Viviane Freitas. 
A presidente do Conselho Munici-
pal de Educação, Almonita Gede-
on, acompanhou os dois atos.

Na Escola Manoel Ferreira 

Porto ocorreram as seguintes 
melhorias: ampliação da escola 
com 03 salas de 02 módulos e 02 
banheiros equipados com PNE e 
a construção das bases para as-
sentamento dos módulos. Valor 
total: R$ 555.410,44. E na Escola 
Almirante Tamandaré: ampliação 
da escola com 04 salas, 02 ba-
nheiros, 01 refeitório, 01 cozinha, 
01 despensa, 01 módulo de circu-
lação e 01 sistema de cobertura 
e circulação, com a construção 
das bases para assentamento dos 
módulos e reforma da parte anti-
ga da escola, com nova secretaria, 

sala da equipe diretiva e espaço 
de acolhimento e planejamento 

para o corpo docente. Valor total: 
R$ 1.136.848,66

EDUCAÇÃO

Inéditas salas modulares são inauguradas 
em duas escolas municipais de Torres

Segundo a Prefeitura de Tor-
res, as salas de aulas modulares 
são a tendência para ampliar 
escolas, constituindo-se em am-
bientes novo, seguro e confor-
tável para professores e alunos 
além de uma obra limpa e en-
tregue em tempo recorde. "A ra-
pidez é um diferencial que torna 
atrativo o uso dos módulos, já 
que são entregues praticamente 
prontos pela empresa. A escola 
que aposta nas construções mo-
dulares também contribui para o 

meio ambiente ao investir em um 
projeto de 'obra limpa', capaz de 
minimizar desperdício em relação 
à alvenaria".

Par a realização das obras 
ocorreram dois processos licita-
tório, sendo um de construção 
da fundação e outro de aquisição 
de equipamentos. Para o prefeito 
de Torres e o secretário de Educa-
ção, a obra em relação aos alunos 
e professores é significativa e no-
tória, teve o reconhecimento das 
comunidades e equipes diretivas. 

Salas de aula modulares
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TORRES - Pensando na 
segurança alimentar dos 
alunos da rede municipal de 
ensino e considerando o atu-
al cenário onde as refeições 
não representam apenas o 
ato de fornecer alimentos 
para as crianças, mas sim um 
processo educativo na for-
mação de práticas alimen-
tares saudáveis e de desen-
volvimento biopsicossocial, 
a Secretaria de Educação 
adquiriu 17 buffets em inox, 
com capacidade para seis 
pratos quentes.

"Todas as Escolas de Edu-
cação Infantil e de ensino 
Fundamental foram con-
templadas. Além de dar 
mais autonomia as crianças 

na escolha e na quantidade 
dos alimentos, o sistema de 
buffets mantêm as comidas 
quentes por mais tempo, 
gerando mais segurança e 
durabilidade dos mesmos, 
assegurando as determina-
ções sanitárias", ressalta a 
Prefeitura de Torres.

A implantação dos buffets 
está acontecendo de forma 
gradativa para que o pro-
cesso seja acompanhado e 
supervisionado pela nutri-
cionista Patricia Pugen, res-
ponsável pela alimentação 
escolar e pelo Secretário de 
Educação, Alexandre Porcatt.

EDUCAÇÃO 

TORRES - A Secretaria Munici-
pal de Educação de Torres, no pe-
ríodo de 9 a 12 de maio, realizou 
mais um momento de formação 
com os supervisores, orientadores 
e professores da Educação Infantil 
da Rede Municipal. Divididos em 
grupos etários das crianças, os 
profissionais da área vivenciaram 
momentos de escuta, troca e fun-
damentação teórica com a coor-
denação pedagógica de Educação 
Infantil do Município, lideradas 
por Bárbara Rocha e Patrícia Boa-
ventura.

A formação docente faz parte 
do calendário de ações e estraté-
gias da pasta e tem como objeti-
vos construir e dialogar com os 
professores, os caminhos para a 
efetivação de proposta pedagógi-
ca da rede municipal, sustentada 
pelo estudo de teorias e vivências 

das práticas cotidianas.
No dia 9, os educadores que 

trabalham com berçários aprofun-
daram o momento de encontro 
com as inspirações sobre a abor-
dagem Pikler, o uso do mobiliário 
adquiridos pela Secretaria e dispo-
nibilizados no início do ano letivo. 
Já, os profissionais que trabalham 
com as turmas de maternais dia-
logaram sobre os principais desa-
fios que vêm encontrando no co-
tidiano escolar. O retorno de aulas 
presenciais e as consequências do 
período de pandemia na vida das 
crianças também fizeram parte do 
encontro do dia 10/05.

Os educadores das turmas de 
Pré I, no dia 11, tiveram como 
pauta temas como “o desem-
paredamento infantil” (a escola 
como lugar de encontro com a 
natureza), que possui a contextu-

alização baseado na relação direta 
das experiências da criança com a 
natureza, tornando isso possível 
no cotidiano do seu planejamento 
correlacionando com a sua prática 
e partilhas de vivências entre as 
escolas.

As profissionais que compõem 
a supervisão e a orientação esco-
lar estiveram reunidas nos dias 10 
e 12, em encontros que marcaram 
a revisão dos conteúdos pedagó-
gicos no universo da educação 
infantil e ainda foi realizado um 
roteiro de visita por algumas es-
colas da área. A Secretaria possui 
um cronograma que acontecerá 
mensalmente e bimestralmente 
os encontros visando proporcio-
nar aos profissionais da educação 
infantil de Torres, a oportunidade 
de compartilhar experiências, de 
formação continuada, de estudos, 

diagnósticos e estratégias de atua-
ção em Rede.

Para o secretário de Educação, 
Alexandre Porcatt, que esteve pre-
sente em algumas destas oportu-
nidades, agradeceu o comprome-

timento de todos os profissionais 
da Rede, enalteceu as entregas 
que são realizadas para as crian-
ças e que o protagonismo e suces-
so da Rede é de todos os profissio-
nais presentes.

Secretaria da Educação realiza formação para 
professores da Educação Infantil

Na manhã desta quarta-feira (25 
de maio), o Prefeito de Torres, Car-
los Souza, acompanhado do Secre-
tário de Educação, Alexandre Por-
catt, declarou aberto oficialmente 

os Jogos Escolares de Torres (Jet), 
no Ginásio Poliesportivo na Escola 
Municipal Fundamental Professor 
Manoel Ferreira Porto.

O evento é uma realização da 

Prefeitura Municipal através da 
Secretaria de Educação, com apoio 
da ULBRA/Torres, das escolas mu-
nicipais e estaduais do município 
e do corpo docente das escolas. 
O objetivo do (Jet) é promover 
através da prática esportiva, a in-
tegração e o intercâmbio entre os 
alunos das unidades escolares da 
rede de ensino fundamental em 
todo o município de Torres.

Participaram da abertura a Pre-
sidente do Conselho Municipal 
de Educação de Torres, Almonita 
Gedeon, representando a Câmara 
de Vereadores, o vereador Claudio 
Freitas, o Secretário de Cultura e 
do Esporte, José Mauri Rodrigues, 
equipe diretiva da Secretaria de 

Educação, educadores municipais e 
alunos das escolas: Escola Estadual 
De Educação Básica Marechal Deo-
doro, Escola Municipal Fundamen-
tal Alcino Pedro Rodrigues, Escola 
Estadual De Ensino Fundamental 
José Quartiero, Escola Municipal 
Fundamental Mampituba, Escola 
Municipal Fundamental Profes-
sor Manoel Ferreira Porto, Escola 
Estadual De Ensino Fundamental 
Manoel João Machado, Escola 
Municipal Fundamental Professor 
Manoel Oliveira Carneiro, Escola 
Estadual De Ensino Fundamental 
Nossa Senhora Da Glória, Escola 
Municipal Fundamental Santa Rita, 
Escola Estadual Indígena De Ensi-
no Fundamental Nhu Porã, Escola 

Municipal Fundamental São Judas 
Tadeu, Escola São Domingos – Sa-
grado – Rede De Educação, Escola 
Municipal Fundamental Zona Sul.

Na ocasião, o prefeito de Torres 
destacou que através do esporte, 
os alunos desenvolvem aspectos 
como disciplina, respeito, inte-
gração e atuação em equipe.  O 
juramento ficou com o professor 
Celedo Heitor Elz Neto da escola 
anfitriã que encaminhou a condu-
ção junto aos atletas sendo segui-
do pelos alunos participantes. Na 
sequência a equipe do Sesc pro-
moveu ação do Dia do Desafio (re-
alizado no mesmo dia 25 de maio) 
e todos presentes realizaram ativi-
dades físicas.

Abertos oficialmente os Jogos Escolares de Torres (JET)

Secretaria de Educação adquire 
17 buffets para a Alimentação Escolar

No próximo dia 26 de 
maio, quinta-feira, a Pre-
feitura de Torres, através 
da Secretaria de Cultura 
e do Esporte, promove 
o 2º Encontro on-line de 
História, Memórias e Po-
esias.

O evento será realiza-
do às 19h, com transmis-
são pelas redes sociais da 
Prefeitura. Participaram 
deste evento os poetas 
José Nilton Teixeira, Reja-
ne Vargas, Amália Capa-
verde, Joaquim Moncks, 
Ana Reis Pereira, Josa-
phat, Solange Borges, Ro-
sane Coelho Rodrigues.

Prefeitura promove o 
2º Encontro on-line de Memórias, 

Histórias e Poesia
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 Igreja Católica no Litoral promove encontro com 
imprensa pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais 

TORRES - A Igreja Católica no 
Brasil, por meio da Conferên-
cia Nacional dos Bispo do Brasil 
(CNBB) e a Pastoral da Comunica-
ção (Pascom Brasil) celebra entre 
os dias 23 e 29 de maio, a Semana 
da Comunicação, alusiva ao 56º 
Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, que neste ano o papa 
Francisco dedicou o tema “Escu-
tar com os ouvidos do coração”.

No RS, a Pascom RS (CNBB Sul 
3) divulga um documentário so-
bre o trabalho social e pastoral da 
Igreja no Estado, ouvindo aqueles 
que tiveram suas vidas transfor-
madas pelo amor, pela caridade e 
pela fé, exercitando a escuta pe-
los ouvidos do coração. Confira o 
vídeo no Facebook e Youtube da 
Diocese de Osório.

Jornalistas falam sobre seu 
papel nesta mensagem papal

Na Diocese de Osório, na úl-
tima terça e quarta-feira, 24 e 
25/05, a Pascom promoveu uma 
“Roda de conversa com o Bispo”, 
nas cidades de Torres e Osório. Na 
oportunidade, o bispo dom Jaime 
Pedro Kohl recebeu agentes da 
Pascom de paróquias e profissio-
nais da imprensa para um café e 
bate-papo sobre a mensagem do 
papa Francisco aos comunicado-
res.

De acordo com dom Jaime, 
reunir pela terceira vez os agentes 
da Pascom e profissionais dos ve-
ículos de imprensa, como rádios, 
jornais e portais, é sempre um 
momento muito enriquecedor, 
de troca a partir da reflexão e até 
mesmo provocação do papa para 
uma comunicação boa, a partir da 
escuta e do comprometimento 
com a realidade de vida das pes-
soas e comunidades.

No encontro em Torres, parti-
ciparam representantes do Jornal 
do Mar, Jornal Norte Sul, Jornal 
Fato em Foco, Jornal A Folha Tor-
res, Rádio Maristela, Grupo de jo-
vens Emaús Ágape e Pascom São 
Domingos. Em Osório participa-
ram agentes da Pascom da Cate-
dral e de Maquiné.

Redes sociais desafiam 
mais ainda profissionais de 
comunicação

O desafio de falar a verdade 
levando em conta a necessidade 
da empatia para escutar com o 
coração teve um bonito espaço 
de impressões desta mensagem 
papal entre os protagonistas do 
encontro realizado no prédio da 
Paróquia da Igreja Santa Luzia em 
Torres. 

A impressão da maioria dos 

presentes sinalizou que existência 
das redes sociais complica mais 
as coisas pela falta de técnicas de 
comunicação dos leigos, que em 
muitos casos não utilizam a em-
patia para avaliar o que leem ou o 
que ouvem e veem nos meios de 
comunicação. Mas que também é 
justamente por isto que os profis-

sionais do setor devem se desa-
fiar ainda mais em escutar com 
ouvidos do coração para plantar 
a verdade, mas com requintes 
amigável e de  paz entre a huma-
nidade. 

*Com Ascom Diocese de 
Osório (Melissa Maciel)

COMDER se reúne para tratar dos recursos do 
FEAPER- Programa Avançar

TORRES - Na tarde dessa última terça-
-feira (17 de maio), ocorreu nas depen-
dências da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural e Pesca, a reunião do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural do Município de Torres- COMDER 
Entre as pautas, foi tratado sobre os re-
cursos disponíveis pelo FEAPER – Progra-
ma Avançar, nos quais foram apreciadas 
as inscrições recebidas até o dia 17 de 
maio, às 12h. 

O valor total disponibilizado ao Muni-
cípio de Torres foi de R$ 108.736,00, divi-
dido em cada linha de atividade: – Linha: 
Agricultores e pecuaristas familiares: R$ 

10.000,00. – Linha: Pescadores artesa-
nais: R$ 70.000,00. – Linha: Agroindús-
tria: R$ 28.736,00.

Após a divulgação nas comunidades e 
meios de comunicação, os interessados 
foram até o Escritório Municipal da EMA-
TER, a fim de verificar os requisitos e a 
documentação necessária para realizar a 
inscrição. Foram um total de 14 inscrições 
apreciadas no COMDER, respeitando os 
requisitos e valor disponibilizado ao mu-
nicípio, e aprovadas por unanimidade. O 
prazo para envio da documentação pelo 
Escritório Municipal da EMATER, encerra 
nesta sexta-feira, 20 de maio.

33º Rodeio Crioulo Interestadual de 
Torres movimentou a Vila São João

A sexta-feira passada (dia 20 de 
maio) foi marcada pela abertura do 33º 
Rodeio Crioulo Interestadual de Torres 
na Vila São João, que ocorreu de 19 a 22 
de maio. O patrão do CTG Porteira Gaú-
cha, Renan Hugentobler e o prefeito 
Carlos Souza fizeram a abertura oficial 
na cancha de rodeio, com a presença 

do Presidente da Câmara de Vereado-
res de Torres, Rafael Silveira, secretários 
municipais e vereadores locais.

Uma grande programação foi orga-
nizada para esta festa gaúcha, incluindo 
atividades campeiras, artísticas, sociais 
e esportivas alusivas ao folclore riogran-
dense. Gineteada, prova de rédeas, laço 

e muitas outras modalidades. Apresen-
tações artísticas, shows, tertúlia livre, 
declamações, vários concursos para 
diferentes iniciativas, torneio de truco, 
enfim, uma série de opções para o pú-
blico mirim, juvenil, adulto e veterano 
foram disponibilizadas para a comuni-
dade e turistas.

