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votos por quaisquer outras entidades, 
que não aquelas ligadas à Justiça Elei-
toral, extrapolam toda a normativa em 
vigor e são inadmissíveis em um Esta-
do Democrático de Direito. A suges-
tão de que isso seja feito pelas Forças 
Armadas, parte da burocracia estatal, 
responsiva ao poder Executivo, cujas 
atribuições são alheias a este exercício 
cívico, representa uma grave ameaça à 
nossa democracia.

Repudiamos, por isto, com absoluta 
veemência, discursos antidemocráti-
cos, que enaltecem ideias de cunho 
autoritário, assim como qualquer es-
pécie de obstrução ao trabalho das ins-
tituições responsáveis pelo processo 
eleitoral. Quem defende o cerceamen-
to da atuação de instituições democrá-

ticas, como o TSE e o STF, desrespeita 
a Constituição, o Estado Democrático 
de Direito e age na contramão dos in-
teresses da sociedade.

Conclamamos o Congresso Nacional 
e o Ministério Público, em especial a 
Procuradoria-Geral da República, a 
se posicionarem em defesa da ordem 
jurídica e do regime democrático. 
Esse foi o compromisso assumido por 
cada parlamentar, promotor e procu-
rador do Estado brasileiro quando de 
sua posse. Conclamamos também a 
imprensa e os mais diversos setores 
da sociedade civil a trabalharem pela 
realização de eleições livres, íntegras 
e pacíficas, com a garantia de que o 
resultado das urnas seja devidamente 
respeitado'.

***Reposto neste espaço o texto a 
seguir - MANIFESTO EM DEFESA DAS 
ELEIÇÕES - divulgado pela coalizão 
PACTO PELA DEMOCRACIA  em maio 
2022***

 
'O Pacto pela Democracia, coalizão 

composta por 200 organizações da so-
ciedade civil brasileira, vem a público 
manifestar o seu compromisso com 
a defesa da integridade do processo 
eleitoral e conclamar as instituições 
políticas e de Estado a se juntarem, de 
forma assertiva, nessa nobre missão. 
Em menos de cinco meses teremos 
eleições gerais no Brasil, as mais desa-
fiadoras da nossa história recente, em 
função dos sistemáticos e infundados 
ataques do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e de seus apoiadores 
ao processo e às instituições eleito-
rais.

O processo eleitoral brasileiro é res-
peitado em todo o mundo e conta 
com um sistema de verificação aten-

ta de observadores internacionais e 
nacionais, além do Ministério Público 
Eleitoral, sob a presidência dos Tribu-
nais Regionais Eleitorais e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Destaca-se 
ainda que o sistema eletrônico de vo-
tação é utilizado em mais de quarenta 
outras nações para a realização de di-
versos tipos de eleições. Nunca, na his-
tória de nosso país, esse sistema apre-
sentou qualquer indício de problema 
que comprometa a sua confiabilidade. 
Em complemento, reconhecemos e 
saudamos os amplos esforços pro-
movidos pelo TSE para dar ainda mais 
transparência e participação social ao 
processo preparatório das eleições.

Descredibilizar e enfraquecer o pro-
cesso eleitoral interessa apenas àque-
les que não têm compromisso com a 
expressão da vontade popular, defi-
nida através do voto, base do nosso 
sistema democrático. As declarações 
que sugerem a não realização do plei-
to eleitoral e a apuração paralela de 

OPINIÃO 

PACTO PELA DEMOCRACIA - MANIFESTO 
EM DEFESA DAS ELEIÇÕES

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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Alguns vereadores deram opi-
nião sobre o tema em suas ma-
nifestações, como, por exemplo, 
Silvano Borja (PDT), que diz que 
vai cobrar o plano de uso da pre-
feitura caso ela efetive a posse do 
Ginásio; e Gimi (PP), que clarificou 
que a Ulbra não estaria cumprindo 
sua parte no contrato e, portanto, 
justificaria a ação da municipalida-
de, que defende seus direitos em 
nome da população. 

Mas a surpresa veio do verea-
dor Igor Beretta (MDB), que é as-
sumidamente oposição na Câma-
ra, mas parabenizou a prefeitura 

pela coragem de resgatar direitos 
do município perante a universi-
dade. Beretta lembrou que é de 
aproximadamente R$ 2 milhões a 
dívida da Ulbra perante a Prefeitu-
ra de Torres e comemorou o fato 
da municipalidade caminhar para 
ter um ginásio próprio, para que a 
população possa utilizar diuturna-
mente. Ele também lembrou que, 
já no ano de 2021, encaminhou 
ações junto à Ulbra e junto à pre-
feitura para checar uma forma dos 
habitantes de Torres poderem uti-
lizar o ginásio que estava parado 
por conta das dívidas e da impossi-

bilidade da universidade estar de-
monstrando em manter o edifício 
funcionando. 

Igor também disse que apoia 
o processo, mesmo sabendo que 
há necessidade de investimentos 
para a reforma, pois é melhor ter 
um ginásio precisando de refor-
mas do que não ter nenhum. E 
sugeriu que todas as bancadas na 
Câmara se mobilizem para conse-
guir emendas parlamentares junto 
a seus representantes em Brasília, 
para justamente ajudar na reforma 
e melhoria do Ginásio, caso o pro-
cesso de posse se concretize.    

POLÍTICA 

Ginásio pode vir a ser moeda de quitação de dívida caso o processo em andamento de concretize. Conforme vereador de Torres a dívida chega a R$ 2 milhões

Está tramitando na Câmara 
torrense e entrou em 1ª sessão 
na reunião de segunda-feira, 
dia 30 de maio, o Projeto de Lei 
28/2022, de autoria do Poder 
Executivo (Prefeitura de Torres) . 
Este revoga leis que autorizaram 
a prefeitura a ceder uma área de 
terra à Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA), além de concede-
rem direito real de uso de uma 
área de terra à mesma ULBRA.

Na prática, a Prefeitura de Tor-
res inicia um processo que deve 
formalizar o recebimento, para 

a municipalidade, do Ginásio de 
Esportes da Ulbra/Torres, locali-
zado junto à sede da universida-
de. O imóvel seria trocado em 
parte por quitação de dívidas 
diversas da entidade de ensino 
aos cofres públicos da municipa-
lidade local. A atitude também 
é marcada pelo fato gerador do 
processo, onde a universidade 
não teria cumprido o contrato 
entre as duas partes (Prefeitura/
Ulbra-Torres) referentes à cedên-
cia de área em troca de alguns 
benefícios ao poder executivo 

local.
Na justificativa do PL que revo-

ga leis, a prefeitura explica a sua 
atitude, explicando que a cessão 
de direito real de uso estabele-
ceu prazos para a conclusão das 
obras do ginásio de esportes e 
centro de eventos, prazo estes 
que não foram cumpridos pela 
concessionária (Ulbra). Ainda 
afirma que a manutenção, con-
servação e limpeza do prédio e 
da área total seriam de responsa-
bilidade da ULBRA (e não foram 
realizados na totalidade).

Projeto de Lei encaminha troca de dívida da Ulbra 
com município por ginásio da universidade em Torres

 Vereador sugeriu a busca de negociação no ano passado

Ainda na agenda de Brasília, na 
última semana, a vereadora Carla 
Daitx visitou a Secretaria Nacional 
de Políticas para as Mulheres, no 
Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, na qual 
pode conhecer os novos projetos 
do Ministério, dentre eles, o 'Ma-
ria da Penha vai à escola', que já é 
desenvolvido em Torres; o 'Qualifi-

ca Mulher', que em breve deve ser 
viabilizado no município por meio 
do gabinete da vereadora; o 'Mais 
Mulher na Política' e o projeto 'Sal-
ve uma Mulher'.

Vereadora Carla Daitx visita Secretaria Nacional 
da Mulher em busca de projetos

Ginásio de esportes da Ulbra Torres (imagem de arquivo)

Vereador Igor Beretta

Matéria de autoria do vereador Silvano Borja que legisla sobre obrigações de síndicos de condomínios acerca de violência domésticas é considerada 
repetitiva frente à lei Maria da Penha

Na sessão da Câmara de Verea-
dores de Torres, realizada na segun-
da-feira, dia 30 de maio, foi aprova-
do - por 9 votos a favor e 3 votos 
contra - um PARECER CONTRÁRIO 
da Comissão de Constituição, Con-
trole, Justiça e Redação (CCJR) so-
bre a continuidade da tramitação 
do Projeto de Lei 19/2022, de auto-
ria do vereador Silvano Borja. Trata-
-se de projeto que, se for aprovado, 
obriga os condomínios residenciais 
e comerciais no Município a comu-
nicar os órgãos de segurança públi-
ca quando houver em seu interior a 
ocorrência ou indícios de episódios 

de violência doméstica e familiar 
contra mulheres, crianças, adoles-
centes ou idosos.

Repetição da Lei 
Maria da Penha

No debate, o vereador Gimi (PP) 
leu o parecer da CCJR que comuni-
ca, dentre outras coisas, que a Lei 
Maria da Penha já possui em seu 
bojo a sugestão das denúncias. O 
vereador também lembrou que a 
matéria se referia somente a síndi-
cos de condomínios, o que para ele 
(Gimi) estaria retirando a respon-

sabilidade dos outros moradores 
e vizinhos, além de sobrecarregar 
a competência formal dos síndicos 
perante a lei. Gimi disse achar que 
o vereador autor estaria, ainda, 
desrespeitando a Lei Maria da Pe-
nha ao tentar legislar em cima de 
uma matéria que tem sido muito 
bem vista e utilizada pela socieda-
de. 