Prorrogado o prazo de cadastro de placas torrenses para acesso gratuito no Parque da Guarita
TORRES - Para terem acesso gra-

tuito no Parque da Guarita, os ve-
ículos com placas de Torres terão 
que se cadastrar. A determinação é 
em consequência da implantação 
do novo sistema de automação de 
estacionamento no Parque. O prazo 
foi prorrogado e os proprietários po-

dem efetuar o cadastro até o dia 10 
de junho.

O cadastramento é bem fácil, 
basta apenas preencher os dados 
no link https://sigacloud.com/Cre-
denciadoPreCadastrados/Novo2?i-
d=1&codigoDaUnidade=22009. 
Após a informação dos dados, o 

proprietário receberá um e-mail no 
endereço cadastrado, devendo  res-
ponder com cópia do documento do 
veículo para validação.

A iniciativa é necessária para o 
veículo ter acesso liberado, e ser be-
neficiado pela Lei Municipal nº 3348, 
de 17 de novembro de 1999, que 

concede o direito de acesso gratuito 
no Parque da Guarita ao proprietário 
de veículos emplacados no municí-
pio de Torres.

O sistema de cobrança do acesso 
de veículos ao Parque será 100% au-
tomatizado. Tratam-se de cancelas 
projetadas para controlar o alto fluxo 

de veículos. "As cancelas farão a lei-
tura da placa dos veículos que dese-
jam acessar o Parque, identificando 
e isentando os que são registrados 
em Torres, e cobrando dos que são 
registrados em outros municípios. 
A iniciativa trará benefícios ao Par-
que", finaliza a Prefeitura de Torres.

Grupos conversaram sobre o significado de texto escrito pelo Papa Francisco intitulado “Escutar com os ouvidos do coração”
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Nesta terça-feira (24/05), a Polícia 
Civil deflagrou a Operação UNDER-
GROUND, que visa a desarticular 
associação criminosa que fraudava 
licitações do ramo de hidrojatea-
mento e água servida, envolvendo 
prefeituras do litoral norte do Rio 
Grande do Sul.  Após nove meses 
de investigações, foram cumpridas 
cinco ordens judiciais de busca e 
apreensão em Canoas e em Torres/
RS, na sede da Prefeitura de Torres, 
sede de empresas e nas residências 
de investigados.

Conforme investigações do De-
partamento Estadual de Investiga-
ções Criminais (Deic) da Polícia Civil, 
os empresários do ramo de sanea-
mento buscavam burlar certames 
licitatórios, por vezes esvaziando a 

concorrência ou criando uma falsa 
competição entre empresas, a fim 
de  direcionar a licitação para um dos 
envolvidos. A partir das informações 
advindas de denúncias, verificou-se 
que um dos empresários ofereceu 
a uma representante de empresa 
concorrente a possibilidade de ne-
gociarem uma licitação para que não 
precisassem ir até o final da sessão 
concorrendo. Em uma licitação se-
guinte, verificou-se o surgimento de 
nova empresa concorrente, criada 1 
(um) mês antes, para prestar o mes-
mo tipo de serviço, sem que tivesse 
a qualificação necessária para par-
ticipar da licitação. Constatou-se, 
ainda, que um dos empresários já 
teria se utilizado do mesmo modus 
operandis há anos atrás, em outros 

estados da federação.

Prefeitura de torres emite 
nota de esclarecimento 

Quando a Polícia Civil, por meio do 
Departamento Estadual de Investiga-
ções Criminais (Deic), esteve na sede 
administrativa da Prefeitura de Tor-
res - realizando a Operação Under-
ground - estes foram acompanhados 
pela Procuradora Geral do Município 
e pelo Chefe de Gabinete Municipal, 
segundo nota da Prefeitura de Torres.

"A Prefeitura de Torres mostrando 
transparência e idoneidade, colabora 
desde o início da investigação e se co-
loca à disposição do (Deic). Assim que 
feita a denúncia por parte de uma das 
empresas participantes da licitação, 

a Prefeitura no dia 18 de junho de 
2021, suspendeu a mesma, encami-
nhou a Ata para a Delegacia de Polícia 
e por determinação do Prefeito, foi 
instaurado um Processo Administrati-

vo Especial (Pae), para que a prefeitu-
ra também apure os fatos", ressalta a 
comunicação da municipalidade.

FONTES - Polícia Civil do RS e Pre-
feitura de Torres

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

POLICIAL

Na tarde desta terça-feira (24/5), 
no centro de Torres, a Brigada Militar 
prendeu um homem pelo crime de 
porte ilegal de arma de fogo, suspeito 
de roubo a estabelecimento comer-
cial, ocorrido na segunda-feira (22). O 
mesmo era foragido do sistema prisio-
nal.

Diante de informações sobre um 
roubo a estabelecimento comercial 

ocorrido na tarde de segunda-feira 
(23/5), na Praia dos Molhes, equipes 
da Força Tática do 2° BPAT receberam 
imagens e características do indivíduo, 
e desde então, estavam monitorando 
e realizando averiguações. Nesta terça 
(24), por volta das 17h, os policiais re-
ceberam mais informações de que um 
homem suspeito e com as mesmas 
características, estaria transitando na 

área central de Torres. 
De imediato, os policiais foram até 

o local - abordaram e identificaram 
um homem de 34 anos. Ele tinha 10 
passagens policiais por roubo, dois 
homicídios, tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo. Em revista pes-
soal foi localizado com ele um revólver 
calibre .38, cinco munições do mesmo 
calibre e uma jaqueta.

Questionado sobre o crime come-
tido na segunda-feira (23), o homem 
confessou a autoria aos policiais e in-
dicou onde estava o material roubado. 
"Salienta-se que o homem estava fo-
ragido do sistema prisional e havia um 
mandado de prisão pendente contra o 
indivíduo. Ele foi preso em flagrante e 
encaminhado à Delegacia de Polícia de 
Torres", finaliza a comunicação da BM.

Suspeito de roubo a comércio em Torres com extensa ficha policial é preso 

Com operação em Torres, investigada associação criminosa 
que fraudava licitações na área de saneamento

Buscas da Operação Underground - Foto: Polícia Civil / 1° DECOR / DEIC

Na quarta-feira (25/5), no bair-
ro Rondinha em Arroio do Sal, 
a Brigada Militar (BM) prendeu 
dois homens por tráfico de dro-
gas. Equipes da Força Tática do 
2º BPAT possuíam informações 
de que dois homens estariam 

fazendo a distribuição de drogas 
na cidade de Arroio do Sal. Com 
o apoio e monitoramento reali-
zado pela Agência de Inteligência 
do 2º BPAT, os policiais militares 
conseguiram localizar dois indiví-
duos suspeitos. 

"A dupla foi abordada e identi-
ficada, sendo dois homens, de 32 
e 28 anos, ambos com passagens 
policiais por tráfico de drogas.  
Com a dupla foram encontradas 
100 pedras de crack, uma máqui-
na de cartões de crédito, uma ba-

lança de precisão e R$ 54", desta-
ca a comunicação da BM.

TEXTO: Soldado Eline 
FOTO: Divulgação BM

Dupla é presa pela BM com 100 pedras de crack em Arroio do Sal

Operação Underground - do Deic/Polícia Civil - busca desarticular associação criminosa que fraudava licitações, em especial no ramo de hidrojateamento e água servida

Na quarta-feira (25/5), em 
Torres, na Rua Senador Alber-
to Pasqualini, a Brigada Militar 
prendeu um homem por tráfico 
de drogas.

Uma guarnição da Brigada 
Militar foi solicitada para prestar 
um apoio ao Corpo de Bombei-
ros após um incêndio na Vila São 

João. No local, os bombeiros mi-
litares realizaram os procedimen-
tos na área atingida pelo fogo, e 
após finalizarem, tentaram iden-
tificar o responsável pelo local, 
que foi buscar os documentos e 
não retornou. 

Neste momento, uma guar-
nição da BM foi então solicitada 

para abordar o indivíduo, sendo 
identificado um homem de 28 
anos, e durante averiguações os 
policiais encontraram no local, 
três pés de maconha em proces-
so de secagem, 450g de maco-
nha, um tubo plástico contendo 
sementes da mesma droga e 
uma balança de precisão.

BM PRENDE HOMEM COM TRÊS PÉS DE MACONHA EM TORRES
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Referente a pandemia de 
Covid-19 em Torres nos dias 
entre 20/05 e 25/05, uma 
notícia alentadora - nenhum 
novo óbito relacionado a do-
ença foi registrado neste pe-

ríodo.
Além disso, houve bai-

xa  em relação ao número 
de casos ativos de Covid-19 
na cidade. Na quarta-feira 
(25/05), o Boletim Epidemio-

lógico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde re-
gistrava 104 casos ativos em 
Torres - número menor que 
os 130 casos ativos na quinta-
-feira passada (19/05).

Torres registrou 145 novos casos de Covid-19 nos últimos 6 dias

FONTE: ASSESSORIA AESC 
(HNSN) - Maria Rita Horn 

Neste mês de maio, a Asso-
ciação Educadora São Carlos 
(AESC), mantenedora do Hos-
pital Nossa Senhora dos Nave-

gantes, em Torres, completa 60 
anos. A instituição é fruto do 
trabalho das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo-Sca-
labrinianas. Desde sua criação, 
em 1962, em Caxias do Sul – à 
época, chamada Sociedade 

Educadora e Beneficente do Sul 
–, a AESC tem como missão aco-
lher, cuidar e educar, sempre 
dedicando à população gaúcha 
importantes projetos em saúde, 
educação e responsabilidade 
social.

AESC, mantenedora do Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes, completa 60 anos

145 novos casos registrados em 6 dias
Na quarta-feira, 25 de 

maio, o Boletim Epidemio-
lógico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Torres registrava, contando 
desde o início da pandemia, 
12088 casos confirmados, 
com 11859 recuperados, 102 
pacientes em isolamento do-
miciliar e 125 óbitos. "Nesta 

quarta, o Boletim registrava 
dois casos de Covid no HNSN 
- um torrense e um pacien-
te de fora de Torres em leito 
comum, além de um pacien-
te de fora de Torres na UTI. 
Também está registrado um 
pacientes de Torres hospita-
lizado em outro município". 
indica a Prefeitura de Torres, 

ressaltando ainda que o Bo-
letim registrava um caso sus-
peitos de Covid-19 no muni-
cípio.

Assim,  no período de seis 
dias (entre 20/05 e 25/05), 
foram registrados 145 novos 
casos da doença em Torres. 
Com isso, houve aumento 
pequena redução em rela-

ção ao total de novos casos 
da semana passada (entre 
12/05 e 19/05), quando 179 
novos casos foram registra-
dos na cidade. Reforça-se a 
necessidade da população 

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

Torres estava com 104  casos ativos até quarta (25/05). Arroio do Sal e Três Cachoeiras também teve aumento nos novos casos

Arroio do Sal e Três Cachoeiras com aumento nos novos casos
Em relação a situação do 

novo coronavírus em Três Ca-
choeiras, o ultimo relatório foi 
de 25/05 (quarta), quando o 
município estava com 2633 ca-
sos confirmados para Covid-19 
(não tendo nenhum paciente 
internado), sendo 2530 recupe-
rados e 3 suspeitos (aguardando 
resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras estava com 27 óbi-
tos relacionados ao coronavírus 

desde o princípio da pandemia 
(nenhum novo óbito em relação 
aos últimos meses).

Já Arroio do Sal teve seu últi-
mo boletim divulgado na terça-
-feira (24/05), onde registrava 
(desde o início da pandemia) 
3.184 casos confirmados de 
Covid-19, sendo que 2.959 já 
estão recuperados da doença. 
"No período de uma semana, o 
município contabiliza 182 pes-

soas com a doença ativa em 
isolamento domiciliar, um au-
mento de 149% no número de 
casos novos comparado com a 
semana passada, quando o Mu-
nicípio registrava 122 casos. No 
momento não há morador de 
Arroio do Sal hospitalizado. O 
município registra desde o início 
da pandemia 43 óbitos em de-
corrência da doença", destaca a 
Prefeitura de Arroio do Sal.

Desde o princípio, atenção aos migrantes
O ano dessa celebração resulta 

de uma importante jornada, ini-
ciada há mais de século. Foi em 
1895 que as Irmãs Scalabrinianas 
desembarcaram no Brasil, vindas 
direto da Itália. No Rio Grande do 
Sul, essa chegada se deu em 1915, 

primeiro em municípios da Serra, 
onde a demanda por cuidado era 
maior, com a educação e a evan-
gelização das famílias migrantes 
italianas e seus filhos, muitos de-
les órfãos.

Com o tempo, a presença das 

Irmãs cresceu e ganhou outras re-
giões, surgindo a possibilidade de 
criar a AESC como personalidade 
jurídica no Estado. Dessa forma, 
trouxeram para o RS um vínculo 
que era estabelecido com a sede 
geral, em São Paulo.

Saúde, Educação e Responsabilidade Social
Entre as realizações da mante-

nedora, o Hospital Mãe de Deus, 
inaugurado em 1979, foi a primei-
ra grande obra entregue à socie-
dade. Hoje, a AESC mantém tam-
bém em Porto Alegre o Hospital 
Santa Ana, no bairro Teresópolis, e 
quatro Centros de Atenção Psicos-

social Álcool e Drogas (CAPS AD). 
Entre estes, o primeiro CAPS AD 
IV do Brasil, com atendimento psi-
quiátrico 24h e com acolhimento 
a usuários majoritariamente em 
situação de rua.

No litoral, assim como é res-
ponsável pelo Hospital Nossa Se-

nhora dos Navegantes, mantém 
também o Hospital Santa Luzia, 
em Capão da Canoa.

Além disso, três colégios inte-
gram a rede Educação Scalabri-
niana Integrada: São Carlos, em 
Caxias do Sul; Nossa Senhora de 
Lourdes, em Farroupilha; e São 

Carlos, em Santa Vitória do Palmar.
A atenção ao migrante, causa 

que deu origem à Congregação, 
segue sendo de extrema impor-
tância para as Irmãs. O Centro de 
Atendimento ao Migrante (CAM) 
é referência nacional pela acolhi-
da e integração de pessoas que 

vêm de dezenas de países a Caxias 
do Sul em busca de uma nova 
vida no Brasil. Além disso, o CAM 
promove cursos gratuitos online 
por meio do programa ForMigra, 
abordando migração e refúgio 
para preparar profissionais e vo-
luntários da área.  

A relação entre AESC e o Hospital N. Sra. dos Navegantes
Fundado em 24 de fevereiro 

de 1954 pela Mitra Diocesana de 
Caxias do Sul, o Hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes foi incorpo-

rado à AESC no ano de 1997, por 
meio de um contrato de como-
dato. A instituição de saúde que 
atende à microrregião de Torres 

era administrada pela Diocese de 
Osório que, em 2004, formalizou 
a doação à Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borro-

meo-Scalabrinianas.  
Atualmente, a AESC conta com 

aproximadamente 4 mil profissio-
nais, atuando a serviço da comu-

nidade em seis cidades do RS e 12 
unidades. Anualmente, mais de 
200 mil pessoas são beneficiadas 
pelos serviços da Associação.
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Até dia 19 de maio, a Prefeitura de 
Torres já registrou 16 casos de Dengue 
na cidade. Depois das fortes chuvas 
nos últimos dias, a Prefeitura alerta à 
população em geral, para conferir nos 
pátios possíveis pontos de acúmulos 
de água. Os 16 casos ocorreram em 
11 diferentes bairros da cidade, sen-
do que todos já estão recuperados. A 
única maneira de prevenir a doença 
é o combate aos focos de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, eliminando 
os pontos de água parada nos pátios 
e residências.

O diretor de Vigilância em Saúde, 
biólogo Lasier França, informa que 
existem atualmente cerca de 150 fo-
cos de larvas em Torres. Ele salienta 
que qualquer tampinha de garrafa no 
pátio com água pode receber os ovos 
do Aedes e que em sete dias, já adul-
to, o mosquito pode sair picando a po-
pulação. A doença é transmitida pela 
picada, o doente não transmite. Dos 
16 casos, três foram registrados no 
bairro Guarita, dois, no Centro, Cen-
tenário e Jardim Eldorado e um caso 
nos demais bairros: Getúlio Vargas, 

Igra Norte, Praia Grande, Stan, Nova 
Esperança, Vila São João e Praia Santa 
Helena, ,

Através do whats (51) 3626 1644, 
a comunidade pode fazer denúncias 
sobre locais com focos de larvas, po-
rém, a população em geral deve cui-
dar principalmente de sua residência 
e pátio. Idênticos cuidados devem ser 
seguidos pelas empresas da cidade.

Problema em todo Estado
O Rio Grande do Sul chegou a 31 

mortes por Dengue, já são 26 mil ca-

sos este ano. A divulgação foi da Se-
cretaria Estadual da Saúde no dia 19 
de maio. Em 2021, foram notificados 
11 óbitos por Dengue no estado.

As últimas confirmações foram em 
Porto Alegre e Condor, a 390 km da 
Capital. Igrejinha, na Região Metropo-
litana, é a cidade que o maior número 
de mortes, são cinco. Novo Hambur-
go, na mesma região, e Horizontina, 
no Noroeste do estado, têm três mor-
tes cada.

De acordo com dados publicados 
pela SES, o RS soma 26.193 casos 

confirmados da doença este ano. Do 
total, 21.498 são autóctones, ou seja, 
contraídos na localidade. Das 31 mor-
tes, 18 eram mulheres e 13, homens. 
Em relação às faixas etárias, a maioria 
(21) tinha mais de 70 anos.

ALERTA: Torres já registrou 16 casos de dengue nas últimas semanas

O número de casos de Covid-19 
continua aumentando no Litoral 
Norte, conforme o novo Boletim 

Epidemiológico da 18ª Coordena-
doria Regional de Saúde, divulgado 
na noite de 25/05 (quarta-feira).

Mediante o rápido aumen-
to do número de novos casos 
de covid-19 no mês de maio, 
que voltaram ao patamar de 
março, após expressiva queda 
em abril, a 18ª Coordenadoria 
Regional de saúde (18ª CRS) 
recomenda a retomada do uso 
universal obrigatório de más-

caras e a melhoria da ventilação 
em todo ambiente fechado de uso 
coletivo, em especial os serviços de 
saúde, escolas, transporte coletivo, 
indústrias, comércios, serviços e 
templos religiosos. E mais, usuários 
com algum tipo de comorbidade 
devem manter o uso de máscaras 
em quaisquer circunstâncias e até 
em ambientes abertos.

Nos últimos quinze dias foram 
detectados 2.573 novos casos no 

Litoral Norte, mais que o dobro da 
quinzena anterior, quando ocor-
reram 1.059 casos. No período, 
ocorreram o total de três óbitos 
(nas cidades de Mostardas, Osório 
e Santo Antônio da Patrulha), che-
gando a 1.641 pessoas falecidas em 
decorrência da Covid-19 na região.

Atualmente, o total de pacientes 
com a doença ativa é de 1.217 no 
Litoral, quase o dobro da quinze-
na anterior. Além disso, a 18ª CRS 

ressalta a ocorrência de subnotifi-
cações de casos, especialmente de-
vido a pacientes que não procuram 
os serviços de saúde. Há 13 pacien-
tes internados em leitos clínicos e 
dois em UTI, alguns com suspeita, 
outros confirmados com Covid-19, 
evidenciando um gradual aumento 
de casos graves que necessitam de 
mais cuidados.

FONTE: Rádio Maristela

Mediante aumento de casos de Covid-19 no Litoral, 18ª CRS recomenda 
o retorno do uso de máscaras

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 04/2022

O município de Três Cachoeiras – RS torna pú-
blico a retificação de Edital de Licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 04/2022. Obje-
to: aquisição de Patrulha Agrícola sendo uma 
Escavadeira Hidráulica, conforme convênio nº 
11968/2021. Abertura das propostas: às 14h do 
dia 09 de junho de 2022. Tempo da disputa: Con-
trolado pelo pregoeiro e acrescido do tempo alea-
tório (randômico), determinado pelo sistema.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Ele-
trônico estão disponíveis através do site https://
bll.org.br/. Mais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço 
eletrônico licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br.

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

O município de Três Cachoeiras – RS torna públi-
co que fará realizar a seguinte licitação na modali-
dade Tomada de Preços nº 05/2022. Objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços e 
fornecimento de materiais para construção de Ci-
clovia na lateral da RS 494 (Rua Severiano Rodri-
gues da Silva) no Município de Três Cachoeiras, 
conforme Termo de Convênio FPE nº 611/2022. 
Data da abertura: 14/06/2022. 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

Vigilância em Saúde de Torres ressalta importância da população conferir pontos de água parada nos pátios e residências

Nos próximos dias 30 e 31 de 
maio, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Pesca, 
em parceria com a Cooperativa 
Agropecuária de Jacinto Macha-
do, vai realizar em Torres a cole-
ta de embalagens de defensivos 
agrícolas utilizadas pelas comu-
nidades rurais. A Secretaria alerta 
aos produtores que serão recolhi-

dos itens separados por tamanho, 
contadas, com as tampas lavadas 
e furadas. No ato da entrega o 
agricultor deve apresentar o CPF.

No dia 30, segunda-feira, as 
embalagens serão recolhidas das 
13h30 às 15h, no Salão Comu-
nitário do Jacaré e das 15h30 às 
17h, no Rio Verde, no Galpão Ga-
briel Munari.

Na terça-feira, dia 31 as em-
balagens serão recolhidas das 8h 
às 10h, no Salão Comunitário da 
Pirataba.

Esta coleta será realizada pela 
Cooperativa Agropecuária de Ja-
cinto Machado, COOPERJA, em 
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural e 
Pesca, e é uma ação que vem ao 

encontro com a Semana do Meio 
Ambiente, realizada na primeira 
semana de junho.

"É importante que os agricul-
tores se mobilizem e façam a des-
tinação final correta das embala-
gens vazias, pois contribui para a 
preservação da saúde humana e 
do meio ambiente e possibilita a 
economia de produto resultan-

te da lavagem das embalagens. 
Além disso, se lavadas adequa-
damente, as embalagens vazias 
podem ser recicladas, podendo 
ser transformadas em recipal-
let, cruzeta de poste, caixa para 
massa de cimento, tubo para es-
goto, caixa para descarga, entre 
outros", informa a Prefeitura de 
Torres.

Dias 30 e 31, tem recolhimento de coleta de embalagens 
de defensivos agrícolas em Torres

O prefeito Carlos Souza re-
cebeu nesta terça-feira, 24 de 
maio, emenda parlamentar 
do deputado federal Afonso 

Hamm no valor de R$ 300 mil 
para a área de custeio da Saú-
de no município.

O prefeito agradeceu, des-

tacando a parceria com os 
deputados federais, comen-
tando que desta maneira esta 
área fica mais fortalecida para 

a população. “Os recursos 
oriundos da Câmara de De-
putados Federais é o resulta-
do de uma boa relação com 

os deputados da casa, sendo 
de grande valia para o desen-
volvimento da nossa cidade”, 
disse. 

Prefeito recebe nova emenda parlamentar para a Saúde 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

POPULAÇÃO DE RUA EM TORRES
Com a proximidade do inverno, as baixas temperaturas já começam a aparecer em 

Torres. Diante disso, é preciso que a população torrense se conscientize com os cuidados 
as pessoas com vulnerabilidade, pois, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência 
Social, ainda não possui serviços adequados de acolhimento aos moradores de rua.

A cena de seres humanos dormindo no chão ao relento em pleno inverno é cho-
cante. Tenho um amigo que tinha uma ONG para cuidar dessas pessoas, era ligada à 
Igreja Embaixadores de Cristo, que na gestão do Prefeito César Cafrune, mantinha 
convênio com a Secretária do Bem-Estar Social. Fui ajudar algumas vezes. O que 
mais me comovia era a gratidão deles quando parávamos para ouvi-los, para escutar 
as tristes histórias de suas vidas. Lá eles tomavam banho, recebiam um lanche e 
uma roupa, se precisassem. Era pouco o que se podia fazer. Agora nem isso, porque 
sem apoio a ONG fechou.

Cães que aquecem
Dois moradores de rua, de 34 e 38 anos, que dividem espaço com três cães na frente 

da Igreja Santa Luzia. Eles contam que não conseguem dormir nas noites mais frias 
e que se aquecem com o calor gerado pelos cães... "A pessoa quando está com frio, 
ela não dorme. A gente passa a noite toda acordado. A gente não morre porque tem os 
cachorros. A gente dorme com os cachorros. A gente se esquenta com os cachorros”. 

Eles dizem que os cães são os melhores amigos deles... "O cachorro não vê como 
uma pessoa vê a gente. O cachorro não te julga, não te trapaceia, não te rouba. Ele 
é a companhia mais segura para você passar a noite na rua", afirmam.

Ao serem questionados sobre como foram parar nas ruas, eles dizem que são alvo de 
preconceito por diversos motivos... "Deixa eu te explicar. Tem o marginal, não tem? A 
gente é a margem da margem do marginal. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas são acul-
turadas com TV e conversa fiada. A música só fala de sacanagem, só traição, e a gente não 
se enquadra nisso. A gente está na sarjeta, mas prefere ter a consciência tranquila do que 
estar por aí por dentro e ser forçado a tomar algumas atitudes que não compensam".

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
VOCÊ PODE AJUDAR! 
Como o frio em Torres costuma ser bem rigoroso, já está em andamento a Cam-

panha de arrecadação. Os torrenses podem doar agasalhos, calçados, luvas, toucas, 
meias, cobertores, roupas de cama e até mesmo itens de higiene pessoal. As vesti-
mentas doadas podem ser novas ou usadas, mas devem estar devidamente higieniza-
das e em bom estado. Um ponto de arrecadação é a Sede do SINDICIL - Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mobiliário, que fica na rua Rua 
Coronel Pacheco, 873, bairro Predial. O atendimento acontece das 8h às 17h. Mais 
informações no telefone (51) 3626.1228.

FAXINAL - Sindicato dos servidores deveria averiguar condições de trabalho no 
Canil Municipal: o local não possui instalações descentes para funcionários fazer 
refeições e higiene pessoal; alunos e pais pedem melhorias na entrada, e reforma ge-
ral da Escola Santa Rita - com corte de grama, limpeza e colocação de balanços na 
Praça Tv. Faxinal; pedem colocação de materiais para melhorias na pavimentação 
na Rua Faxinal; moradores dos arredores pedem providências quanto às constantes 
queimadas na Central de Triagem e Transbordo de Resíduos da Coleta Seletiva (Re-
civida), pois, as queimas de materiais inflamáveis geram mal cheiros, odor e fumaça 
e fuligem causam problemas de saúde.

SÃO BRÁS - Moradores pedem recuperação e manutenção das ruas pavimenta-
das e colocação de materiais nas de ainda com chão batido no São Brás; limpeza 
geral com podas de árvores nos logradouros e retirada dos galhos, pinturas de meios 
fios; construção de rede de canalização do esgoto pluvial que vem atrapalhando 
e trazendo transtornos aos moradores; roçada nas laterais, com ensaibramento e 
patrolamento na  Estrada dos Cunhas em toda sua extensão e da Rua Luciano João 
Cardoso; instalação de luminárias na rede de iluminação pública na Rua Enedir 
Cardoso da Cunha.

CAMPO BONITO - Moradores do Campo Bonito pedem reparos e pinturas nos 
muros e na Escola Manoel Ferreira Porto; a  Aldeia Nhu Porã, pede melhoramentos 
no acesso de entrada; capina e limpeza das calçadas nas vias paralelas da BR 101; 
moradores que tem ente queridos no Cemitério Municipal, pedem limpeza geral 
com capina e pinturas dos muros e Capela.

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

Coronel Pacheco, 985.
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Caroline Westphalen

Hoje a gente vai começar a coluna com uma máxima tera-
pêutica que parece uma voadora. Ninguém se cura quando 
encontra sua melhor versão, mas sim quando descobre, com-
preende e aceita aquela versão que mostra o que a gente 
tem de pior. É preciso coragem pra fazer terapia, pois não 
é todo mundo que está preparado pra encarar seu lado B. 
Mais uma vez estamos falando da importância de se conhe-
cer melhor, ou seja, reconhecer em si tudo o que é bom e 
também o que não é. O mundo seria um Éden se todo mun-
do tivesse condições e coragem pra mergulhar num caminho 
de autoconhecimento. Mas como esse lugar é um estágio 
da existência no qual todos temos uma missão em direção 
à lapidação do nosso Eu Egóico, então, a terceira dimensão 
ainda está muito longe de ser um jardim de tal magnitude. A 
gente já consegue observar muitos jardins sendo semeados. 
A Era de Aquário faz esse chamado e a espiritualidade já 
não aguenta mais mandar recados. Veio a Covid-19, 20, 21, 
22, a guerra na Ucrânia, o clima enlouquecido, a varíola do 
Macaco, etc. Assim como muitos ainda não despertaram pra 
essa convocação, muitos estão começando a fazer movimen-
tos em prol do coletivo. Era aqui que eu queria chegar. Não 
tem como transformar o mundo num lugar melhor sem que 
cada um consiga fazer um mergulho pra dentro de si pra se 
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conhecer e tentar melhorar aquilo que precisa. O que acon-
tece na mente das pessoas é o que vemos acontecer no dia 
a dia no mundo inteiro. A realidade do planeta Terra é uma 
manifestação das energias que estão acontecendo em nossas 
mentes, principalmente, no nosso inconsciente. Todos nós 
estamos enfrentando batalhas mentais 24 horas por dia. As 
pessoas não dormem mais direito em função da mente que 
não para. Vivemos o tempo inteiro preocupados e assustados 
com o que o futuro nos reserva e os que não estão com o 
pensamento lá na frente já em sofrimento com Transtorno 
de Ansiedade Generalizada estão melancólicos porque estão 
vivendo no passado. As pessoas desejam ser alguém na vida, 
mas muitas ainda não sabem quem são, não têm noção de 
suas essências e, por isso, adoecem no caminho. Às vezes, 
as doenças têm um símbolo, um significado, uma interpreta-
ção. Nesse sentido, elas vêm pra fazer um questionamento 
em relação ao motivo pelo qual a pessoa segue desviando do 
seu verdadeiro caminho. Por isso, é importante a gente saber 
quem é. Quando a gente descobre nossa essência, nossos 
dons e habilidades o melhor caminho se abre. Somos luz e 
amor, mas parece que nos esquecemos disso. Estamos aqui 
tendo uma experiência na 3D vendo, escutando, sentindo e 
levando paulada porque aqui foi estruturado pra isso. Isso 
aqui é uma escola, nós ainda somos bebês perto de muitas 
outras raças de extraterrestres mais evoluídas que nós, mas 
isso não significa que não temos nossa própria luz. Todos 
os seres que existem no universo são luz, até os conhecidos 
como “anjos caídos”, só que eles precisam se conhecer me-
lhor, aprender algumas coisas. Alguns seres são mais ilumi-
nados, outros menos. É assim porque a existência de uns é 
maior do que a de outros. Estava com saudade de vocês! Não 
deu tempo de escrever na semana passada. Seguimos com 
os atendimentos on-line de Psicoterapia, Terapia com Florais 
de Bach, Roda da Vida e Tarot de Waite, Jung e Egípcio. Fi-
quem bem e boa semana!   