Fomento à coragem 
de denunciar

O autor da matéria em pauta, 
vereador Silvano, defendeu seu PL 

lembrando que se trata de uma 
forma de fomentar que as pessoas 
se animem a denunciar quadros 
de violência, justamente porque a 
mazela da violência doméstica tem 
aumentado de forma significativa. 

Outros vereadores também utili-
zaram a tribuna para apoiar o pare-
cer contrário da CCJR. E o vereador 
Moisés Trisch (PT) usou seu espaço 
para dizer que não iria votar a fa-
vor do parecer contrário, porque 
gostaria de debater o Projeto de Lei 
original e dar sua opinião sobre a 
matéria em si. 

Votaram contra o parecer con-

trario o autor do PL, Silvano Borja 
(PDT), além do vereador Moisés 
Trisch (PT) e o vereador Cláudio 
Freitas (PSB). Todos os outros vota-
ram a favor do Parecer Contrário da 
Comissão.

Agora o vereador autor do PL 
pode retirar o projeto de pauta por 
conta do parecer da CCJR ou man-
ter o mesmo em trâmite, mesmo 
após a sinalização de que a matéria 
não será aprovada caso vá a debate 
e votação. O PL 19/2022 pode ser 
acessado no site da Câmara no en-
dereço www.camaratorres.rs.gov.
br

Comissão da Câmara de Torres aprova por 9 x 3 
parecer contrário a projeto de lei
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O prefeito de Torres, Carlos 
Souza, e o secretário municipal 
de Cultura e Esporte, Mauri Rodri-

gues, receberam nesta segunda-
-feira (30 de maio), indicação de 
emenda parlamentar da deputada 

federal Liziane Bayer no valor de 
R$ 250 mil para a área do Espor-
te. A solicitação da emenda partiu 
da deputada estadual Franciane 
Bayer e do vereador Cláudio Frei-
tas, que fez o anúncio em visita ao 
gabinete do prefeito.  A emenda 
foi indicada através do Projeto de 
Lei Orçamentária anual para 2022 
junto ao Ministério da Cidadania. 

Já na terça-feira, 31 de maio, 
o prefeito Carlos Souza recebeu 

nova indicação de emenda parla-
mentar do deputado federal Gio-
vani Feltes no valor de R$ 250 mil 
para a área do Esporte. A suges-
tão da emenda desta vez foi su-
gerida pelo suplente de vereador 
Carlos Augusto Gomes de Freitas 
anunciada hoje, em visita ao Ga-
binete do Prefeito.Esta emenda 
destinada ao município será paga 
pelo Ministério da Cidadania. A 
emenda visa apoiar a implantação 

e modernização de infraestrutura 
para esporte educacional, recrea-
tivo e de lazer. 

O prefeito agradeceu as duas 
indicações de emendas, desta-
cando a parceria com os verea-
dores e deputados, comentando 
que "desta maneira esta área fica 
mais fortalecida para a popula-
ção, sendo muito importante para 
o desenvolvimento de Torres”, 
disse.

Na reunião, também foram 
tratadas estratégias de plane-
jamento para destinação de re-
síduos da indústria moveleira. 
Com a administração munici-
pal buscam uma ação conjunta 
para uma solução sustentável 

eliminando o impacto ao meio 
ambiente por descartes regu-
lares de resíduos provenientes 
de restos de madeira e de MDF. 
As sugestões das empresas se-
rão debatidas com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e 

Urbanismo.
Conforme o prefeito Carlos, a 

visita dos moveleiros contribui 
para o crescimento da economia 
local e fortalecimento da iden-
tidade do município no setor. 
Na ocasião, os empresários en-

tregaram ao prefeito, dados da 
cadeia produtiva da área, como 
número de funcionários, 158, 
faturamento anual, entre outros 

dados. A Sermov é conhecida 
em todo o Estado e os móveis 
de Torres são reconhecidos pelo 
seu alto padrão.

POLÍTICA

Destinação de resíduos da indústria moveleira

Torres recebe duas indicações de emendas parlamentares para o Esporte

Na quinta-feira passada (26 de 
maio), o prefeito de Torres, Car-
los Souza, recebeu a visita de re-
presentantes da Associação das 
Indústrias Moveleiras de Torres 
(Sermov) que vieram tratar sobre 
o empreendedorismo do setor. 
Foram abordadas questões impor-
tantes como o Selo “Feito em Tor-

res” e a destinação de resíduos da 
indústria moveleira. Participaram 
do encontro na Prefeitura, o pre-
sidente da entidade, Marcos Ro-
berto Vitorino Pinho, acompanha-
do por Renato Ronconi, Leandro 
Schardosim, André Gianastácio e 
Mary Gree.

A Sermov reúne 15 empresas e 

manifestaram interesse em utilizar 
o Selo “Feito em Torres”. Porém, 
argumentaram que o setor neces-
sitaria de alguns critérios específi-
cos, sugestões que serão em breve 
apreciadas na reunião do Conselho 
Municipal de Trabalho, Indústria e 
Comércio, conforme explicou o se-
cretário da TIC, Sotério Júnior.

Indústrias Moveleiras de Torres e Prefeitura discutem sobre 
empreendedorismo e outras questões do setor

TORRES - A Prefeitura de Torres 
buscará uma solução para o abas-
tecimento de água potável no Jaca-
ré. A afirmação é do prefeito Car-
los Souza, após participar no dia 
24/05  de reunião em Porto Alegre, 
na Superintendência da Fundação 
Nacional da Saúde (Funasa) para 
tratar sobre os recursos para fina-
lizar a obra de distribuição de água 
na comunidade do Jacaré.

Acompanhado do secretário 
de Desenvolvimento Rural e Pes-
ca, José Vanderlei Brocca, foram 
recepcionados pelo superinten-
dente no RS, Charles Morais Bar-
ragan, que relatou a dificuldade na 
disponibilização de técnicos para 

a inspeção dos projetos em anda-
mento, apesar da Fundação ter se 
comprometido com a demanda 
junto à administração municipal.

O abastecimento de água no Ja-
caré se resume em três etapas. A 
primeira, da perfuração e bombas 
dos poços. A segunda fase, que 
consta em levar a água do poço 
até a caixa d”água, foi realizada 
com recursos obtidos pela Prefei-
tura, devido a inércia da Funasa. A 
terceira etapa é o da distribuição 
da água nas torneiras, obra que 
deveria ser realizada com recursos 
da Fundação. O projeto já foi ela-
borado pela Prefeitura e entregue 
à Funasa em 2017.

O prefeito garante que a admi-
nistração municipal está empe-
nhada nesta conquista diante da 
comunidade consumir água im-
própria. Hoje, o abastecimento do 
lugar é feito por meio de nascente, 
vertente e ponteira. Para o prefei-
to, é inaceitável que um órgão não 
consiga agendar uma vistora des-
de 2018. Devido à grande impor-
tância da obra para a comunidade, 
uma solução deverá ser buscada 
pela Prefeitura, por entender a 
urgência da situação. O proces-
so para o abastecimento de água 
potável no Jacaré deve avançar, 
destaca. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Prefeitura vai buscar solução para o abastecimento de água potável no Jacaré

A Prefeitura Municipal de 
Torres, através da Comissão 
do Rotativo Municipal, torna 
público que no dia 14 de junho 
de 2022, às 19h, no auditório 
da ULBRA, Campus Torres (en-
dereço na Rua Universitária, 
n° 1900), promoverá Audiên-
cia Pública para apresentação 
do Projeto de Lei do Estaciona-
mento Rotativo Tarifado.

A Audiência Pública será re-
alizada no local e data acima, 
sendo a primeira chamada 

às 19h e a segunda chama-
da para às 19h15min. Pode-
rão inscrever-se para partici-
par dos debates públicos, as 
entidades governamentais, 
classistas, sindicais, setoriais, 
comunitárias e outras, devida-
mente instituídas e com domi-
cílio no Município de Torres e 
que seus estatutos possuam 
fins sociais, educativos, cul-
turais, comerciais, industriais, 
filantrópicos, além de qual-
quer cidadão desvinculado de 

entidades integradas da socie-
dade civil, apresentando, para 
tanto, certidão de quitação 
eleitoral e residência neste 
município.

As inscrições estão aber-
tas até o dia 09 de junho, às 
17h30min, junto à Diretoria de 
Atos Administrativos e Gestão 
do Arquivo Municipal, na Pre-
feitura Municipal de Torres, 
sito a Rua José Antônio Pico-
ral, n° 79, ou através do e-mail 
atosadm@torres.rs.gov.br

Vai ter audiência Pública em Torres para apresentação do Estacionamento Rotativo Tarifado 
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FONTE - Prefeitura de Torres
_______________________

Em referência ao “Dia Mun-
dial do Meio Ambiente”, co-
memorado no dia 5 de junho, 
domingo, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo promo-
verá uma série de ações em Tor-
res. As iniciativas vão ocorrer na 
Praça Borges de Medeiros, na 
Prainha, tendo como tema prin-

cipal “Oceanos: A Corrente da 
Vida”, devido o assunto receber 
em 2022 atenção mundial. As 
ações devem ocorrer das 9h às 
17h, reunindo todos os setores 
públicos e privados, ligados ao 
meio ambiente no município. O 
objetivo da iniciativa é possibi-
litar uma consciência ambien-
tal com efeitos positivos para o 
planeta e para a qualidade de 
vida das pessoas.