FILOSOFANDO SEM FILTRO

Equipe de Câmbio em Torres? Você já 
ouviu falar deste esporte?

Sim, Câmbio é um esporte. Ele 
surgiu aqui no RS, na década de 
1990 – segundo o Blog SESC/RS: 

“... É um tipo de voleibol adap-
tado para pessoas idosas e/ou 
com dificuldades físico-motoras. 
As regras são bem similares ao 
esporte que o inspirou e, com 
pouco mais de 30 anos, já con-
quistou adeptos Brasil afora. ... A 
principal ideia é movimentar os 
idosos em prol de qualidade de 
vida por meio da atividade física, 
unindo o senso de equipe e da in-
tegração sem ser um esporte de 
alto impacto.”

 Mas não pense que os idosos 
são os únicos que podem praticar, 
ou que se trata de “coisa pra ve-
lhos” – como ouvimos com certa 
frequência (risos). Na realidade, 
nos da equipe Guarita Câmbio 
Torres jogamos Câmbio de duas 
maneiras: de forma recreativa, 
para lazer e socialização; e de for-
ma competitiva, para participar-
mos das competições intermuni-
cipais e estaduais. 

Com a recente “onda fitness” 

dividimos as competições em 
duas categorias: Master, para 
pessoas a partir de 50 anos; e 
Sênior, para quem tem 60 anos 
ou mais. Recentemente, devido 
à procura e ao natural envelheci-
mento dos atletas, já ocorreram 
competições com categoria espe-
cífica para pessoas de 70 anos em 
diante, também. 

Cabe ressaltar, que as mu-
lheres também são maioria nas 
quadras. Fazendo desse esporte 
uma bela atividade saudável e 
divertida. Consequentemente as 
equipes Mistas são as mais fre-
quentes, as Femininas aparecem 
em segundo lugar. Já as Mascu-
linas são as mais difíceis. Como 
podem observar, não há idade 
mínima ou máxima, todo mundo 
pode praticar. 

Gostaram? O melhor é que 
esse esporte está bem pertinho 
de você. Venha conhecer sem 
compromisso! 

Local dos Jogos: No Centro de 
Eventos da Prefeitura Municipal 
de Torres (que chamamos cari-
nhosamente de Gibal) - prédio 

branco à direita de quem entra 
para a Secretaria de Obras, pela 
rotatória da ULBRA Torres. 

Dias e horários: Segundas e 
sextas-feiras, das 15 às 17 horas; 
e Quartas-feiras, das 18 às 20 ho-

ras. 
FONTE - GUARITA 
Câmbio Torres.
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), Vice-presidência da Vera. Carla Rodrigues 
Daitx (PP), Secretaria dos vereadores Rogério Evaldt 
Jacob (PP) e João Negrini (Republicanos), a Câmara 
Municipal de Vereadores realizou sua 16a Sessão Ple-
nária Ordinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª 
Legislatura, às 16h, no dia 23 de maio de 2022. Pre-
sentes ainda, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), 
Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson 
Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro 
Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó 
Miguel Zeferino (PSD), Ver. João Alexandre Negrini de 
Oliveira (Republicanos), Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 12, de 09 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando o Balanço Anual do Exercício de 
2021 entregue no Tribunal de Contas do RS.
Ofício nº 176, de 05 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 60/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 177, de 06 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que encaminha resposta ao Pedido de Informações 
nº 59/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 179, de 09 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que encaminha resposta ao Pedido de Informações 
nº 48/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 180, de 09 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que solicita prorrogação do prazo para resposta do 
Pedido de Informações nº 61/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 181, de 11 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que encaminha resposta ao Pedido de Informações 
nº 45/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 182, de 11 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que encaminha resposta ao Pedido de Informações 
nº 62/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 183, de 11 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que encaminha resposta ao Pedido de Informações 
nº 66/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 184, de 11 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que encaminha resposta ao Pedido de Informações 
nº 44/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 185, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 73/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 186, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 55/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 187, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 72/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 188, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 56/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 189, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 57/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 190, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 81/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 192, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 79/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 193, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 76/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 196, de 18 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 74/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 198, de 18 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 

nº 78/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 200, de 18 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, que solicita prorrogação do prazo para resposta do 
Pedido de Informações nº 58/2022, do Ver. Igor Beretta.
Edital nº 17/2022, da Comissão de Orçamento, Finan-
ças e Controle (COFC), fazendo saber sobre a realiza-
ção de Audiência Pública no dia 31 de maio de 2022, 
às 14h30min, no Plenário da Câmara Municipal, para 
apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fis-
cais, referentes ao 1º Quadrimestre de 2022 do Municí-
pio de Torres.
Ofício nº 191, de 16 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando respostas aos Pedidos de Providên-
cias nº 520/2021 e nº 247/2022, do Ver. Igor Beretta, e 
nº 245/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 197, de 18 de maio de 2022, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações 
nº 53/2022, do Ver. Igor Beretta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO DE LEI - 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 27/2022, do Poder Executivo, que al-
tera e acrescenta dispositivos na Lei nº 5.218, de 22 de 
novembro de 2021, que autoriza prorrogar contratações 
para atuarem na Secretaria de Educação.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 149/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações 
aos atletas do Grupo da ASCORT, que participaram do 
Circuito Giassi da Etapa de Araranguá, que representou 
nosso Município no dia 15 de maio de 2022.
Nº 150/2022, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, 
que requer autorização para se afastar conforme o art. 
15, alínea “b”, inciso III do Regimento Interno, pelo 
período de 31 dias, sendo do dia 05 de agosto até o dia 
04 de setembro de 2022. 
Nº 151/2022, da Mesa Diretora, que requer autorização 
para seu Assessor e o Diretor da Câmara participarem 
do curso “TÓPICOS DE ORIENTAÇÕES E CUI-
DADOS EM ANO ELEITORAL: COMUNICAÇÃO 
PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA, PREVENÇÃO DE 
APONTES E TEMAS RELEVANTES PARA O LE-
GISLATIVO”, a realizar-se nos dias 07, 08, 09 e 10 de 
junho de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 152/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
que requer a tramitação em caráter de Regime de Ur-
gência do Projeto de Lei nº 27/2022, do Poder Executi-
vo, que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 5.218, 
de 22 de novembro de 2021, que autoriza prorrogar 
contratações para atuarem na Secretaria de Educação.

INDICAÇÕES
Nº 77/2022, dos vereadores Cláudio da Silva de Freitas 
e Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao Poder 
Executivo um estudo quanto à implantação do Diploma 
Aluno Nota Dez, para estudantes do ensino fundamen-
tal da rede básica de Torres.
Nº 78/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
indica ao Poder Executivo um estudo quanto à contrata-
ção de oficineiros para a implantação de projetos sociais 
e esportivos nas praias e interior do nosso Município.
Nº 79/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica ao Poder Executivo a proteção ao ninho de 
corujas buraqueira, que estão nos cômoros de areia na 
Prainha.
Nº 80/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indi-
ca ao Poder Executivo que seja asfaltada a Rua 21 de 
Maio, no trecho entre a Av. Barão de Rio Branco e a Av. 
do Riacho, nesta Cidade.
Nº 81/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que indica a CEEE Equatorial a poda dos galhos na Rua 
Antônio Magnos, próximo aos números 87 ao 135, em 
Vila São João, neste Município.

Nº 82/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que indica a CEEE Equatorial a implantação de mais 
um vão de poste na Rua Antônio Bruneli, próximo ao nº 
366, em Vila São João, neste Município.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 95/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo informações quanto aos 
valores recebidos da cobrança de contribuição de ilu-
minação pública (CIP), e classificação diferenciando os 
contribuintes residenciais, comerciais e industriais.
Nº 96/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às ações tomadas pela 
Assistência Social frente ao alerta da chegada da frente 
fria e do ciclone Yakecan ao Litoral Norte Gaúcho.
Nº 97/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto aos três veículos lo-
cados pela administração municipal, conforme resposta 
do Ofício nº 184/2022.
Nº 98/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto às escalas de trabalho e 
a forma de comunicação institucional dos servidores do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 304/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
implantação de mais um vão de poste na Rua Antonio 
Bruneli, próximo ao nº 366, em Vila São João, neste 
Município.
Nº 305/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à ope-
ração tapa buraco no trecho próximo à entrada do Con-
domínio Reserva das Águas, neste Município.
Nº 306/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à ope-
ração tapa buraco no trecho próximo ao Mercado AS-
SUN, neste Município.
Nº 307/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à ope-
ração tapa buraco no trecho próximo à Peixaria Santana 
localizada na Av. Benjamin Constant, neste Município.
Nº 308/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências para que 
no trecho onde está sendo refeito o calçadão, no sentido 
centro/rio, a via fique em meia pista. 
Nº 309/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
colocação de iluminação pública em trecho da Rua San-
ta Helena, Bairro Guarita, nesta Cidade.
Nº 310/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
um bueiro em um valo existente no meio da Rua José 
Bernardino dos Santos, na Praia Gaúcha, neste Muni-
cípio.
Nº 311/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao conserto de 
um bueiro na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua Ma-
noel Edilio, na Praia Gaúcha, neste Município.
Nº 312/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao conserto de 
um buraco na Rua Jânio Quadros, na esquina com a Rua 
Mario Quintana, na Praia Gaúcha, neste Município.
Nº 313/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à retirada de 
uma lixeira coletiva existente na Rua Mario Quintana, 
esquina com a Rua Olavo de Souza, na Praia Gaúcha, 
neste Município.
Nº 314/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto ao corte de 
grama na praça, roçamento e limpeza de valos das ruas 
da Praia Gaúcha, neste Município.
Nº 315/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto ao patrola-
mento e colocação base graduada na Rua A, Praia Gaú-
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cha, neste Município.
Nº 316/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu-
ra, que solicita ao Poder Executivo providências quan-
to à poda de galhos na Rua Antônio Magnos, próximo 
aos números 87 ao 135, em Vila São João, neste Mu-
nicípio.
Nº 317/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à fiscalização 
a focos de mosquitos na Praia Estrela do Mar, neste 
Município.
Nº 318/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à troca de lâm-
pada queimada na estrada da Salinas, próximo ao nº 
854,  em frente Pousada Morada das Bromélias, neste 
Município.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Informou 
que o Museu Municipal será fechado por um período 
de trinta dias para manutenção. Esclareceu que, em 
atenção à carta nº 8 do Sindicato, o Executivo toma-
rá providências quanto à Guarda Municipal junto à 
Secretária da Pasta. Falou sobre o Projeto de Lei nº 
27/2022 que trata da equiparação dos professores, 
adiantando que o Executivo está trabalhando nessa 
questão. Mostrou-se inconformado que um vereador 
esteja chamando unicamente para si a atenção quan-
to à equiparação salarial dos professores, quando na 
verdade, todos os vereadores têm sua parcela de parti-
cipação. Questionou que o Legislativo não tenha sido 
convidado para participar da abertura do Campeonato 
Municipal de Futebol.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Mostrou uma cami-
seta do Dia do Desafio, destinado à promoção da saú-
de, bem-estar e qualidade de vida mundial. Fez a lei-
tura da programação promovida pelo SESC, destinada 
a diversas faixas etárias, dando destaque ao Desafio 
da Lagoa do Violão, com corrida em seu entorno. Elo-
giou o SESC que tem se empenhado na promoção dos 
esportes e qualidade de vida. Lamentou que a Câmara 
não tenha recebido convite para participar da abertura 
do Campeonato Municipal de Futebol. Falou sobre o 
Curso de Produtor Cultural, promovido pelo Centro 
Cultural Ecos de Angola, fazendo a leitura de uma car-
ta que menciona o Dia da Cultura Viva Comunitária, 
que trata da valorização da cultura e espaços culturais. 
Protocolou uma indicação ao Executivo para a con-
tratação de oficineiros para atividades culturais nas 
praias e interior do município. Parabenizou a equipe 
da Comunidade do Jacaré que tem trabalhado incansa-
velmente para reerguer a sede.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabeni-
zou à organização do 33º Rodeio Crioulo da Vila São 
João, e ao Executivo que apoiou o evento. Parabenizou 
o amigo e assessor Eusébio, tecendo inúmeros elogios 
por seu aniversário. Pediu desculpas por não ter parti-
cipado da abertura do Campeonato Municipal de Fute-
bol, assumindo que se tratou de uma falha sua. Teceu 
comentários ao deputado Alceu Moreira que partici-
pou do Rodeio da Vila São João, mostrando-se muito 
acessível ao visitar as barracas dos participantes do 
evento. Apresentou uma demanda de R$ 200.000,00 
para a Secretaria da Saúde, destinada pelo Deputado 
Alceu Moreira. Disse que “se algum político ganhar 
dinheiro na política, deve-se olhar com cautela porque 
pode haver algo de errado”. Enfatizou que o verea-
dor, em sua missão, sente-se realizado quando ajuda 
a população. Lamentou que alguns vereadores trazem 
unicamente para si demandas atendidas, sabendo que 
muitos outros vereadores lutaram por ela.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Informou que 
o município recebeu do Deputado Pedro Westphalen 
o valor de R$ 400.000,00 destinados à Saúde e Infra-
estrutura, prova de seu comprometimento com o Mu-
nicípio. Falou sobre Projeto de Lei de sua autoria que 
permite ao proprietário de imóvel, sem matrícula, o 
direito de solicitação de matrícula. Esclareceu que esta 

lei permite ao contribuinte, em posse do terreno há 
mais de quinze anos, o direito de solicitar à prefeitura 
a liberação para construir a sua casa própria. Foi enfá-
tico ao afirmar que a lei busca a devida justiça social, e 
que é de extrema importância para o município. Rela-
tou que a pessoa, em posse do terreno, paga anualmen-
te seu IPTU, mas não tem direito de construir sua casa 
no local. Assegurou que este projeto, juntamente a ou-
tros de mesma temática, é um dos mais importantes.

Ver. Igor Beretta: Parabenizou a atletas e amigos que 
fazem aniversário na semana. Falou sobre o Rodeio 
na Vila São João, parabenizando a todos envolvidos. 
Enalteceu a atuação do Executivo pelo apoio ao Ro-
deio. Relatou que moradores têm reclamado do baru-
lho constante na Pista de Motocross do Município. Su-
geriu a mudança da pista para uma área mais afastada. 
Falou sobre o caso de vereadores que não foram con-
vidados a participar da abertura do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol, afirmando que ele participou por 
estar ligado a este tipo de evento, e que os vereadores 
não foram convidados, talvez, por falta de tempo dos 
organizadores, já que o município realizou muitas ati-
vidades em virtude do seu aniversário. Fez uma breve 
retrospectiva do campeonato que começou no final de 
semana. Informou que a equipe presente na limpeza e 
organização do Bairro São Jorge era composta somen-
te por CCs. Pediu pelo reajuste salarial dos profissio-
nais da Educação, afirmando que eles têm todo direito 
ao reajuste. Criticou o gestor da Guarda Municipal de 
Patrimônio, enfatizando que o gestor “pouco faz, ou 
nada faz” pela Pasta. Falou sobre os apontamentos do 
Sindicato. Disse que apesar dos apontamentos, não se 
deve parar com o processo, mas melhorá-lo.

Ver. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou os envolvi-
dos na execução do Rodeio Crioulo da Vila São João, 
Patronagem do CTG Porteira Gaúcha, e aos represen-
tantes do Executivo Vando, Maurinho, Élvia e Mauri, 
que não mediram esforços na realização do evento. 
Convidou a população a participar da campanha de ar-
recadação de cobertores, do Rotary, que serão doados 
a entidades carentes. Informou que o Rotary de Torres 
sediará, de 5 a 7 de maio de 2023, a Conferência da 
Imaginação, que congregará rotarianos de todo o Rio 
Grande do Sul. Em resposta às obras da Barão do Rio 
Branco, informou que o Executivo paralisou as obras 
por causa de  problemas no processo licitatório, e que 
em quinze dias as obras serão reiniciadas. Lamentou 
o falecimento da senhora Nice, externando os pesares 
aos familiares.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Fez menção 
ao projeto de lei de um vereador da Casa, que nomeia 
uma rua do município em homenagem ao senhor Sas-
so, tecendo elogios ao homenageado. Informou que 
usará a tribuna quinzenalmente, tendo sua próxima 
fala no dia 6 de junho. Parabenizou o Grupo Harmonia 
pelos vinte anos de existência, enaltecendo a terceira 
idade em virtude do conhecimento e experiência de 
vida. Falou sobre a dificuldade de se viver algumas 
décadas atrás, mostrando-se encantado ao ver pesso-
as com noventa anos ainda ativas. Disse que, “quem 
envelhece com amigos, terá vida longa, regada a ale-
grias”. Comentou sobre o grande número de jovens 
que participarão das eleições deste ano, assegurando 
que “é preciso discutir sobre política e valorizar aos 
jovens”.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Teceu elogios ao se-
nhor Sidnei Pedroso, que se encontra doente, co-
nhecido por ser um excelente Policial Militar e 
salva-vidas. Falou sobre seus pedidos de melhorias 
para as praias do sul. Reconhece que ainda falta 
muito, mas que as melhorias serão feitas gradativa-
mente. Pediu ao Secretário Maurinho pelo conserto 
de um buraco na Rua Carlos Souza, e ao Executivo, 
pela pavimentação da Rua do Balonismo, adiantan-
do que o Prefeito assegurou que ela será pavimen-
tada. Disse que a PL 27 está sanando uma injustiça 
que é o reajuste salarial dos profissionais da Educa-

ção, uma luta de todos os vereadores da Casa. Co-
municou que a Administração está chamando cinco 
fiscais de trânsito. Reconhece que é pouco, mas já 
é um início. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre 
o projeto de lei de um vereador da Casa que trata da 
regularização de imóveis. Relatou que muitos contri-
buintes têm dificuldades para construir, não têm aces-
so à água e energia. Por conta disso, leu uma resposta 
do Executivo sobre o loteamento Monte Carlos, que 
tem metade de sua área como área rural e que, mesmo 
assim, é feita a cobrança de IPTU. Disse que a situa-
ção se dá por uma lei recente, mas que o loteamento 
existe desde 1956. Questionou sobre o IPTU que os 
moradores têm pago até hoje.
 
Ver. Rafael da Silveira Elias: Parabenizou a patrona-
gem do CTG que realizou a Rodeio na Vila São João, 
e às Secretarias envolvidas para o êxito do evento. Es-
clareceu que não participou da abertura do Campeo-
nato Municipal de Futebol por não ter sido informado. 
Salientou que a Casa Legislativa tem sim que ser con-
vidada para os eventos no município. Disse que sente 
dificuldade por parte da administração da pasta de Es-
portes, afirmando que até o momento “o responsável 
não se encontrou”. Citou uma série de modalidades 
esportivas que não recebem o mesmo destaque que o 
futebol. Relatou que, quanto à pista de motocross, re-
cebeu informações de que não existe placa informati-
va sobre horários de uso no local. Desconhece que os 
pilotos associados usem a pista nos dias de semana.

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, do Ver. 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que acrescenta §11 ao 
art. 24 da Lei nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, 
que institui o Código de Obras do Município, e dá ou-
tras providências. APROVADO.

TRIBUNA:
Tommaso Mottironi, representante do Cine Clube 
de Torres: Falou que por ter formação em arquitetura, 
tem extrema ligação à cultura, edifícios e patrimônio 
material. Apresentou uma programação cultural volta-
da para o Dia Internacional dos Museus. Parabenizou 
o Executivo pelo incentivo à visitação dos cemitérios 
e museu do município. Pediu atenção da comunida-
de e do Executivo para o Museu Municipal que está 
em reformas desde 2018. Fez referência à iniciativa 
da comunidade para o “abraço ao museu”, realizado 
há poucos dias. Lamentou o fato de, durante o abra-
ço ao museu, terem que deixar o local por ordem de 
um representante do Executivo. Pediu à Comissão de 
Educação, Esporte e Cultura para a busca de um diálo-
go entre a Pasta de Cultura e a comunidade, sugerindo 
a criação de um conselho de cultura em que os mem-
bros não sejam nomeados. Questionou o baixo valor 
destinado à Pasta de Cultura, que atualmente é de R$ 
5.000,00.

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

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

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

CÂMARA DE TORRES
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Abraço simbólico ao Museu de Torres pede 
mais ações de proteção para prédio histórico

Na tarde de 20 de maio (sex-
ta-feira), ocorreu em Torres um 
abraço simbólico ao Museu His-
tórico de Torres (antiga Prefeitu-
ra Municipal). O ato foi uma ini-
ciativa do Cineclube Torres, que 
neste mês organizou (no próprio 
Museu de Torres) um ciclo de 
filmes com a temática museus. 
Mas nesse ato simbólico, os par-
ticipantes buscavam chamar a 
atenção para a importância da 
valorização da Cultura - além de 
alertar sobre o estado de degra-
dação do imóvel.

"O telhado do edifício, se pri-
meiro apresentava uma goteira 
pontual e localizada num canto, 
por não ter sido objeto de tem-
pestivos reparos, foi piorando 
inexoravelmente e progressiva-
mente apresentando agora au-

tênticos buracos na superfície 
do telhado. A partir desses rom-
bos a água penetra em quan-
tidade para o andar de cima 
(presentemente fechado) e, 
consequentemente, segue para 
o piso debaixo, aberto e usado 
até ao presente momento para 
exposições e apresentações 
culturais, originando goteiras e 
mofos", ressalta o idealizador 
do Cineclube Torres, Tommaso 
Motironi.

Segundo Tommaso, esse ato 
simbólico foi uma ação popular 
e cívica para "alertar a comuni-
dade em geral e o poder públi-
co sobre a urgência de ações de 
proteção para este bem mate-
rial", patrimônio histórico do 
município, em coincidência com 
o Dia Internacional dos Museus 

(18/05) e com o Aniversário do 
Município (20/05). "Obrigado a 

todas e todos que participaram 
do abraço, demonstrando amor 

à cultura e aos seus valores sim-
bólicos e patrimoniais".

Poucos dias após a ação, Prefeitura de Torres anunciou que Museu Histórico de Torres seria fechado para reparos emergenciais

Museu Histórico fechado para reparos emergenciais
Poucos dias após a ação, Pre-

feitura de Torres anunciou que 
Museu Histórico de Torres seria 
fechado para reparos emergen-
ciais - o que ocorreu a partir de 

quarta-feira (26 de maio). A deter-
minação foi do secretário Munici-
pal de Cultura e do Esporte, Mauri 
Rodrigues, explicando que o pré-
dio precisa de reparos urgentes, 

devido a umidade provocada por 
infiltrações vir a comprometer as 
peças expostas no local.

O Museu fica localizado no 
antigo prédio da Prefeitura, na 

Avenida Júlio de Castilhos, 707, O 
espaço agrega grande importân-
cia e valor histórico para o povo 
torrense. "Visando a proteção do 
patrimônio cultural da cidade, a 

Prefeitura conta com a compreen-
são da população e dos visitantes 
pelo fechamento temporário do 
Museu", finaliza a Prefeitura de 
Torres.

Sobre o prédio do Museu Histórico
O imóvel do Museu Histórico de 

Torres trata-se de uma edificação 
antiga, inaugurada em junho de 
1951 durante a gestão do então 
prefeito municipal Cel. Severiano 
Rodrigues da Silva. Foi a sede da 
prefeitura municipal e seus princi-

pais departamentos e secretarias 
por mais de 60 anos. 

No dia 13 de maio de 2016 foi 
inaugurado o atual Centro Adminis-
trativo Municipal (localizado no pré-
dio do antigo Hotel Beira Mar - na 
Rua Jose Antônio Picoral). A partir 

de então, o imóvel  começou a ser 
reorganizado  para tornar-se o Mu-
seu Histórico de Torres - que tam-
bém abrigaria a Biblioteca Munici-
pal, uma sala de multiuso e espaço 
para projetos culturais. Uma refor-
ma no espaço foi efetuada em 2021 

pela Prefeitura de Torres, viabilizada 
por emenda parlamentar da depu-
tada federal Maria do Rosário. 

Após a reforma (e passado o pior 
momento da pandemia Covid-19 , o 
prédio foi reaberto a visitação públi-
ca no início de 2022 - já nomeado 

como Museu Histórico, Antropoló-
gico, Arqueológico e Oceanográfico 
de Torres. Exposições e atividades 
culturais vem ocorrendo no local. 
Entretanto, o agora Museu Históri-
co de Torres ainda sofre com alguns 
problemas estruturais.

Comissão formada para a Feira do Livro 2022 de Torres
Na tarde de terça-feira (24 de maio), 

formou-se a comissão para a realização 
da Feira do Livro de Torres 2022. Com o 
tema “Memórias, Contos e Falas – A Voz 
de Um Povo”, a Feira será realizada de 18 
a 23 de outubro de 2022 e em breve a 
programação e o local serão divulgados.

O evento é dirigido pela Secretaria 

de Cultura e do Esporte de Torres, atra-
vés do secretário da Pasta, José Mauri 
Rodrigues, que faz parte da comissão 
junto com membros da Secretaria de 
Educação, do Trabalho Indústria e Co-
mércio e da Diretoria de Comunicação 
do Gabinete do Prefeito.

Recheada de atividades lúdicas, es-

petáculos e autores dos mais variados 
temas irão abrilhantar a semana da 
Feira do Livro, e as escolas de Torres te-
rão atividades diárias para a educação. 
É a primeira vez que o evento é realiza-
do desde 2019 - tendo sido antes sus-
penso em decorrência da pandemia de 
Covid-19.

A Feira será realizada de 18 a 23 de outubro de 2022 e em breve a programação e o local serão divulgados.

Nelson Adams Filho será o patrono
O patrono da 20ª Feira do Livro 

será o já conhecido Nelson Adams 
Filho. O nome já havia sido definido 
faz tempo -  na data de 20 de outubro 
em 2020 (em meio a pandemia de Co-
div-19) , em uma Live do 1º Encontro 
on-line de História, Memórias e Poe-
sias, na sede do Museu Histórico de 

Torres, o Prefeito Carlos Souza anun-
ciou o nome de Adams como patro-
no da 20ª Edição da Feira do Livro de 
Torres.

Adams é natural da capital gaúcha 
e 'filho de Torres' desde sua infância. 
Jornalista de formação, foi pioneiro 
em diversas áreas da comunicação 

em Torres. Foi responsável pelo pri-
meiro guia de turismo da cidade, es-
creveu para revistas e trabalhou em 
rádios locais. Na área pública, foi as-
sessor de comunicação ma Câmara de 
Vereadores e na Prefeitura Municipal. 
Além disso, foi correspondente da Cia 
Jornalística Caldas Júnior e Rede Re-

cord para a Rádio Gaúcha, Correio do 
Povo e Tv Guaíba. Foi editor e proprie-
tário de jornais locais, como Jornal de 

Torres e Gazeta. Como historiador e 
pesquisador, editou oito livros sobre 
a História do Brasil, de Torres e região.

Cultura, literatura, educação
A Feira do Livro é um marco no 

município de Torres, sob o ponto de 
vista cultural, literário, educacional, 
do lazer, do turismo e do comércio, 
onde as famílias se reúnem para 
acompanhar as atividades proporcio-
nadas, em especial os lançamentos li-
terários e as apresentações culturais. 

O trabalho pedagógico desenvolvido 
previamente com as escolas merece 
seu destaque, culminando com os 
encontros literários desenvolvidos 
pelos escritores adotados. "O even-
to ao longo de sua história precisou 
renovar e inovar e com isso, todo o 
ano homenageia uma personagem 

de destaque por sua dedicação ao 
desenvolvimento cultural, literário, 
educacional e histórico para a cida-
de, sendo nomeado como anfitrião", 
indica a Prefeitura de Torres.

O patrono ou patrona, sempre 
personalidade da literatura gaú-
cha e nacional é reverenciado pelo 

seu histórico. Pela Feira de Torres 
já passaram grandes nomes que fo-
ram patronos - entre eles, Moacyr 
Scliar, Carlos Urbim, Hermes Bernar-
di Júnior, Martha Medeiros, Sérgio 
Napp, Gabriel O Pensador, Fabricio 
Carpinejar, Tabajara Ruas, Letícia 
Wierzchowisky, Caio Riter, Marcelo 

Carneiro da Cunha, Léia Cassol, Dilan 
Camargo, Cínthia Moscovich entre 
tantos outros que já passaram pelo 
palco deste - que é um dos maiores 
eventos culturais da 'Mais Bela Praia 
Gaúcha'.