Na Semana do Meio Ambien-
te de 2022, o homenageado 
será o professor Benedito Ata-
guile, o professor Benê, biólogo 
e um dos fundadores da Ong 
Onda Verde, ao longo de mais 
de 30 anos de atuação, desen-
volveu um grandioso trabalho 
no município, ligando a educa-
ção ambiental na formação de 
diversas gerações de estudan-
tes.

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, diversas 
ações serão promovidas pela Prefeitura de  Torres

A partir de junho, a Feira do Artesa-
nato e Agricultura ocorrerá quinzenal-
mente, no tradicional espaço próximo 
da Casa da Terra e Artesanato, ao ar 
livre. Em junho acontecerão nos dias 
11 e 25.

 Junto à Feira ocorrerá uma ação de 
doação de cães e gatos, por servido-
res da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Urbanismo. A maioria 
são filhotes abandonados ou recolhi-
dos por maus tratos. O Sine de Torres 
também estará presente na atividade.

Irão participar produtores locais 
de todos os segmentos certificados 
com o selo “Feito em Torres”. O ob-
jetivo é fomentar a produção local, 
valorizando a identidade turística do 

município. É mais uma oportunidade 
de comercialização aos empreende-
dores credenciados, neste espaço ao 
ar livre, A realização é da Prefeitura, 
através da Secretaria do Trabalho, In-
dústria e Comércio em parceria com a 
Secretaria da Cultura e do Esporte, e a 
Secretaria de Desenvolvimento Rural 
e Pesca.

A partir de junho, Feira do Artesanato e Agricultura 
será realizada quinzenalmente em Torres

As iniciativas vão ocorrer na Praça Borges de Medeiros, na Prainha, tendo como tema principal “Oceanos: A Corrente da Vida”.

Atividades previstas
Muitas serão as atividades em 

Torres. A Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo fará 
distribuição de mudas nativas, im-
portante exposição sobre a Geologia 
que nos cerca: mostra de materiais 
provenientes de exploração mineral, 
esclarecimentos e feira de adoção 
de animais resgatados pela Prefeitu-
ra de Torres’. A Secretaria Municipal 
de Turismo realizará as trilhas das 
Torres com agendamento prévio.

Um dos destaques da progra-
mação é o lançamento do livro “A 
Riqueza dos Oceanos da Huber 

Arte Marinha”, com Alexandre Hu-
ber, dia 05 na Prainha na tenda da 
SMAURB. Nos dias 6, 7 e 8 de junho, 
o artista fará uma bonita e impor-
tante ação de pintura em bueiros 
com o tema “O Mar Começa Aqui” 
e em mural, a 95ª painel “Mural de 
Conservação Marinha” da vida ma-
rinha pelo Brasil, o Artista percorre 
o país pintando 100 murais e des-
de 2009 com a criação do Huber 
Arte Marinha, tem como objetivo 
ressaltar a importância da preser-
vação ambiental e através da arte 
ser uma ferramenta da cultura oce-

ânica, com o tema “Biodiversidade 
Marinha”. O artista tem se desta-
cado por curiosas manifestações. 
Santista, nascido em 1975, o artista 
plástico ambiental Alexandre Huber 
vem dedicando sua arte à favor da 
conscientização ambiental. Ao final 
da pintura dos 100 murais, irá de-
dicar um capítulo especial no livro 
sobre Torres com a pintura feita 
aqui. Abaixo você confere alguns 
trabalhos do artista paulista.

O Parque Estadual de Itapeva 
divulgará sobre o ConectaPEVA e o 
Brincando no território do PEVA. O 

Revis Ilha dos Lobos/ICMBIO abor-
dará sobre a Biodiversidade, a APA 
da Lagoa de Itapeva abordará sobre 
a Área de Proteção Ambiental, o 
Geoparque Caminhos Cânions do 
Sul mostrará sua conquista, o Ge-
mars/Uergs, com exposição de ban-
ners dos projetos Farol das Baleias, 
Torres para o Mar, Pesca e Piru-Piru, 
livro Mar de Brincar, entre outros

A Associação Onda Verde fará 
distribuição de mudas palmeira-
-juçara, a Secretaria Municipal de 
Educação trará integrantes dos Pri-
meiros Socorro: Salvando Vidas e 

Resgatando Almas, o Projeto Praia 
Limpa e Associação dos Surfistas 
de Torres exibirão o cotidiano dos 
seus trabalhos, a Patram apresen-
tará uma exposição do meio am-
biente sob a ótica da fiscalização, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Pesca com a Feira Orgânica, 
a Secretaria do Trabalho, Indústria 
e Comércio com a Feira de Artesa-
nato e a Secretaria de Saúde com o 
Combate à Dengue. As atividades 
ficarão todo o dia na Praça. O show 
acústico com Paulo Xavier será na 
Borges de Medeiros, às 15h.

Na última terça-feira, 31 de maio, 
no auditório da Secretaria de Edu-
cação de Torres, aconteceu o curso 
Desenvolvimento de competências 
socioemocionais – Emoções e Em-
patia, para equipe pedagógica, di-
retores, vice-diretores e professores 
das escolas de ensino fundamental 
da rede municipal de ensino.

Este curso é uma proposta da Se-
cretaria de Trabalho, Indústria e Co-
mércio, em parceria com o SEBRAE/
RS, através do programa Cidades 
Empreendedoras, que possui o eixo 
Educação Empreendedora, com in-
tuito de desenvolver um espaço de 
reflexão e prática para valorização 
do seu próprio trabalho a partir da 

conexão emocional entre profissio-
nais da educação e estudantes, uti-
lizando as temáticas Educação Em-
preendedora; Conhecimento sobre 
emoções e empatia e sua aplicabi-
lidade com os estudantes; Vivência 
em metodologias ativas para o pro-
fessor aplicar em sala de aula.

Conhecer as emoções dos alu-

nos, na dinâmica cotidiana da sala 
de aula e da escola, conforme o 
secretário Alexandre Porcatt, "pro-
porciona harmonia e potencializa o 
protagonismo dos estudantes, atra-
vés da criatividade e confiança, ten-
do o professor como multiplicador 
do conhecimento adquirido".

Em continuidade, no decorrer do 

ano ainda serão desenvolvidas mais 
temáticas dentro dessa proposta, 
instrumentalizando a todos envol-
vidos com a educação na busca por 
transformar jovens em cidadãos 
mais preparados para os novos de-
safios da sociedade, entendendo o 
empreendedorismo como um jeito 
de ser no mundo.

Oferecido curso para profissionais que atuam no ensino 
fundamental da rede municipal em Torres

Entre os dias 9 e 11 de junho , ocorre 
um evento que viabiliza a castração de 
aproximadamente 60 animais por mês, 
além de cirurgias, tratamentos quimio-
terápicos, alimentação de animais da al-
deia indígena e manutenção de lares de 
passagem. É o tradicional Bazar e Brechó 
da Associação Torrense de Proteção aos 
Animais (ATPA), onde a venda de roupas, 
calçados, brinquedos, livros, acessórios, 

artesanato e utensílios domésticos rever-
terá em recurso para reduzir a população 
de animais de rua e melhorar as condi-
ções dos pets de tutores de baixa renda.

O último Brechó presencial foi realiza-
do em novembro de 2021. Desde então, 
a ATPA só conta como fonte de renda, 
além de doações eventuais, o Programa 
Tampinha Legal e o Nota Fiscal Gaúcha. 
Já as demandas em prol dos animais de-

samparados são muitas. Por isso a ATPA 
organiza eventos como o Brechó e o bin-
go, em data ainda a ser divulgada.

Apesar do uso de máscara ter sido 
abolido, a ATPA recomenda que quem 
visitar o Brechó, na lateral do Capesca, 
use a proteção. Haverá ainda álcool gel 
disponível na entrada e a organização 
vai evitar aglomerações. O horário é das 
9h30 às 19h30,  com feirinha de adoção.

Proteção Animal - ATPA convida população para Brechó e Bazar Beneficente
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Na tarde desta terça-feira, 31 de 
maio, a Secretaria de Educação de 
Torres promoveu um encontro com os 
vereadores que integram a Comissão 
de Educação, Esporte e Cultura (CEEC), 
com a Presidente do Conselho Munici-
pal de Educação (CME), Almonita Ge-
deon, e representantes do Centro dos 
Professores Municipais de Torres (CE-
PEMTO). Foi debatido o tema “revisão 
dos protocolos e a preocupação com 

o atual cenário de enfrentamento do 
Covid-19”, nas instituições de ensino, 
estabelecimentos de Ensino público e 
privado de abrangência do Centro de 
Operações de Emergência em Saúde 
para Educação (COE-E Municipal) e 
espaços de recreação.

"O COE-E Municipal RECOMEN-
DA o uso da máscara para todos os 
funcionários, professores e demais 
colaboradores da escola. O mais im-

portante é a utilização da máscara 
de forma correta. Crianças acima de 
6 anos com sintomas gripais é reco-
mendado o uso de máscara. O comitê 
ressalta que se mantém atento, atra-
vés do acompanhamento das medi-
das de Saúde para a Educação, com 
esforços de promover a continuidade 
de minimizar os impactos da Covid-19 
e proteção de todas as vidas", ressalta 
a Prefeitura de Torres.

EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação promove encontro para debater 
o atual cenário de enfrentamento ao Covid-19 em Torres

Por orientação do COE Municipal, 
ficaram estabelecidas as seguintes 
orientações a serem intensificadas 
nas instituições de ensino de Torres:

– Incentivar as medidas de higie-
ne pessoal; – Atualizar contatos de 

emergência e organizar fluxos de 
pessoas; – Adotar rotinas de informa-
ção das medidas de prevenção; – Dis-
ponibilizar máscaras para utilização 
dos trabalhadores e alunos; – Higie-
nização regular de materiais de uso 
comum; – Higienização regular das 

mãos; - disponibilizar álcool em gel 
em todas as salas de aula e espaços 
de uso comum; – Não partilhar mate-
riais escolares;

– Manter a ventilação adequada 
de espaços fechados; – Readequar 
espaços físicos, garantindo o dis-

tanciamento mínimo; – Sensibilizar 
a comunidade sobre a importância 
de manter o esquema de vacinação 
contra a Covid-19 completo; – Orga-

nizar campanhas interdisciplinares 
para a prevenção e combate contra 
Covid-19.

*FONTE - Prefeitura de Torres

Orientações para instituições de ensino de Torres

O  Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM) de Torres está iniciando o 
projeto 'Bombeiro na Escola', ini-
cialmente na Escola Marcílio Dias 
(umas das maiores da região e 
que esse ano completa 100 anos 
de existência). O 'Bombeiro na 
Escola' é um projeto institucional 

do Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio Grande do Sul CBMRS,levando 
prevenção e conhecimento para 
os alunos, visando a disseminação 
de conhecimento em busca de 
dias melhores.

 "Uma curiosidade sobre o 
nome da escola e que ela leva o 

nome desse grande herói gaú-
cho Marcílio Dias, um marinheiro 
que deu a vida na Batalha de Ria-
chuelo", ressalta o CBM Torres .  
A escola conta com mais de 1200 
alunos nos 3 turnos,tendo seus 
tradicionais cursos técnicos , edi-
ficações , magistério,etc.

Projeto 'Bombeiro na Escola', inicia 
na Escola Marcílio Dias em Torres
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CARO PODER PÚBLICO OU PODER PÚBLICO MUITO CARO? II 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

CARO PODER PÚBLICO OU PODER PÚBLICO MUITO CARO?
Os partidos políticos no Bra-

sil contam com duas fontes de 
recursos públicos para financiar 
as campanhas dos candidatos 
nas eleições: o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha 
(FEFC), também conhecido como 
Fundo Eleitoral, e o Fundo Espe-
cial de Assistência Financeira aos 
Partidos Políticos, o Fundo Parti-
dário.

Em 2019, o Fundo Eleitoral re-
passou R$ 927 milhões aos parti-
dos políticos; em 2020 foram R$ 
953 milhões, o que sugere que 
em 2022 o valor seja em torno de 
R$ 1 bilhão. Conforme a regra, 5% 
desse valor são distribuídos igual-
mente entre todos os partidos 
legalmente registrados no Brasil 
tem quase 40). O restante, 95%, 
é dividido proporcionalmente de 
acordo com o número de deputa-
dos que cada partido tem na Câ-
mara dos Deputados em Brasília.

 O Fundo Eleitoral de Financia-
mento de Campanha (FEFC) foi 
aprovado em 2017 pelo Congres-
so Nacional,) para compensar 
o fim do financiamento privado 

estabelecido em 2015 pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) e 
que proibiu doações de pessoas 
jurídicas para campanhas políti-
cas. Desde então, o Fundo Eleito-
ral tornou-se uma das principais 
fontes de receita para a realização 
das campanhas eleitorais. O total 
de recursos distribuídos é defini-
do pela Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e transferido pelo Tesouro 
Nacional ao TSE, responsável pelo 
repasse dos valores aos diretórios 
nacionais dos partidos políticos. E 
o Congresso Nacional aprovou em 
2021 o aumento do fundo que era 
de em torno de R$ 2 bilhões para 
o dobro: em torno de R$ 4 bilhões. 

De acordo com a Lei, os recur-
sos do FEFC são distribuídos con-
forme os seguintes critérios: 2% 
igualmente entre todos os parti-
dos; 35% divididos entre aqueles 
que tenham pelo menos um re-
presentante na Câmara dos Depu-
tados, na proporção do percentual 
de votos obtidos na última eleição 
geral para a Câmara; 48% dividi-
dos entre as siglas, na proporção 
do número de representantes na 

Câmara, consideradas as legen-
das dos titulares; e 15% divididos 
entre os partidos, na proporção 
do número de representantes no 
Senado Federal, consideradas as 
siglas dos titulares.

 Na prática nós, pagadores de 

impostos, desembolsamos anu-
almente R$ 5 bilhões para “fi-
nanciar a democracia”.   E clara-
mente estes valores justificam o 
“empreendedorismo” optado por 
grupos de pessoas que criam um 
partido para receber valores men-

sais a termo de salários e verbas 
de representação, podendo ainda 
negociar coligações colocando es-
paço de TV e outras regalias nas 
negociatas, agora também cha-
madas de “Federações Partidá-
rias”.

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

 E terminou nesta semana o 
prazo para a formação destas 
tais de federações partidárias 
para as eleições de 2022. Serão 
apenas três federações envol-
vendo sete partidos: PT, PCdoB 
e PV formam uma; PSDB e Ci-
dadania outra; e PSol e Rede 
Sustentabilidade a terceira. 

Cada uma das três federa-
ções é obrigada a atuar pelo 
menos até 2026 como se fosse 
uma só legenda, o que estende 
as “parcerias” para as eleições 
municipais de 2024. 

As federações obrigam que 
os partidos envolvidos devam 
compartilhar do mesmo esta-
tuto, diretoria e bancada no 
Congresso Nacional. 

Por outro lado, um dos be-
nefícios da federação para os 
partidos menores é superar a 
cláusula de barreira, que é a 
exigência de um desempenho 
mínimo nas urnas nesta elei-
ção de 2022 para ter acesso ao 
fundo partidário e até tempo 
de propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na TV durante 
a campanha eleitoral, além de 
garantir também cargos inter-
nos na mesa diretora e em co-
missões, que serão garantidos 
até 2024, incluindo o próximo 
pleito para Prefeitos e Verea-

dores. 
Por exemplo, o PCdoB tem 

oito deputados; o Cidadania 
tem seis; o PV tem quatro; e a 
rede conta com dois parlamen-
tares na Câmara dos Deputa-
dos. Com as federações, todos 
eles passam a fazer parte de 
blocos maiores e têm a sobre-
vivência assegurada. 

Os partidos mantêm seus 
nomes e números nas urnas, 
mas são obrigados a replicar 
a união em todos os níveis. 
Ou seja, siglas federadas são 
proibidas de formar coligações 
independentes, só podem se 
coligar juntas e em bloco. 

Na prática os políticos cria-
ram uma forma de se defender 
do risco de partidos perderem 

90 % dos recursos por não atin-
girem a cláusula de barreira, 
uma espécie de subsídio deles 
mesmos para fomentar seus 
“empreendimentos”, os parti-
dos políticos.  E o PV e o PC do 
B vão ter de se submeter ao PT 
nas eleições de outubro e na 
eleição de 2024, perdendo to-
talmente a soberania pela no-
tória influencia do PT no grupo. 

Tudo isto é pago pelo reco-
lhimento de impostos e taxas 
pagos por nós, cidadãos, que 
assistimos esta tragicomédia 
que é a política no Brasil, onde 
a maioria dos 40 partidos pra-
ticamente não tem uma ideo-
logia, mas querem é receber 
dinheiro e emprego público em 
nome da “democracia”.   
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A partir de quarta-feira (1º 
de junho), Torres volta a ter 
Centro de Triagem da Covid-19 

no Parque do Balonismo. A ini-
ciativa resulta do aumento de 
casos da doença na cidade.

Conforme a secretária mu-
nicipal de Saúde, Hélvia Sanae 
Mano, o número de testagens 
cresceu muito e para o melhor 
acolhimento dos pacientes, a 
Secretaria decidiu reunir a es-
trutura no Parque do Balonis-
mo. Ela destaca que desta vez, 
o atendimento será realizado 
na entrada do Parque, junto às 
instalações do Centro de Aten-
dimento ao Turista, que atual-
mente não funciona no local.

O atendimento será realiza-
do de segunda a segunda, das 
8h às 12h e das 13h às 17h.

Devido aumento de casos, Torres volta a ter 
Centro de Triagem da Covid-19

SAÚDE

TORRES - Nessa última quar-
ta-feira, 1º de junho, a secretá-
ria municipal da Saúde, Helvia 
Sanae Mano, e a médica, Luiza 
Bins Cidade, estiveram reunidas 
com a presidente da Associação 
de Prevenção do Câncer de Colo 

do Útero, APCOLU, Denise Mül-
ler, para discussão de estraté-
gias que possam reduzir os índi-
ces de câncer de colo de útero.

Esse câncer é o terceiro tu-
mor maligno mais frequente na 
população feminina e, segundo 

o Instituto Nacional do Câncer- 
INCA, a quarta causa de mor-
talidade por câncer no Brasil (a 
cada hora morre uma mulher 
por esse câncer em nosso país).