*FONTE - Prefeitura de Torres
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ÁRIES - A semana traz foco, espontanei-
dade e coragem. Marte entra no seu sig-
no e te deixa inspirado, cheio de iniciativa. 
Aproveite essa onda para se motivar e fa-
zer o mesmo pelos outros. Além disso, a 
saúde se renova e você pode iniciar uma 

nova atividade que traz ânimo e bem-estar. Existe magnetis-
mo e boa comunicação entre você e as pessoas.

TOURO -Vênus entra no seu signo quase no 
final da semana, trazendo mais autoestima 
e sorte. Antes disso, Marte pode trazer um 
pouco de confusão mental ou desencontros. 
Saiba relaxar e deixar fluir, não sustentando 

preocupações. A semana favorece meditações, reflexões e uma 
atitude mais contemplativa.Quanto mais fé e confiança tiver, 
mais conseguirá se manter estável e seguro.

GÊMEOS -A semana pode ser pautada por 
coisas do passado que retornam. Saiba lidar 
com alguns desafios malresolvidos do passa-
do. É importante desapegar também de falsas 
ideias ou projetos que não terão muita viabili-
dade. Existe alguma perda, mas não se lamen-

te pelo que a Lua Minguante vai levar. O que tiver de permanecer 
é o que de fato lhe pertence.

CÂNCER -A semana pode trazer alguma ne-
cessidade de mostrar sua força e sua autoesti-
ma, seja para se defender de mentiras alheias, 
seja para expor suas ideias, vencendo a timidez 
ou outros medos. Portanto, quanto mais conse-

guir ser confiante, melhor — e a semana pode trazer exatamente 
isto: o renascimento da sua autoestima e da sua autoconfiança.

LEÃO - A semana pode trazer energias de 
oposição, portanto fique atento para perceber se 
não existem pessoas criticando ou torcendo contra 
suas ideias ou seus projetos de vida. Saiba desligar 
a sua mente das negatividades, inclusive preste 
atenção para ver se não é você mesmo que está 

se sabotando, desacreditando das suas próprias metas e objetivos. 
Se conseguir ter fé e coragem suficientes, pode ser uma semana de 
realização, na qual você não perde muito tempo com coisas inúteis.

VIRGEM - A semana traz muita atividade, 
mas também realizações. Se mantiver 
o equilíbrio e conseguir ser econômico, 
sendo prático e objetivo, poderá aprovei-
tar bem os dias da semana para avançar. 
Existe certa habilidade em negociar e fa-

zer parcerias e trocas que serão úteis e rentáveis. Apenas 
tome cuidado com a inflexibilidade.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode trazer a necessida-
de de mais organização da rotina. Busque ter 
mais qualidade de vida, saúde e boa alimen-
tação. Além disso, pode ser importante refle-
tir com calma, ir devagar nas decisões e se 
inspirar, restabelecendo-se energeticamente, 

pois você pode estar esgotado mental ou fisicamente. Quanto 
mais se mantiver em paz e harmonia, melhor será.

CAPRICÓRNIO -Você pode estar 
bem cansado nesta semana, por-
tanto busque assuntos e tarefas 
mais leves. O descanso pode ser 
um desejo a ser realizado. Saiba 
compartilhar mais seu lado amoro-

so. Dessa forma, você pode se aproximar mais das 
pessoas do seu convívio e ainda oferecer bons con-
selhos. É importante não ficar alimentando coisas do 
passado. Saiba colocar foco no momento atual.

AQUÁRIO - Novos rumos chegando 
para a sua vida com a entrada de 
Marte em Áries: acredite em novos 
caminhos e aposte neles. Portan-
to a semana pode ter importantes 

finalizações e limpezas para que caminhos fiquem 
desobstruídos de tarefas ou problemas: desapego é 
essencial, bem como a sensação de dever cumprido.

PEIXES -A semana de Lua Min-
guante no seu signo traz a força 
e o ímpeto para resolver o máxi-
mo de pendências em um curto 
espaço de tempo. A semana fa-
vorece passeios e experiências 

que tragam prazer e bem-estar. Apenas tome 
cuidado para não cometer excessos e deixar 
que os desejos te ceguem, optando somente 
por coisas superficiais ou materiais.

ESCORPIÃO -A semana pede mais abne-
gação e generosidade. Foque no seu lado 
altruísta e desapegue de tudo que for pos-
sível, pois, quanto mais preocupado ou ape-
gado você se mantiver, mais escassez pode 
se materializar na sua vida. A vida vai trazer 

incertezas ou situações que você precisará enfrentar de peito 
aberto, sem medo. É importante cuidar mais da sua saúde.

SAGITÁRIO - A semana pode trazer um 
início promissor: pode ser de um projeto 
de trabalho, de uma relação ou apenas de 
um hobby. Seja o que for, só vai prosperar 
se você se dedicar. Acredite no seu ta-

lento e nas suas ideias, mas se não houver dedicação, 
você pode não avançar muito, por isso ter compromisso 
e responsabilidade é importante nesta semana.

VARIEDADES

(semana entre 24/04 e 30/05)
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Segunda edição do Guarita Eco Festival encerrou 
as comemorações do aniversário de Torres

O Parque Estadual da Guarita, 
principal ponto turístico de Torres, 
foi sede no domingo a noite, 21 
de maio, da 2ª Edição do Guarita 
Eco Festival. Evento que reuniu 
atrações locais e nacionais. Com 
programação gratuita, milhares de 
pessoas curtiram a iniciativa que 
tem como conceito central, incen-
tivar tudo aquilo que é sustentá-
vel. Uma promoção da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Turismo 
e da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo.

As atrações musicais iniciaram 
ao cair da noite às 19h com a re-
conhecida banda torrense Aruêra 

e em seguida os shows nacionais 
das bandas paulistas Planta & Raiz 
e Maneva, dois grandes expoentes 
do reggae nacional.

"O evento incentivou a paz, o 
turismo sustentável e a educação 
ambiental, oportunizando ao pú-
blico, atrações educacionais de 
caráter ecológico, durante todo 
o dia. Entre os destaques no Es-
paço Ambiental: Projeto Trilhas 
da Guarita, exposição de banner 
sobre Unidades de Conservação, 
distribuição de mudas nativas, ví-
deo das ações do Canil Municipal e 
ações de Adoção, exposição sobre 
o Geoparque Caminhos dos Câ-

nions do Sul, projetos relacionados 
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 exposição da Coleção 
Didática de Lixo Marinho, incluin-
do banners e itens da coleção", 
ressalta a Prefeitura de Torres.

Os parceiros nestes propósitos 
foram, a APA Lagoa de Itapeva, o 
Geoparque Cânions do Sul, a Asso-
ciação, Onda Verde, o Parque Es-
tadual de Itapeva, o REVIS Ilha dos 
Lobos, ICMBIO, Grupo de Estudos 
de Mamíferos Aquáticos do RS-Ge-
mars, a UERGS e a Ulbra.

As atrações musicais iniciaram ao cair da noite às 19h com a reconhecida banda torrense Aruêra e em seguida os shows nacionais das bandas paulistas 
Planta & Raiz e Maneva, grandes expoentes do reggae nacional.

TORRES 

Como escovar os dentes dos pets? E você sabe o que fazer para evitar o tártaro nos peludinhos?
Primeiro é importante deixar claro que a boca do seu pet pode dar informações valiosas sobre 

como anda a saúde dele. Prestar atenção em qualquer alteração que ele possa apresentar nos 
dentes e na gengiva é essencial. Se você perceber qualquer ferimento ou fratura, fale imediata-
mente com um veterinário.

Benefícios da escovação :
Escovar os dentes dos cachorros e gatos é essencial para a saúde deles porque previne mau 

hálito, tártaro e placas que podem provocar infecções e desenvolver bactérias que podem atingir 
a corrente sanguínea dele e prejudicar os seus órgãos vitais.

Assim como você, o seu pet também necessita de uma escovação regular para ter uma vida 
saudável e de qualidade. E uma das melhores formas de evitar o tártaro e prevenir doenças é 
escovando os dentinhos dele diariamente ou 3 vezes por semana, pelo menos. 

É preferível escovar desde filhote, assim como nós, humanos, que nos acostumamos desde 
pequenos. De qualquer forma, caso o seu cachorro ou gato seja adulto e nunca tenha escovado, 
não há problemas. Sempre é tempo de começar.

Como escovar?
1º - Escova e pasta correta
Para escovar os dentes do pet, opte por uma escova apropriada ou por um dedal e NUNCA uti-

lize pasta dental de humanos, pois ela contém abrasivos e outras substâncias que podem causar 
irritações. Não utilize escova de dente humana também.

2º - Escove com jeitinho
Com o objeto apropriado, passe por todos os dentes do seu cão. Nunca pressione as cerdas 

da escova contra a gengiva dele e não utilize sua força para não machucá-lo. Você também não 
precisa escovar rápido. 

3º - Tenha paciência
Tenha paciência se o seu cão não for acostumado e muito cuidado ao realizar a escovação. O 

importante é ir aos poucos acostumando-o e brincando com ele.

Como escovar dentes de cachorros e gatos: 
evite tártaro e mau hálito

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

4º - Sem enxague 
Não precisa enxaguar a boca dele. A pasta 

dental canina é feita justamente para não ha-
ver problema de ingestão.

Dicas 
O mau hálito em cachorros e gatos, na 

maioria das vezes, é causado pela falta de es-
covação. Mas, além da escovação, há algumas 
dicas para que seja evitado.  

1) Procure incluir na dieta do seu cão ali-
mentos que contenham hexametafosfato de 
sódio (HMP) porque esse componente é um 
mineral que, adicionado ao alimento, previne 
e reduz a acumulação de cálculo dentário em 
animais.

2) Oferecer petiscos e brinquedos especiais 
também ajuda na saúde dos dentes, já que 
eles são criados para limpar os dentes, forta-
lecer as gengivas, prevenir o acúmulo de tár-
taro e ainda estimular a mastigação.

3) Leve seu pet regularmente ao veterinário, pois, mesmo com dentes saudáveis, seu cão deve fazer 
um check up .

Fique atento
Como infelizmente muitas pessoas não sabem da importância de cuidar da higiene bucal do seu pet, 

no final das contas acabam tendo que levá-lo a uma clínica veterinária para fazer a limpeza de tártaro, 
cujo procedimento é complexo, envolve anestesia geral e possui um custo elevado. 

A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) é uma ONG que cuida de animais abandona-
dos 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 vol-
untário. 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 continua 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 BAZAR&BRECHÓ, ao lado 
do Capesca, recheado de novidades. Toda a renda será destinada a alimentação e atendimento vet-
erinário dos animais em situação de vulnerabilidade de nossa cidade. Convide os seus amigos e com-
pareça. Esperamos você! 

Torres comemorou 144 anos com atividades e 
bolo de aniversário no 'Minha Prainha'

No último sábado (21 de maio), 
o Prefeito Carlos Souza festejou 
com a comunidade os 144 anos 
de emancipação de Torres. Com a 
presença dos secretários munici-
pais todos celebraram os parabéns 
para nossa cidade.

O dia foi marcado com diversas 
atividades na Minha Prainha como 
a tenda da Casa da Terra e do Ar-

tesanato, expositores do roteiro 
turístico Raízes de Torres Turismo 
Rural, Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos com ativi-
dades para crianças e informação 
sobre o assistencialismo local, ex-
positores e muita música embala-
ram a comemoração.

Para celebrar foi oferecida a co-
munidade um bolo comemorativo 

alusivo a data oferecido pela secre-
taria de Cultura e do Esporte. Para 
o prefeito Carlos o momento é de 
muita alegria por poder participar 
com a comunidade dessa data tão 
especial, agradeceu o empenho 
da gestão pública em não medir 
esforços na busca do melhor para 
os torrenses. (FONTE - Prefeitura 
de Torres)
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A Administração Municipal de 
Três Cachoeiras, por meio do De-
partamento Municipal de Meio 
Ambiente, das Secretarias de 
Saúde e de Educação e Cultura, 
além do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente, pro-
moverá entre os dias 30 de maio 
e 07 de junho, a Semana do Meio 
Ambiente, cuja temática será 
“TODOS CONTRA A DENGUE”.

Durante a semana, será rea-

lizada palestras com o objetivo 
de conscientizar e informar os 
alunos das escolas do município, 
visando minimizar os impactos 
causados pela dengue.

Na sexta-feira, dia 3 de junho, 
a partir das 8h30, em frente à 
ESF Maria da Rocha Valim, ocor-
rerá uma ação de conscientiza-
ção com a população do bairro 
Santa Rita, no combate a pro-
liferação do mosquito da den-

gue, buscando a eliminação de 
criadouros (local de acúmulo de 
água parada, onde o mosquito 
irá depositar seus ovos e se de-
senvolver).

Ações contra a dengue marcam a 
Semana do Meio Ambiente em Três 

Cachoeiras

Está tramitando na Câma-
ra de Vereadores de Arroio do 
Sal o Projeto de Lei 065/2022, 
de autoria do Poder Executivo 
(Prefeitura de Arroio do Sal) 
que pede autorização parla-
mentar para que a prefeitura 
firme parceria para repassar re-

curso financeiro para a Associa-
ção dos Surfistas de Arroio do 
Sal (ASAS).

 São R$ 14 mil repassados 
através de Termo de Fomento 
que serão liberados após a as-
sinatura do contrato, em uma 
parcela.  O recurso financeiro 

deverá ser utiliza-
do para custear 
despesas com a 
realização da 1ª 
Etapa do Circui-

to Municipal de Surf de 2022, 
juntamente com a 3ª Etapa o 
Circuito Gaúcho de Surf Ama-
dor Júnior, com previsão para 
acontecer nos dias 11 e 12 de 
junho.  E a entidade beneficia-
da deverá prestar contas da 
aplicação dos recursos até o dia 
15 de julho de 2022. 

O Governo do Prefeito Bolão 
justifica a parceria com a Asso-
ciação dos Surfistas - defenden-
do que objetiva "oportunizar 

aos atletas do Mu-
nicípio e região que 
participem de uma 
competição saudável 
que instigue as crian-
ças, jovens e adultos 
a conhecer, aprender 
e se aventurar no surf, 
desenvolvendo aspec-
tos físicos e psicológi-
cos positivos".  E que, 
além disto, pretende Incentivar 
novos talentos com potencial 

esportivo que venham a sur-
gir para disputa desse esporte 
olímpico.

Projeto da prefeitura quer formalizar apoio financeiro a Associação 
dos Surfistas de Arroio do Sal

O corpo de Bombeiros Militar de 
Torres participou - no último dia 21 
de maio - das comemorações do ani-
versário de 144 anos do município de 
Torres, em especial nas atividades re-

alizadas na Prainha. 
No local o efetivo realizou a exposi-

ção de seus mais diversos materiais,-
mini palestras de primeiros socorros, 
palestras sobre acidentes domésti-

cos,diversas brincadeiras educativas 
inclusive a montagem de uma mini 
tirolesa para as crianças, ressalta a 
comunicação do Corpo de Bombeiros 
de Torres. 

Corpo de Bombeiros de Torres realiza 
ações durante aniversário do município

As transferências de carteiros das 
cidades de Arroio do Sal e Cidreira es-
tão gerando um descontentamento 
por parte da classe e servidores dos 
Correios e das comunidades envolvi-
das. Em Arroio do Sal, a transferên-
cia do Centro de Distribuição  (CDD) 
para Torres com o deslocamento de 
carteiros para Torres, Terra de Areia 
e Capão da Canoa gerou uma moção 
de repúdio por parte da Câmara de 
Vereadores.

Esta moção de repúdio foi aprova-
da na sessão ordinária do último dia 
16 e encaminhada à Câmara dos De-
putados em Brasília, onde o deputa-
do Pompeo de Mattos (PDT) se ma-
nifestou durante o uso da tribuna no 

dia 17. Ele disse ser um prejuízo para 
todos ” É um desmonte dos Correios. 
Com a transferência, os carteiros de 
Arroio do Sal tem que ir diariamente 
para Torres. A agência tem 30 anos 
e isto é uma falta de sensibilidade, é 
desumano e injusto.” falou o deputa-
do. Pompeo de Mattos enfatizou que 
estará contatando com a direção dos 
Correios para buscar reverter a situ-
ação. ” Os Correios é uma empresa 
rentável e não tem o por quê fazer 
isto.” finalizou.

No dia 19 de maio,  deputado 
estadual Pepe Vargas (PT) registrou 
da tribuna a informação recebida 
de moradores do município de Ar-
roio do Sal, no Litoral Norte, dando 

conta do fechamento da agência dos 
Correios na localidade. Consta que 
os trabalhadores serão transferidos 
para Torres, Capão da Canoa ou 
Terra de Areia. O atendimento será 
realizado no Centro de Distribuição 
Domiciliar de Torres, distante 35 qui-
lômetros de Arroio do Sal. Conforme 
o deputado, não é a primeira vez que 
os Correios tentam retirar seus servi-
ços do município. Ele destacou, ain-
da, que Arroio do Sal, como diversos 
municípios do litoral Norte, é local 
de moradia de muitos aposentados, 
em especial da Serra gaúcha, o que 
promove incremento das economias 
regionais, e passarão a enfrentar 
enormes transtornos sem a agência 

dos Correios. Estranhou que essa 
medida esteja em curso justamente 
quando o município tem a possibili-
dade de implantação de um futuro 
porto. Criticou a visão da empresa de 
precarizar os serviços para justificar 
a privatização. Explicou que os Cor-
reios detém o monopólio postal da 
União, mas não o serviço de entre-
gas, que é onde se dá a disputa com 
o setor privado. Disse que vai se ma-
nifestar junto à direção dos Correios 
para que o serviço seja mantido em 
Arroio do Sal.

Já os carteiros de Cidreira en-
caminharam uma nota, através do 
Sindicato dos Trabalhadores dos Cor-
reios e Telégrafos do RS (Sintect-RS), 

onde mostram sua indignação com a 
transferência de quatro trabalhado-
res para Balneário Pinhal e a trans-
ferência do CDD para Tramandaí. Na 
Câmara de Vereadores de Cidreira 
também houve manifestação favorá-
bvel aos carteiros.

Os Correios RS justificam que 
para aprimorar o gerenciamento das 
equipes que trabalham com a entre-
ga de cartas e encomendas, estão 
implementando um projeto de cen-
tralização da gestão da distribuição 
em diversas localidades do país. As-
sim, o objetivo é qualificar e agilizar 
a distribuição.

FONTE - Jovem Pan News

Transferência de carteiros do litoral Norte gera 
manifestações da comunidade

Valores buscam fomentar a realização de competições assim como apoiar o esporte e a possível formação de talentos na cidade
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A Escola Municipal de Educa-
ção Infantil João Valim, na comu-
nidade de Santo Anjo da Guarda, 
foi inaugurada na última sexta-
-feira (20) pela Administração 
Municipal de Três Cachoeiras.

Criada em 2018 como uma 
extensão da EMEI Abelhinha, a 
escola foi denominada João Va-
lim em 2020, em homenagem ao 
conhecido João Padre, por sua 
importante vida à serviço da co-
munidade.

No último ano, a EMEI passou 
por uma série de melhorias como 
a construção de uma sala de jo-
gos, uma lavanderia, depósito, 
banheiro para os professores, 

além da reforma na sala da dire-
ção, pintura geral, colocação de 
espelhos nas salas e aquisição de 
alguns brinquedos, sendo assim 
inaugurada.

Atualmente, cerca de 45 alunos 
entre 3 e 5 anos são atendidos nas 
novas instalações. “A sociedade 
só cresce se tiver união e o Santo 
Anjo da Guarda demonstrou essa 
grandeza, se unindo e trabalhan-
do. Hoje, essa escola é autônoma 
e tem tudo que precisa. Estamos 
muito felizes. Parabéns a todos”, 
disse o prefeito municipal, Flávio 
Raupp Lipert, durante a solenida-
de de inauguração.  

Em 2018, a comunidade edu-

cadora apoiou a implantação 
desta escola, oportunizando as 
crianças do Santo Anjo da Guar-
da a possibilidade de estudarem 
onde moram. Foi firmada uma 
parceria onde a comunidade pa-
gou o aluguel no primeiro ano e 
a Administração Municipal estru-
turou toda a escola com mobili-
ários, equipamentos, materiais 
pedagógicos e recursos humanos 
para atender as crianças. Além 
disso, foi construída uma praci-
nha infantil para as atividades 
físicas no pátio da escola.

A cerimônia de descerramento 
contou com a presença de secre-
tários municipais, vereadores, a 

comunidade educadora e mora-
dores do Santo Anjo da Guarda. 

(FONTE - ASCOM 
Três Cachoeiras)

EMEI João Valim é inaugurada em Três Cachoeiras

Na sexta-feira passada (20/05), 
o prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flavio Angst (Bolão), recebeu em seu 
gabinete a visita da fisioterapeuta 
Mirian Fogaça Pereira e do médico 
veterinário Marcone Gonçalvez Bra-
ga, do Centro Equestre Praiana de 
Arroio do Sal.

Na oportunidade, os profissionais 
trataram sobre a oferta no Município 
do projeto de Equoterapia, que con-
siste em um método terapêutico que 
utiliza o cavalo dentro de uma abor-
dagem interdisciplinar nas áreas da 

saúde, educação e equitação.
De acordo com os especialistas, 

a Equoterapia é indicada para o tra-
tamento dos mais diversos tipos 
de comprometimentos motores, 
paralisia cerebral, problemas neu-
rológicos, ortopédicos, posturais, 
para síndrome de down, distúrbios 
de comportamento, autismo, es-
quizofrenia, psicoses e pessoas com    
deficiências como visual e auditiva 
dentre outros. Além disso, não pos-
sui um limite de idade para que o 
praticante realize a terapia.

O prefeito Bolão recebeu a pro-
posta que está em análise pelo Mu-
nicípio para integrar mais uma opção 
de oferta de serviço de saúde em Ar-
roio do Sal. Assim como já ofertado 
por meio das Práticas Integrativas e 
Complementares à Saúde (PICS).

Para mais informações sobre o 
projeto, contate: (51) 99556-0688 
(Mirian) ou (51) 99973-6326 (Mar-
cone). 

*TEXTO Melissa Maciel - FOTO 
Daniel Matos (ASCOM PMAS)

Proposta de Equoterapia para pessoas com deficiências é 
apresentada ao prefeito de Arroio do Sal
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Por Câmara de Arroio do Sal

Na tarde desta segunda-feira 
(dia 23 de maio), o Presidente da 
Câmara e demais Vereadores de 
Arroio do Sal reuniram-se com a 

Secretária de Turismo do Municí-
pio,  Aline Valim e o  Secretário Ad-
junto da pasta, para tratar sobre o 
Campeonato Municipal de Futebol 
em Arroio do Sal.

  Na ocasião o mesmo grupo 

tirou  dúvidas sobre o funciona-
mento do aplicativo criado para o 
Campeonato. 

O encontro aconteceu na sede 
da Câmara de Vereadores, na Sala 
de Reuniões.

Vereadores de Arroio do Sal se reúnem 
com Secretária de Turismo

FONTE: Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)
_______________________
Dando sequência às compe-

tições esportivas em Arroio do 
Sal, no domingo (29/05), acon-
tece a Recopa 2022 de Futebol , 
que consiste no jogo de abertu-
ra do Municipal de Futebol, no 
campo do Esporte Clube Arroio 
do Sal - Ecas (na Avenida Assis 
Brasil, Centro). O Municipal, 
com final prevista para 21 de 
agosto, tem novidades neste 
ano: premiação em dinheiro, 
uso do aplicativo Copa Fácil por 
equipes e torcida e a solidarie-
dade entra em campo.

Na disputa pelo título deste 
ano estará o campeão da Taça 
Emancipação 2019, Ecas, con-
tra o campeão municipal 2019, 
o Figueirinha. A disputa dá di-
reito a 3 pontos ao vencedor do 
jogo no Campeonato Municipal 
2022, caso o jogo fique empata-
do, cada equipe ganha 1 ponto 

e a disputa vai para os pênaltis, 
definindo o campeão da Recopa 
2022. A premiação ao campeão 
é troféu e medalhas a todos os 
jogadores.

Municipal 2022 de Futebol 
em Arroio do Sal

As oito equipes que disputa-
rão o título de campeão muni-
cipal 2022 poderão contar com 
atletas de fora do município, no 
limite máximo de 03 atletas, 
totalizando 25 jogadores por 
equipe.

A equipe de arbitragem da 
competição será da Federação 
Gaúcha de Futebol Amador, as-
sim como as bolas que estarão 
rolando em campo serão as ofi-
ciais do Campeonato Gaúcho.

E o principal campeonato da 
cidade, neste ano contará com 
duas importantes novidades. 
A premiação será em dinheiro 
e as equipes e torcidas acom-

panharão as informações de 
composição dos times, súmu-
la dos jogos, tabelas de jogos, 
participação de enquetes, entre 
outros, por meio do aplicativo 
gratuito Copa Fácil. Para baixar, 
é só clicar AQUI!

De acordo com o secretário-
-adjunto de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, Moisés 
Araújo, o aplicativo vai agregar 
mais valor e transparência no 
gerenciamento do campeona-
to. Além disso, vai eliminar o 
uso de papel.

Os jogos do Campeonato 
Municipal se darão em confron-
to entre as duas chaves de qua-
tro equipes cada. A semifinal e 
final serão disputadas com os 
quatro primeiros colocados na 
classificação geral. 

Solidariedade entra 
em campo

Os atletas que receberem 

durante os jogos cartões ama-
relos e vermelhos deverão doar 
alimentos não perecíveis. Ou 
seja, para cada cartão amare-
lo, o jogador deve doar 1kg de 
alimento. Já para cada cartão 
vermelho, o atleta doará 5kg de 
alimentos.Caso o jogador não 
faça a entrega do alimento den-
tro do prazo, estará inabilitado 
de participar do próximo jogo. 
Os alimentos serão destinados 
às famílias em vulnerabilidade 
social assistidas pela Secretaria 
Municipal de Cidadania, Traba-
lho e Desenvolvimento Social.

Além disso, as pessoas que 
forem assistir aos jogos podem 
levar 1kg de alimento perecível 
para doação.

Premiação e destaques

Há premiações previstas no 
evento.  O Campeão receberá 
R$ 3 mil; a equipe Vice-cam-
peão leva R$ 2 mil e a equipe 

mais disciplinada R$ 1 mil. Ao 
final do Municipal de Futebol 
de Arroio do Sal, será escolhi-
da a Seleção do Campeonato, 
com 22 jogadores em destaque 
e indicados pelos dirigentes de 
cada equipe, somando pontos. 

Além da premiação em di-
nheiro, as equipes campeã e vi-
ce-campeã vão receber troféus 
e medalhas. Porém, outros cri-
térios irão premiar as equipes e 
jogadores em destaque partici-
pantes da competição: – Troféu 
Disciplina (para a equipe que 
menos possuir penalidades); 
– Troféu Fair Play, para a equi-
pe que durante o campeonato 
demonstrou uma atitude que 
mereça reconhecimento; – Tro-
féu Incentivo ao Esporte, para a 
equipe com mais atletas jovens; 
– Artilheiro – Goleiro menos va-
zado – Melhor jogador em cam-
po – Atleta revelação – Melhor 
técnico – Melhor dirigente – Se-
leção do campeonato

Recopa abre o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Arroio do Sal

Inicia em Três Cachoeiras mais uma 
edição da campanha do agasalho. 
Com a previsão de intenso frio para os 
próximos dias, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social está pedindo a 
doação de roupas quentes e, princi-
palmente, de cobertores, mantas e 
edredons.

De acordo com a secretária de 
Assistência Social, Luciana Dimer, a 
procura por cobertas tem aumentado 
muito na Secretaria. “Toda doação é 

muito importante, mas neste momen-
to estamos precisando bastante de 
roupas de cama quentinhas”, disse ela.

As doações podem ser entregues 

na Secretaria Municipal de Assistência 
Social. O local está aberto de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h.

Inicia campanha do agasalho em Três Cachoeiras

Neste sábado, dia 28 de maio, terá 
Santo Feirão, em Três Cachoeiras. A 
feira, que tem reunido diversos ex-

positores, estará aberta entre 8h e 
16h, embaixo do viaduto central, 
com uma variedade de produtos co-

loniais, orgânicos e artesanais como 
pães, doces, hortaliças e artesanatos.

A ação é promovida pela Prefeitu-

ra Municipal de Três Cachoeiras, por 
meio da Secretaria de Assistência So-
cial e Departamento de Turismo, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Emater e Casa do Artesão Raízes da 
Arte.

Sábado (28) tem Santo Feirão em Três Cachoeiras

O Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Arroio do 
Sal começa com uma moderna 
novidade, o uso do aplicativo gra-
tuito 'Copa Fácil'. A ideia é usar o 
app não só nos campeonatos de 
futebol, mas em todas as compe-
tições esportivas do Município. 
Arroio do Sal disponibiliza a fun-
cionalidade já na Recopa 2022, 
jogo de abertura do Campeonato 
Municipal que inicia no próximo 

domingo (29 de maio).
O app Copa Fácil pode ser bai-

xado das lojas de aplicativos de 
forma gratuita, instalar, se cadas-
trar e, por meio dele é possível 
acompanhar publicações dos re-
sultados dos jogos, tabela de clas-
sificação, fotos, vídeos e notícias. 
Com o aplicativo você também 
tem ranking de jogadores, pode 
participar de enquetes e votações, 
conferir súmulas e tabelas, com-

partilhar imagens dos resultados, 
goleiro menos vazado, jogadores 
inscritos nas equipes e muitas ou-
tras funcionalidades.

O público vai poder acompa-
nhar o Campeonato instantane-
amente, por meio de avisos de 
notificações, sobre o início das 
partidas, os gols, cartões, placar, 
substituições, poder votar no 
melhor jogador da partida, quem 
está pendurado com dois cartões. 