Sabe-se que hoje essa é uma 
doença HPV (infecção sexual-
mente transmissível), para a 
qual existe uma vacina, compro-
vadamente eficaz e segura, que 
é disponível no SUS. Com base 
nesses dados, a OMS lançou 
em 2020 uma campanha que 
pretende erradicar a doença no 
mundo em dez anos.

A Secretária Municipal de 
Saúde de Torres, Helvia, junto 
a Drª Luiza Bins e presidente. 
da Associação entendem que é 
um compromisso dos gestores, 
demais envolvidos e, principal-
mente, da população em unir 
forças para desmistificar essa 
vacina e estimular a realização 

do exame de rastreamento, 
para que possamos mudar os 
índices da doença e assim con-

seguir salvar muitas vidas no 
futuro. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Prevenção de câncer no colo do útero é pauta na Secretaria Municipal de Saúde

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias en-
tre 26/05 e 02/06, uma notícia 
alentadora - nenhum novo óbi-

to relacionado a doença foi re-
gistrado neste período.

Apesar disso, houve aumento  
em relação ao número de casos 

ativos de Covid-19 na cidade. Na 
quarta-feira (02/06), o Boletim 
Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 

registrava 210 casos ativos em 
Torres - número que é mais que 
o dobro dos 104 casos ativos da 
quarta-feira passada (25/05).

Número de casos ativos de Covid-19 dobrou em 
relação a última semana em Torres

241 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 02 de junho, o 

Boletim Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de de Torres registrava, contan-
do desde o início da pandemia, 
12329 casos confirmados, com 
119949 recuperados, 209 pacien-

tes em isolamento domiciliar e 
125 óbitos. "Nesta quarta (02), o 
Boletim registrava três casos de 
Covid internados no HNSN, todos 
pacientes de fora de Torres (sen-
do dois em leito comum e um na 
UTI). Também está registrado um 

pacientes de Torres hospitaliza-
do, em outro município", ressalta 
a Prefeitura de Torres, indicando 
ainda que o Boletim não registra-
va casos suspeitos de Covid-19 em 
Torres.

Assim,  no período de uma se-

mana (entre 26/05 e 01/05), foram 
registrados 241 novos casos da do-
ença em Torres. Com isso, houve 
aumento em relação ao total de 
novos casos da semana passada 
(entre 20/05 e 25/05), quando 145 
novos casos foram registrados na 

cidade. Reforça-se a necessidade 
da população manter-se em dia 
com sua vacinação - com de pre-
ferência 2 doses da vacina contra 
a Covid-19 + dose de reforço - para 
que os esforços contra a doença 
sigam positivos.

Arroio do Sal e Três Cachoeiras 
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, o 
ultimo relatório foi de 01/05 (quar-
ta), quando o município estava com 
2665 casos confirmados para Co-
vid-19 (não tendo nenhum paciente 

internado), sendo 2587 recuperados 
e 12 suspeitos (aguardando resulta-
dos). Além, disso, Três Cachoeiras 
estava com 27 óbitos relacionados 
ao coronavírus desde o princípio da 
pandemia (nenhum novo óbito em 

relação aos últimos meses).
Já Arroio do Sal teve seu último 

boletim divulgado na terça-feira 
(31/05) . No período, o município 
registra uma queda no número de 
casos em isolamento domiciliar - 

nessa semana são 100 pessoas, 82 
a menos do que a última semana. 
"O Município segue sem morador 
hospitalizado e registra, desde o 
início da pandemia, 43 óbitos em 
decorrência da doença. No levanta-

mento, Arroio do Sal registra desde 
o início da pandemia 3.316 casos 
confirmados de Covid-19, sendo 
que 3.173 já estão recuperados da 
doença", destaca a Prefeitura de Ar-
roio do Sal.

Torres registrou 241 novos casos no período de uma semana. Três Cachoeiras e Arroio do Sal também tiveram aumento no número de novos casos
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TORRES - Foi realizada na noite 
de terça-feira, 31 de maio, a se-
gunda reunião para tratativas e 
informações referentes à Regula-
rização Fundiária do núcleo Cur-
tume, área lindeiras ao Parque 
Estadual de Itapeva, denominada 
popularmente de Campo do Cur-
tume, situado na rua Rua Recife. 
São 22 lotes, uma área total de 
6.445,88 metros quadrado, dez 
na quadra 18-I e 12 lotes na qua-
dra 20-I.

O evento contou com a parti-

cipação do secretário de Plane-
jamento e Participação Cidadã, 
Matheus Junges, o economista e 
consultor de regularização fun-
diária, Alexsander Bristot, que 
atua pela Comissão; membros da 
Comissão Municipal de Regulari-
zação Fundiára, e do presidente 
da mesma, Cézar Nascimento dos 
Santos.

Na segunda etapa os morado-
res do núcleo beneficiado pela 
REURB Núcleo Parte Curtume, 
preencheram a Ficha Cadastral 

para Regularização Fundiária, e 
junto com a documentação soli-
citada, entregaram para a comis-
são.

Para os moradores que ainda 
não entregaram a documenta-
ção, a Comissão informa que o 
prazo final é dia 14 de junho, no 
4º andar da prefeitura na secreta-
ria do Planejamento e Participa-
ção Cidadã, para dar andamento 
aos procedimentos de regulariza-
ção da área em questão (FONTE 
- Prefeitura de Torres). 

TORRES

Em junho, mês de combate à vio-
lência contra a pessoa idosa, a Secre-
taria de Assistência Social e Direitos 
Humanos de Torres convida todos 
(idosos ou não) para participarem da 

Caminhada das Violetas na cidade. O 
evento acontecerá no próximo dia 14 
de junho (uma terça-feira), às 9h, com 
concentração no CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social (Rua 

Pedro Cincinato Borges, 343), a partir 
das 8h30min. A caminhada irá rumo 
à Praça XV de Novembro , onde ocor-
rerão música e mensagens de apoio à 
campanha em Torres.

Em junho, ocorrem atividades pelo Mês de Combate 
à Violência Contra o Idoso em Torres
A 'Caminhada das Violetas' é o destaque da programação. Existem quase 20 milhões de pessoas idosas no país.

TORRES - O Programa Munici-
pal de Combate à Dengue realizou 
o 2º LIRAa de 2022 (Levantamen-
to Rápido de Índice para Aedes 
aegypti), que apontou médio ris-
co de infestação predial por Ae-
des aegypti em Torres. Os atuais 
dados foram coletados de 13 a 27 
de maio em todos os bairros da 
cidade, totalizando 1478 imóveis 
visitados.

Centro, Igra Norte, Stan, Vila 
São João e Centenário são os bair-
ros com a maior quantidade de 
focos do mosquito. Como princi-
pais criadouros (recipientes que 
acumulam água e colaboram para 
a proliferação das larvas), estão 

depósitos a nível do solo, latas, 
pratos embaixo de vasos de plan-
ta, pneus, garrafas, lixo doméstico 
e de construção.

Diante do resultado do LIRAa, 
o serviço intensificará os traba-
lhos, por exemplo com as visitas e 
orientações nos locais com maio-
res focos. Contudo é necessário 
lembrar que a colaboração de 
toda a comunidade é essencial 
para que a prevenção e o com-
bate ao mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya, zika e febre 
amarela seja eficaz.

As visitas domiciliares também 
continuam, sendo muito impor-
tante que a população abra as 

portas dos seus imóveis para os 
agentes de combate a endemias. 
Eles tanto realizam o tratamento 
com larvicida (quando necessário) 
quanto informam e mobilizam os 
moradores para atuar conjunta-
mente com o poder público.

A equipe de Agentes de Ende-
mias da Vigilância Ambiental em 
Saúde está visitando nesta se-
mana as obras da construção ci-
vil em diversos bairros de Torres. 
Os profissionais estão visitando 
e orientando obras de prédios e 
residências em busca de focos do 
mosquito da dengue. O trabalho 
vai se estender até o final da se-
mana.

LIRAa indica médio risco de infestação e Vigilância Ambiental faz 
vistorias em busca de focos do Aedes aegypti na construção civil

Reunião trata da segunda etapa da regularização fundiária do bairro Curtume

Combate à Violência contra a Pessoa Idosa
Junho Violeta, é o mês dedicado 

ao Combate à Violência contra a Pes-
soa Idosa. A data, instituída pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), 
visa sensibilizar a sociedade em prol 
do combate à violência contra idosos 
e a disseminação do entendimento 
da violência como violação aos direi-

tos humanos. O objetivo é garantir o 
envelhecimento de forma saudável, 
tranquila e com dignidade.

No Brasil, a população passa por 
uma profunda mudança em suas ca-
racterísticas demográficas, principal-
mente com o crescimento expressivo 
das pessoas com mais de 60 anos – 

em especial do subgrupo de mais de 
80 anos. Existem quase 20 milhões de 
pessoas idosas no país. Isso represen-
ta 11% da população, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). Projeções mostram 
que em 2050 haverá duas vezes mais 
idosos do que crianças no Brasil.

O prefeito de Torres, Carlos Sou-
za assinou na última quinta-feira, 
26 de maio, o decreto 096 que tra-
ta sobre o pagamento do décimo 
terceiro salário aos servidores pú-
blicos municipais para o exercício 
de 2022. O decreto dispõe sobre o 

pagamento parcelado do décimo 
terceiro para servidores ativos, 
inativos, pensionistas, agentes po-
líticos e conselheiros tutelar.

A título de adiantamento, no 
mês de junho, até o último dia útil, 
o pagamento parcial referente ao 

período trabalhado entre 01 de 
janeiro a 30 de junho. No mês de 
dezembro, até o dia 20, a diferença 
apurada entre o valor devido e o 
valor antecipado.

O saldo de décimo terceiro pago 
no mês de junho não incidirá des-

conto previdenciários e ou fiscais. 
Na parcela final, haverá desconto 
dos valores devidos à Previdência, 
Receita Federal e quaisquer outros 
descontos determinados. "O ser-
vidor que não desejar a antecipa-
ção deverá realizar requerimento 

endereçado à Diretoria Geral de 
Recursos Humanos, até 15 de ju-
nho de 2022, solicitando o paga-
mento integral do décimo terceiro 
e dezembro", ressalta a Prefeitura 
de Torres. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Prefeitura publica decreto sobre o pagamento do 
décimo terceiro salário aos servidores 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

FALTA DE COMUNICAÇÃO
O funcionalismo público é responsável por milhares de serviços caros à sociedade 

torrense, em áreas diversas como educação, saúde, assistência social, mobilidade, se-
gurança e outros. Apesar da discussão em torno do tamanho da responsabilidade, há 
quem defenda que o papel do gestor na vida pública é muito grande, enquanto outros 
acreditam que pode abranger mais áreas e iniciativas - ainda assim não há dúvida quanto 
à essencialidade dos serviços públicos de qualidade.

O desenvolvimento profissional não é de responsabilidade dos funcionários, o treina-
mento e desenvolvimento deve ser oferecido pelo gestor, pois traz inúmeros benefícios 
para munícipes, principalmente quando estamos falando sobre aumento de produtivida-
de, engajamento, eficiência nas tarefas e deve possuir conhecimentos suficientes para 
realizar tarefas que competem atividade.

A falta de Sintonia entre Secretarias pode causar a ausência de alinhamento e arti-
culação na prefeitura, que em Torres penso que não tem comunicação entre equipes de 
diferentes projetos e secretarias. Não conversam entre si, nem mesmo os superiores 
com os subalternos, que passam informações desencontradas, o que gera problemas aos 
usuários e comunidade, por não ter ações articuladas, e com isso cada política vai sendo 
tratada isoladamente, pensando em seus próprios assuntos e pautas. 

Trabalhar em equipe pode parecer mais difícil, porque você tem que estar disponível 
para ouvir o outro, para mudar e alterar suas ideias.  Isso é um exercício, não é algo 
simples. Fazer sozinho as vezes é mais fácil, mas é mais eficiente fazer junto. Em con-
junto, o planejamento pode ser mais trabalhoso, mas as ações costumam ser mais ágeis 
e gerar melhores resultados. 

Os impactos de uma gestão que não é integrada interferem na qualidade do servi-
ço público oferecido à população, inclusive atrasando os processos, gerando impactos 
dessa desarticulação como:  Concorrência entre equipes, onde cada um quer entregar o 
seu (ego), independente do resto; Conflitos pela distribuição de recursos; Resistência 

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
às pautas das outras secretarias;  Ausência de visão do todo; Morosidade, atrasos e não 
realização nas entregas; Projetos que não saem do papel; Menos inovação; Retrabalho 
e mais gastos. 

GUARDA MUNICIPAL - A sociedade é sabedora que a Instituição Policial Militar 
tem as suas ações voltadas primordialmente para a prevenção em virtude de ser uma for-
ça fardada, enquanto que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária é incumbida da repressão 
ao crime, responsável por construir o alicerce do Processo Criminal através da inves-
tigação policial, do inquérito policial, para levar os delinquentes ás barras da Justiça.

Diante do clamor da sociedade por uma segurança pública mais justa e eficiente, 
está dentre os agentes institucionais incumbidos dessa árdua missão, a figura da Guarda 
Municipal como boa opção para somar na tentativa de resgatar a confiança do povo nos 
seus órgãos de proteção para uma consequente melhoria nesta problemática área social, 
e a população quer solução para a questão da sua insegurança e não faz distinção entre 
policias. Quer policiamento ostensivo mais eficiente e presente em diversos lugares. A 
sociedade clama pela presença de Policiais uniformizados nas ruas, vinte quatro horas, 
para a garantia da propriedade e da vida das pessoas.

Assim a Guarda Municipal se tornaria ainda mais uma força auxiliar da Polícia, pre-
sente em  todos os lugares como auxiliar da Polícia Militar, melhorando resultado social, 
sendo uma alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento ostensivo, para 
isso temos a necessidade de uma melhor organização, pois tem Poder de Polícia na 
medida em que contribui para a aplicação da Lei e na medida em que procura manter 
a ordem e o estado de direito, ademais, a Guarda Municipal vem desenvolvendo suas 
atividades de acordo com as necessidades do Município.

Tais corpos municipais fortalecidos e expandidos desafogariam a Polícia Militar, 
que por sua vez, passaria a exercer em melhor patamar e plenitude a sua forte missão, 
beneficiando a Polícia Civil, melhorando a Polícia Judiciária que tem em seu acervo 
imensurável quantidade de procedimentos. O Município de Torres deve investir e mais 
valorizar profissionalmente a Guarda Municipal, qualificar melhor os seus membros, 
tornar insistentes e bravos guerreiros defensores do cidadão de bem, soldados eficientes 
e respeitosos, ágeis e transparentes, honrosos e merecedores da confiança da sociedade, 
para enfim, como verdadeira força somatória, caminharmos todos juntos em busca da 
tão sonhada, almejada e esperada segurança pública.

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

Coronel Pacheco, 985.
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A cidade de Torres sobrevive do turismo, é a praia mais linda do Rio Grande do Sul. 
Seus encantos fascinam os que a visitam que sempre que podem retornam. Alguns ad-
quirem imóveis e muitos deles acabam vindo para morar. Nós, torrenses, que amamos 
esta terra e sobrevivemos graças a estes turistas, temos que preservá-la ao máximo 
para continuar atraindo-os até aqui. Escrevo estas palavras porque nasci, me criei, amo 
este lugar e gostaria de vê-lo sempre bonito e atraente para que todos possam desfru-
tar.

A Lagoa do Violão era um local muito apreciado por mim e pelas crianças e adoles-
centes da minha época. Tinha um lugar especial que nós chamávamos de Prainha, onde 
as dunas de areia debruçavam-se em suas águas. No verão crianças e adolescentes se 
reuniam neste local, todos se divertiam escorregando de cima dos cômoros até cair 
dentro da lagoa. Na época, a água era clara e a profundidade média em torno de dois 
metros. Os mais velhos e bons nadadores faziam a travessia nadando toda a sua ex-
tensão. Sabia-se que sua profundidade em alguns pontos chegava até cinco metros. 

Toda a lagoa era cercada por uma vegetação de porte baixo adaptada ao terreno 
molhado (banhado) e com algumas árvores. Nela existiam muitos peixes, entre eles: 
carás, traíras, lambaris, muçuns e jundiás. Quase não se pescava na lagoa, pois tínham-
os grande abundância de peixes pescados no mar.

É triste pensar que a nossa lagoa maravilhosa, um dos principais pontos turísticos de 
Torres está condenada a desaparecer. Atualmente ela recebe uma grande quantidade 
de vários tipos de lixos que estão espalhados pelas ruas de nossa cidade e são arrasta-
dos para dento dela, todas as vezes que chove. Além deste problema, ainda existe o 
fato de algumas casas que estão em seu entorno não terem sido ligadas a CORSAN.

A nossa lagoa está ficando completamente assoreada, já podemos observar garças 
pousando no meio dela com a água cobrindo apenas uma pequena parte de suas per-
nas. Outros pássaros que também sobrevoam e colorem o céu ao seu redor, começam 
a desaparecer pela falta de alimentos. É comum também observar uma grande quan-
tidade de Tilápias e outros peixes aparecendo boiando. Isso acontece devido à falta de 
profundidade que ao somar ao frio da superfície em um período do ano, faz com que 

Por Solon de Farias Raupp
Um chamamento pela Lagoa do Violão

eles morram.  
O encanto deste local está se perdendo e este maravilhoso patrimônio da cidade de Torres 

começa a ficar desinteressante. Muitos turistas e veranistas não vão mais perceber o quanto 
esta lagoa era linda. Precisamos urgentemente dar ela a nossa atenção. 

Em minha opinião, a melhoria mais urgente a se fazer é uma drenagem, chegando aos 
cinco metros de profundidade. Após isso, sugiro fazer a revitalização ao seu redor com 
todas as melhorias necessárias para que volte a ser um dos pontos turísticos mais visitados 
de Torres. Indo um pouco mais além nos meus desejos de ver a lagoa prosperar, imagino 
que arquitetos e engenheiros possam projetar ilhas arborizadas para receber os pássaros 
e as tartarugas que hoje sofrem principalmente com a falta de espaço para fazerem seus 
ninhos. 

A minha sugestão é que esse apelo para as melhorias da lagoa se torne mais forte entre a 
população e que projetos possam ser apresentados na Câmara dos Vereadores. Desta for-
ma, a comunidade torrense pode cobrar atitudes dos nossos líderes, que eles se envolvam 
e deem a atenção devida que a lagoa merece.

Deixo meus agradecimentos a todos os que amam esta cidade como eu e peço encarecid-
amente que apoiem esta ideia.