Basta baixar o app, realizar seu 
cadastro e seguir o Campeona-
to Municipal de Arroio do Sal 
2022.

Os usuários do 'Copa Fácil' 
também podem enviar vídeos, 
fotos, mensagens, as quais po-
derão ser compartilhadas publi-
camente mediante aprovação 
do administrador. Atualmente a 
página de Arroio do Sal no app 
conta com 119 seguidores.

Aplicativo gratuito Copa Fácil é novidade no 
Municipal de Futebol Arroio do Sal 2022
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No dia 19 de maio, a atleta do 
Passo de Torres, Luísa Lummertz, 
conquistou a medalha de bronze 
no salto em altura, no torneio Gym-
nasiade, na França. Representando 
a Fundação Municipal de Espor-
tes (FME) de Criciúma/DME Nova 
Veneza/Unesc/S.R. Mampituba, 
Luísa ficou em terceiro lugar, com 
a marca de 1,73m, atrás somente 
da turca Aleyna Karaca (prata, tam-
bém com 1,73m) e da espanhola 
Celia Rifaterra, a vencedora (com 
1,81m).

“É mais um grande resultado 
para ela. Alcançar essa colocação 
em uma competição como a Gym-
nasiade é um grande motivo de 
orgulho. Ficamos muito felizes com 
essa conquista da Luísa, porque ela 
se preparou bastante para isso”, 
afirmou o técnico de Atletismo da 
FME Criciúma, Roberto Bortolotto.

A Gymnasiade é uma das princi-
pais competições escolares do pla-
neta, e foi disputada na região da 
Normandia (França), entre os dias 
14 e 22 de maio. O torneio reuniu 

cerca de 3,4 mil atletas de 16 a 18 
anos de 69 países. O Brasil levou 
230 representantes, sendo a maior 
delegação do país na história da 
competição.

A Fundação Municipal de Es-
portes (FME) de Criciúma e o De-
partamento Municipal de Esportes 
(DME) de Nova Veneza são par-
ceiros da equipe de atletismo do 
Mampituba, a qual é integrante 
do projeto de formação de atletas 
que o clube mantém por meio de 
convênio, através de editais, com o 

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 
Em Criciúma, também há o apoio 

da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (Unesc).

Atleta do Passo de Torres conquista medalha 
de bronze em mundial escolar  na França

Luísa Lummertz - representando a Fundação Municipal de Esportes (FME) de Criciúma/DME Nova Veneza/Unesc/S.R. Mampituba - foi 
um dos destaques no Salto em Altura

Atleta já havia vencido Jogos Sul-Americanos da Juventude
Além do excelente resultado no 

Gymnasiade, a atleta do Passo de 
Torres, que tem 17 anos, já tinha 

mostrado toda sua capacidade 
representando o Brasil nos Jogos 
Sul-Americanos da Juventude, em 

Rosário, na Argentina. No início de 
maio, Luísa foi campeã na modali-
dade salto em altura, com a marca 

de 1,74m, estabelecendo inclusi-
ve o novo recorde da competição, 
que anteriormente era de 1,71m. 

FONTE PRINCIPAL - Engeplus 
(Colaboração: Vitor Filomeno/
FME)

A Associação Torrense de Hande-
bol (ATHB) esteve, nos dias 20, 21 
e 22 de maio (sexta-feira, sábado e 
domingo), em Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul, no Clube Sociedade 
Ginástica, para participar da fase Re-
gional Sul do Campeonato Brasileiro 
de Clubes, na categoria cadete femi-
nino. 

 Além da ATHB, o evento teve a 
parceria da SGNH em sua comissão 

técnica, e atletas representando o Rio 
Grande do Sul, as equipes Thalia/PR e 
ADRECHA/SC.  Confira os resultados 
das partidas: ATHB 33 X 10 Thalia  - 
ATHB 15 X 14 ADRECHA

 De acordo com o técnico, Luan 
Cardoso, no primeiro jogo, o time 
torrense teve ações ofensivas bem 
aproveitadas e um sistema defensivo 
com poucos erros, conseguindo uma 
vitória coesa contra a equipe do Para-

ná. Já na segunda partida, o jogo teve 
fortes emoções, onde o adversário 
impôs dificuldades e a equipe torren-
se apresentou instabilidade e nervo-
sismo em alguns momentos do jogo.

O técnico ainda conclui que no fi-
nal foi alcançada a vitória por um gol, 
o que qualificou a ATHB para a fase 
final do Brasileiro de Clubes de Han-
debol  (cadete feminino) - que ocor-
rerá no mês de agosto, em São Paulo. 

Associação Torrense de Handebol vence zonal sul 
do Campeonato Brasileiro sub-16 cadete feminino

ATHB juvenil masculino em destaque na primeira fase do estadual
Além disso, nos mesmos dias 20, 

21 e 22 de maio, a categoria juvenil 
masculino Associação Torrense de 
Handebol (ATHB), participou da pri-
meira fase do Campeonato Gaúcho 
de Handebol, desta vez em Campo 
Bom (RS) . A equipe masculina teve 
um aproveitamento significativo, 
visto que, dos cinco jogos disputa-

dos, foram quatro vitórias e apenas 
uma derrota (frente a equipe atual 
campeã, de Caxias do Sul). Confira 
os resultados das partidas: ATHB 
24x10 AECB - ATHB 25x19 CCHC - 
ATHB 11x25 RECREIO 0 ATHB 21x18 
HANDACTION - ATHB 28x13 Talen-
tos. 

Segundo o treinador, Tiago Para-

nhos, a equipe se portou de maneira 
segura e, principalmente, com um 
volume de jogo acima do ano an-
terior. A primeira fase foi boa, coro-
ando o ótimo trabalho da comissão 
técnica, juntamente com o grupo de 
atletas que absorveu com compe-
tência todos os ensinamentos pas-
sados. No final das partidas, quatro 

atletas foram classificados como 
os melhores: Pedro da Luz, Mikael 
Ruan, Pedro Scheffer e Weslley Bi-
tencourt.

 
 > O Projeto Somos Todos Hand 

Torres 2022 é patrocinado exclusiva-
mente pela Alpha Química, empresa 
que atua no mercado de importação 

e distribuição de produtos químicos 
desde 1990. O projeto é financia-
do pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, através do programa 
de incentivo PRÓ-ESPORTE.

Acesse o site: 
alphaquimica.com.br
 *Fonte: Assessoria de Comunica-

ção ATHB (Camila Brozowski)

ARROIO DO SAL - Areias Bran-
cas foi a equipe campeã da Taça da 
Emancipação 2022 de Arroio do Sal, 
realizada no último domingo (22/05), 
no campo da Praça Silvino Bolzan, 
no Balneário Areias Brancas. Além 
da premiação de troféu e medalhas, 
Areias Brancas garantiu vaga na Reco-
pa 2023 - e o adversário será conheci-
do na final do Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo, que inicia no 
próximo domingo, 29/05. Oito equi-
pes participaram da Taça Emancipa-
ção 2022 - sendo que o vice-campeo-

nato ficou para a equipe do Atlântico, 
que na final foi derrotado com o pla-
car de 1 X 0, gol do jogador Elton Dias 
(do campeão Areias Brancas).

Com a presença do prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flavio Angst 
(Bolão) e da secretária municipal de 
Turismo, Esporte, Juventude e da 
Cultura, Aline Valim, na entrega da 
premiação, o prefeito Bolão destacou 
a importância do retorno do calendá-
rio esportivo do Município, após dois 
anos de suspensão devido a pande-
mia da Convid-19. Elogiou a arbitra-

gem (vinda da Federação Gaúcha de 
Futebol Amador de Porto Alegre) e 
parabenizou as equipes pela discipli-
na e pelo espírito esportivo que este-
ve presente durante todo o evento.

O domingo ensolarado também 
favoreceu para a presença de públi-
co, especialmente das famílias dos 
jogadores, que montaram suas ten-
das no entorno do campo, proporcio-
nando um clima amistoso e de muita 
interatividade.

E a Taça da Emancipação em 2023 
já tem data e local definidos -  vai 

ocorrer ano que vêm na semana 
do aniversário do de Arroio do Sal 
(25/04), na Praça José Lotufo, no Bal-

neário Rondinha - Campo da Rondi-
nha. (TEXTO Melissa Maciel - FOTO 
Daniel Matos/ Ascom PMAS)

Areias Brancas é a grande Campeã da Taça da 
Emancipação 2022
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No último sábado (21 de maio) 
- aniversário de Torres -  ocor-
reu a Abertura do Campeonato 
Municipal Futebol de Campo de 
Torres, no Estádio Evaldo Santo, 
na Vila São João - com a disputa 
entre a Sociedade Esportiva São 
João (atual campeã da Série A - 
em 2019)  versus São Braz Esporte 
Clube (atual campeã da Série B - 
em 2019). Pelos Aspirantes o time 
da casa venceu por 2×1, já com 
os titulares o triunfo do São João 
foi por 1×0, conquistando a 1ª Re-
copa Torrense 2022. A realização 
do Campeonato é da Prefeitura 

Municipal de Torres por meio da 
Secretaria de Cultura e do Espor-
tes e a Liga de Futebol Torrense 
(LIFT).

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza, acompanhado do secretá-
rio da Cultura e do Esporte, Mauri 
Rodrigues e o Presidente da Liga 
de Futebol Torrense Valeti Mar-
tins, deram o pontapé inicial ao 
campeonato que terá disputas 
eletrizantes até o final do ano. 
Confira nas imagens os resulta-
dos da 1ª rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 
de Torres (aspirantes e titulares).

Realizada abertura do Campeonato 
Municipal de Futebol em Torres

Além da abertura do evento esportivo, triunfo do São João (foto) por 1×0 contra o São levou time a conquista da 1ª Recopa Torrense 2022.

Resultados - primeira rodada
TITULAR -  Meia Boca 0 X 0 Boa União 
ASPIRANTES - Meia Boca 0 X 2 Boa União - GOLS BOA UNIÃO  - 
DANNER SILVA DA SILVA (2)

TITULAR  - Guarani 0 X  0 Heineken 
ASPIRANTE -  Guarani 0 X 0 Heineken

TITULAR - Mar Azul 5 X 2 Guarita - GOLS MAR AZUL: GUILHER-
ME FERNANDES (2) - FABIO SCHARDOSIM CARLOS (2) -ROMARIO 
GENEROSO (1)  - GOLS GUARITA:  LUCAS ESCOUTO (1) - MAICON 
DOUGLAS (1)

ASPIRANTE - Mar Azul 1 X 2  Guarita -  GOL MAR AZUL:  BRUNO 
DAITX (1) - GOLS GUARITA:  BRUNO BITENCOURT (1) - EDUARDO 
SANTOS MACHADO (1) 

(TITULAR) -  São João 01 x 00 São Brás  -GOL DE EVERTON BOFF (1) 

(ASPIRANTE) - São João 02 x 01 São Brás - GOL DO SÃO JOÃO: 
FELIPE ROS DA SILVA (1) - LUCIO ANTONIO DA ROSA GOMES (1) - 
GOLS DO SÃO BRAS - PEDRO HENRIQUE S. FERNANDES (1)

Equipe do São João, com Prefeito Carlos (e)

Próxima rodada
No domingo, dia 29 de maio, continua a segunda rodada 

com oito disputas, a partir das 13h15 com os Aspirantes e 
os Titulares, às 15h15: Adescom x São João (Complexo Mar 
Azul), São Braz x Meia Boca (Estádio São Braz), Panela x Mar 
Azul (Estádio do Jacaré), Heineken x Guarita (Complexo Tor-
rense).
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COLUNAS ANTIGAS REVISITADAS 

Saúde e Doença sempre fizeram parte 
do cotidiano de uma cidade.  

Saúde é o que todo mundo quer. Do-
ença, as vezes é possível evitar, mas 
nem sempre se consegue ou se quer! 
Embora paradoxal, a segunda é resultado 
da falta da primeira. E caímos inevitavel-
mente nas “casas de saúde”: os hospi-
tais. 

Torres de 1921, segundo o intendente 
da época, o famoso Coronel Pacheco, 
destacava-se pelo alto grau de salubrida-
de.  

Descrito assim pelo intendente: “... 
apesar disso há quem afirme que é um 
lugar cheio de toda a sorte de imundícies 
e de absoluta falta de recursos médicos e 
até mesmo as de subsistência”. 

Além da existência de diversos médi-
cos, homeopatas práticos clinicavam em 
Torres. Havia, ainda, outros dois médicos 
formados em Porto Alegre, inclusive um 
era vereador.  

Para reforçar a ideia de salubridade, a 
prefeitura possuía até uma farmácia mu-
nicipal que oferecia medicamentos gratui-

tos a população. 
Curiosamente, Ruschel descreve que 

nesta mesma época, contrariando o rela-
tório do intendente, foram constatadas 
diversas doenças na cidade de Torres. 
Uma endemia conhecida como 'mal da 
terra', uncinaríase ou anquilostomíase, 
uma epidemia de sarampo, com três ca-
sos fatais. Também foram atendidos ca-
sos de malária e febre espanhola. 

O fato é que havia boatos destas vá-
rias doenças e isto assustou os veranis-
tas, o Cel. Pacheco, como bom político e 
médico homeopata prático, tentou 
'maquiar' a situação pensando no prejuí-
zo econômico que a realidade dos fatos 
traria para a cidade de Torres.  

Em Torres, nos anos 40, não havia 
hospital, o que tinha na época era ape-
nas uma assistência de emergência que 
funcionava só como maternidade, conhe-
cida como Maternidade Avany Cordeiro 
de Farias, no subsolo do Posto de Higie-
ne. Este posto situava-se onde hoje funci-
ona a Pousada da Prainha e o médico 
responsável era o Dr. Pozo.  

De acordo com Guido Muri, esta ma-

ternidade foi inaugurada em 1941 e a pri-
meira criança que lá nasceu foi a filha do 
casal Jaime e Vicentina Pozzi, que rece-
beu o nome de Avany, por causa da Ma-
ternidade e, também, em homenagem à 
esposa do Interventor do Estado, de mes-
mo nome. 

O hospital Nossa Senhora dos Nave-
gantes só foi ser construído em 1955, na 
parte baixa da cidade, através das irmãs 
Dominicanas oriundas de São Paulo. Em 
1955 a SAPT doou um montante de Cr$ 
940.000,00 em dinheiro e Cr$ 20.000,00 
em materiais, inclusive dois aparelhos 
ressuscitadores, uma aparelhagem cirúr-
gica e caixas com socorros de urgência. 

Com o crescimento da cidade e o con-
sequente o aumento populacional, o hos-
pital teve que se adaptar e aumentou de 
tamanho e qualidade e também recebeu 
o valioso auxílio dos postos de saúde nos 
bairros.  

Parece que, com o passar dos anos, a 
salubridade da cidade continua boa, ape-
sar das dificuldades enfrentadas pela sa-
úde passa em todo o país! 
Fontes: Guido Muri, Remembranças de Torres 



28 A FOLHASEXTA-Feira, 27 de Maio de 2022