*Solon de Farias Raupp é empresário em Torres e natural de Torres. Engenheiro Agrôno-
mo de formação, trabalhou em algumas empresas de fertilizantes no centro-oeste bra-
sileiro e também na Secretaria de Agricultura do município de Torres. Também em Torres, 
lecionou no curso Técnico de Edificações no Colégio Estadual Marcílio Dias.  

Antigamente a Lagoa possuía arborização no entorno; Hoje, pouco disso existe 

GERAL

Mais uma novidade para 
sócios e a comunidade em 
geral está para ser iniciada 
na SAPT. Entre os dias 10 e 
12 de junho, os amantes de 
beach tennis vão poder dis-
putar a 1ª etapa do Circuito 
de 2022 da modalidade. O 
evento faz parte do calendá-
rio anual do clube, que ainda 
terá duas etapas sendo rea-

lizadas. As inscrições estão 
abertas.

Para estimular a participa-
ção de mais pessoas, as dis-
putas de categorias iniciam 
e terminam no mesmo dia. 
Outra particularidade é que 
classes de naipe masculina e 
feminina acontecem em dias 
inversos a categorias mistas 
de mesmo nível técnico.

Como há limite de 12 du-
plas por categoria, os pra-
ticantes do esporte não 
devem demorar. Para se ins-
crever, basta entrar em con-
tato pelo whats (51) 3664-
1221. O valor da inscrição é 
de R$ 60 por atleta, em cada 
nível em que quiser disputar. 
O pagamento é via PIX ou di-
reto na secretaria.

Inscrições estão abertas para Circuito de beach tennis da SAPT
Etapa vai ser disputada entre os dias 10 e 12 nas quadras do clube torrense.

O atleta da Associação dos Corredo-
res de Torres (Ascort), Pedro Henrique 
de Freitas, bateu o recorde do Desafio 
da Lagoa do Violão, competição esta 
que acontece desde 2011 no Dia do 
Desafio, e rolou na ultima quarta fei-
ra (25 de Maio). Pedro estabeleceu o 
novo recorde percorrendo a volta em 
6`13”37 - superando marca do antigo 
recordista (que era Gabriel Klein, o 
qual tinha 6`17”) . O pódio do Desafio 
da Lagoa se deu com Pedro Campeão 
em Segundo Lugar Alan Vieira e em 3° 
Lugar Winderson Malisnki - que tam-
bém já foi recordista do Desafio da La-
goa (e detêm sete vitórias no evento).

Já no Feminino a grande Campeã foi 

Brenda Brum (também da Ascort)  que 
percorreu a volta em 8`30”, seguida 
por Érica Shardosim em 2° lugar e Ra-
faela Machado em 3° Lugar.

O Dia do Desafio é celebrado anual-
mente na última quarta-feira do mês 
de maio. O principal objetivo desta 
data é motivar a população a prática 
de atividades físicas, seja para me-
lhorar a saúde física como também a 
mental. "Tivemos mais de 100 atletas 
entre Crianças, adolescentes e adul-
tos, sendo que foram arrecadados 
mais de 50 litros de leite. Deixamos 
aqui um parabéns a todos os atletas 
que participaram  e subiram ao pó-
dio em suas respectivas categorias.", 

ressalta a Ascort, que finaliza agrade-
cendo ao Centro de Formação Loterias 
Caixa - Projeto Brincar de Correr, Sesc 

Torres, Departamento de Trânsito, Se-
cretária de Saúde, Secretária de Cultu-
ra e Esporte.

Pedro Henrique de Freitas  bate Recorde 
no Desafio da Lagoa do Violão
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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 Ve-
readores realizou sua 17a Sessão Plenária Ordinária, do 
2o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no 
dia 30 de maio de 2022. Presentes ainda, Ver. Carlos Al-
berto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Frei-
tas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), 
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor Beretta 
(MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. João Ale-
xandre Negrini de Oliveira (Republicanos), Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Ro-
cha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 202, de 20 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
70/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 203, de 20 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
67/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 206, de 25 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
58/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 210, de 26 de maio de 2022, do Poder Executivo, 
que solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido 
de Informações nº 77/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 211, de 26 de maio de 2022, do Poder Executivo, 
que solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido 
de Informações nº 75/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Decreto nº 96, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre o 
pagamento do décimo terceiro salário aos servidores públi-
cos municipais para o exercício de 2022.
Decreto nº 97, de 27 de maio de 2022, decretando ponto 
facultativo pós feriado de Corpus Christi.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, do Ver. João Ale-
xandre Negrini de Oliveira, que acrescenta dispositivos à 
Lei Municipal 51, de 04 de março de 1949, que institui o 
Código de Posturas do Município de Torres.
Projeto de Lei Complementar nº 07/2022, do Ver. João Ale-
xandre Negrini de Oliveira, que acrescenta dispositivos à 
Lei Municipal 51, de 04 de março de 1949, que institui o 
Código de Posturas do Município de Torres.
Projeto de Lei nº 28/2022, do Poder Executivo, que revoga 
a Lei nº 3.227, de 23 de outubro de 1998, que sanciona e 
promulga o Projeto de Lei nº 3279/98 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a ceder uma área de terra à ULBRA e 
Lei nº 3.815, de 04 de março de 2004, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma 
área de terra à ULBRA.

PROJETO DE LEI - 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 27/2022, do Poder Executivo, 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. 

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 153/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer o 
espaço na tribuna popular desta Casa Legislativa ao Padre 
Leonir Alves e aos festeiros da 196ª Festa de São Domin-
gos de Torres.
Nº 154/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer a convoca-
ção do(a) Diretor(a) da Diretoria de Gestão Integrada de 
Segurança Pública, a fim de ocupar a tribuna desta Casa 
Legislativa, para explanar sobre o trabalho da Guarda Mu-
nicipal de Patrimônio.

Nº 155/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Congratulações ao senhor Tomma-
so Mottironi e a senhora Carla Patricia Horn, pelos rele-
vantes serviços prestados em prol da cultura, em suas mais 
diversas manifestações em nosso Município.
Nº 156/2022, dos vereadores Dilson Mauro Jardim Boa-
ventura e Carlos Alberto da Silva Jacques, que requer auto-
rização para participar de curso do INLEGIS, nos dias 07, 
08, 09 e 10 de junho de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 157/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freita, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações ao atleta 
da ASCORT, Pedro Henrique de Freitas, pela quebra do 
recorde  masculino, no Desafio da Lagoa do Violão que 
aconteceu na última quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, 
neste Município.
Nº 158/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Congratulações a 
atleta da ASCORT, Brenda Brum, pela vitória no Desafio 
da Lagoa do Violão, que aconteceu na última quarta-feira, 
dia 25 de maio de 2022, neste Município.
Nº 159/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Congratulações ao 
atleta Gabriel Klein que representou nosso Município no 
dia 29 de maio de 2022, no Ironman Brasil, em Florianó-
polis/SC.
Nº 160/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Congratulações aos 
atletas e ao Professor da APAE de Torres que representaram 
a nossa Cidade na XXI Olimpíadas Especiais das APAE's, 
que ocorreram no dia 23 de maio de 2022, em Canoas/RS.
Nº 161/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que 
requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 
27/2022, do Poder Executivo, que altera e acrescenta dis-
positivos na Lei nº 5.218, de 22 de novembro de 2021, que 
autoriza prorrogar contratações para atuarem na Secretaria 
de Educação.

INDICAÇÕES
Nº 83/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica 
ao Poder Executivo a realização de estudo técnico para im-
plantação de lombo-faixas nas ruas Alexandre Maggi e Tv. 
Armando Torres, nesta Cidade. 
Nº 84/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Gerente da 
CEEE Equatorial de Torres que proceda a substituição de 
poste de energia elétrica danificado por acidente de veícu-
lo, na Rua Dom Pedro II, 441, Predial, nesta Cidade.
Nº 85/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Exe-
cutivo a destinação da Guarda Municipal de Patrimônio 
para a Unidade Básica de Saúde do Bairro São Jorge, nesta 
Cidade.
Nº 86/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo a implantação do vale feira para 
os servidores municipais.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 99/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Po-
der Executivo informações sobre Processo Administrati-
vo Especial (PAE) determinado pelo Prefeito, referente à 
denúncia por parte de uma das empresas participantes da 
licitação, conforme consta de nota publicada no site da Pre-
feitura de Torres.
Nº 100/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações sobre o calçamento em parte da 
Rua Dom Pedro II, entre as avenidas Silva Jardim e Carlos 
Barbosa, neste Município.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 319/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavi-
mentação com pvs ou asfalto nas ruas Augusto Krás Bor-
ges e José Guilherme Raupp, Bairro Stan, nesta Cidade.
Nº 320/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de um 
quebra-molas na Rua Luiz Gonzaga Capaverde, na proxi-
midade com o cruzamento da Rua Alemir Farias, Bairro 

Igra, nesta Cidade.
Nº 321/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao desen-
tupimento do bueiro localizado na Rua Des. Viêira Píres, 
nesta Cidade.
Nº 322/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à operação 
tapa buraco no trecho próximo a pista de skate, localizada 
na Av. Beira Mar, neste Município.
Nº 323/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
reitera o Pedido de Providências nº 688/2021, deste verea-
dor, que solicita a implantação de lombo-faixas na Av. José 
Amâncio da Rosa, em frente aos números 45, 272 e 520, 
em Vila São João, neste Município.
Nº 324/2022, do ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à drena-
gem ou escoamento das águas pluviais que ficam acumula-
das em frente a Escola Zona Sul, neste Município.
Nº 325/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto a realiza-
ção de obras para solucionar os problemas causados pelas 
águas pluviais na Rua do Parque, Bairro São Francisco, 
nesta Cidade.
Nº 326/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à poda de galhos de árvores 
no canteiro da Av. Benjamin Constant, em frente a Praça 
Getúlio Vargas, Centro, nesta Cidade.
Nº 327/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao reforço/pintura das fai-
xas de seguranças próximas às Unidades de Saúde do Mu-
nicípio, assim como nas proximidades do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes.
Nº 328/2022, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao conserto de vazamento 
em rede pluvial na Rua José Bonifácio, 45, Vila São João, 
nesta Cidade.
Nº 329/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à necessidade de recupe-
ração da rede de captação de esgoto pluvial na Rua 7 de 
Setembro, trecho entre as ruas Desembargador Vieira Pires 
e Júlio de Castilhos, nesta Cidade.
Nº 330/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao recolhimento de pedras 
irregulares, que estão sobre o passeio público, na Rua Leo-
poldino João da Rosa, Bairro São Francisco, nesta Cidade.
Nº 331/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensai-
bramento da Rua São Luis com a Rua Santa Maria, Bairro 
Itapeva, nesta Cidade.
Nº 332/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de base gradu-
ada na Rua Dona Santa, 1560, Loteamento Monte Carlo, 
Itapeva, nesta Cidade.
Nº 333/2022, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensai-
bramento da rua de acesso ao Ginásio da Ulbra, Bairro En-
genho Velho, nesta Cidade.
Nº 334/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à verificação de construção 
de muro sobre o passeio público.
Nº 335/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao nivelamento interno 
e externo, junto a tela que cerca o campo de futebol, no 
Complexo Esportivo Valter Mirim, Bairro São Jorge, nesta 
Cidade.
Nº 336/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza de canaleta pa-
ralela na Av. Castelo Branco, Bairro Centenário, nesta Ci-
dade.
Nº 337/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à poda de árvore sobre a 
fiação na Rua São Miguel, 115, Bairro São Jorge, nesta 
Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
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Ver. Moisés Trisch: Fez a leitura de uma carta em res-
posta a críticas feitas por vereadores da Casa à ex-prefeita 
Nilvia quanto a sua administração. Salientou que partidos 
da atual gestão que a criticam, também fizeram parte da 
administração da ex-prefeita.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Disse que há poucos dias 
recebeu reclamações de moradores da Praia Paraíso quan-
to ao atendimento médico. Em reunião com a Secretária 
Élvia, foi informado que o atendimento nas praias do sul 
acontece a partir das 9 horas. Enviou ao Executivo uma 
Indicação para que a cancha de bocha na Praça Pinheiro 
Machado receba uma cobertura. Teceu comentários sobre 
o tempo da Ditadura no Brasil, enaltecendo a importância 
da democracia. Em referência a um comentário anterior, 
destacou que algumas pessoas têm usado a ideologia do 
partido, mas têm atuado de maneira contrária. Pediu que 
a Secretaria de Obras cubra um buraco no calçamento na 
Rua Alexandre Maggi.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Agradeceu à 
Procuradora do Município pelo atendimento de suas de-
mandas. Orientou que as pessoas gripadas, ou com sinto-
mas semelhantes, procurem o Posto Central para realizar 
o teste da Covid. Informou que terá reunião com o Se-
cretário Mauro para tratar de demandas ainda pendentes. 
Agradeceu ao Secretário Fábio da Rosa por ter atendido 
alguns de seus pedidos na semana anterior. Reclamou das 
pessoas que abordam a outras de maneira agressiva nos 
semáforos da cidade, lamentando que muitos deles não 
aceitem apoio da Secretaria de Ação Social, preferindo 
continuar nas ruas. Falou sobre a adoção de cães aban-
donados na cidade, e a atuação de voluntários em cam-
panhas. Informou que o Executivo realizou mutirão de 
atendimento em pediatria, oftalmologia e terapia ocupa-
cional no ESF do Bairro São Francisco no sábado ante-
rior, parabenizando a Secretaria de Saúde pela iniciativa. 
Em resposta a um comentário anterior, disse que “o peso 
da caneta na gestão da ex-prefeita Nilvia foi muito mal 
usado”.

Ver. Moisés Trisch: Criticou um vereador da Casa que faz 
parte do atual governo, afirmando que se “estende como 
capacho diante dos pés do novo chefe, e faz de tudo para 
agradá-lo”. Lamentou os comentários de um vereador que 
o antecedeu, criticando o partido e personagens ao qual per-
tence. Criticou o Executivo por não permitir que Guardas 
Municipais usem armas. Lamentou a demissão da servido-
ra Adriana Sperandir em virtude do evento do “Abraço ao 
Museu”, afirmando que o atual gestor não tem capacidade 
de coordenar a Pasta. Falou sobre a convocação dos cinco 
fiscais de trânsito, afirmando que esse número de profissio-
nais é insuficiente para montar uma escala em uma cidade 
de 50 mil pessoas. Criticou o Prefeito Carlos que, em entre-
vista a uma rádio, tratou a Procuradora do Município como 
“Doutora Pâmela”, salientando que a procuradora em ques-
tão é sua filha. Reclamou dos inúmeros pedidos enviados 
ao Executivo que não têm sido atendidos. Relatou o caso 
de uma mãe, que caminhou na chuva durante dez dias, para 
amamentar a filha internada em hospital.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Em relação a comentários 
anteriores, disse que participou da gestão da ex-prefei-
ta Nilvia, mas não por escolha dela, mas pelo partido do 
qual fazia parte. Enalteceu o papel da imprensa que, da 
mesma maneira que tem contratos com a atual gestão, 
também teve com a gestão da ex-prefeita. Disse que o 
vereador que o antecedeu pede respeito com o governo 
que passou, mas cita o Prefeito e a filha em seus comen-
tários. Esclareceu que a investigação que está sendo feita 
sobre uma empresa que presta serviços ao Executivo, se 
compara ao caso da investigação realizada sobre a banda 
Oba Oba, no governo Nilvia. Informou que os Pedidos 
de Informação, na sua maioria, podem ser feitos por con-
sulta no Portal de Transparência do Executivo. Explicou 
que muitas vezes o excesso de Pedidos de Informações 
sobrecarregam os setores envolvidos. Quanto à vistoria 
da obra na Comunidade do Jacaré para a instalação de 
água, disse que o único técnico do Estado está há dois 
anos afastado em virtude da Covid, e por esse motivo o 

processo de implantação do serviço naquela comunidade 
é tão demorado.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou o Vereador 
João Negrini pelos dois projetos em tramitação na Casa 
em defesa da causa animal. Disse que o importante ao 
se cometer um erro, é saber reconhecer e buscar o acer-
to. Pediu que a população avalie com muito critério os 
candidatos, alertando que é preciso votar em políticos 
que olhem pelo município. Pediu atenção às pessoas que 
pregam o socialismo, alertando que muitos pregam o so-
cialismo, mas não vivem da mesma maneira. Relatou o 
caso de um cidadão que criticava a Direita e os Estados 
Unidos, mas ao passar por grave doença, recorreu àquele 
país para tratamento. Uma incoerência.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Citou sua indicação 
para implantar o “Vale-feira”, com o objetivo de reforçar 
o orçamento mensal dos servidores do município. Disse 
que a cidade de Venâncio Aires implantou o sistema, em 
convênio com o Banrisul, e teve muito êxito. Falou sobre 
o Projeto de Lei 28, que revoga a doação do espaço da 
Ulbra, para que a área retorne ao Município, em virtude 
de dívidas municipais. Disse que a mesma lei beneficia-
va alunos carentes com bolsas de estudo disponibilizadas 
pela Ulbra. Questionou se o município tem um plano de 
uso, ou estimativa de custos, para aquele espaço. Pediu 
à Secretaria de Obras pela colocação de base graduada 
na Rua 19, na Praia Real. Solicitou ao Executivo que no 
novo Plano Viário, e reconstrução de ruas, sejam contem-
pladas as Ruas Augusto Krás Borges e José Guilherme 
Raupp, no Bairro Stan.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Informou que no último 
dia 17 foi feita uma reunião com o COMDER, que dispo-
nibilizou mais de R$ 108.000,00 para Torres. Disse que 
está buscando o fornecimento de sementes de milho junto 
à Emater, para baratear o custo para os produtores. Usou 
como exemplo o sistema Troca-troca, que se caracteriza 
pela aquisição do produto com o prazo de um ano para 
pagar. Pediu ao Executivo mais atenção e apoio aos pro-
dutores rurais. Parabenizou os organizadores do Rodeio 
da Vila São João, e do Campeonato Municipal de Futebol. 
Teceu comentários sobre a pista de motocross, reconhe-
cendo que o barulho existe, mas que o esporte também é 
necessário. Mostrou-se aborrecido pelas críticas dirigidas 
à ex-prefeita Nílvia, por conhecer seu caráter e família. 
Criticou ao PT, e ex-presidente Lula, em virtude dos des-
vios durante sua gestão.

Ver. Gibraltar pedro Cipriano Vidal: Disse que um ve-
reador estava errado ao alegar que o ex-presidente Lula 
foi inocentado pelo Supremo. Esclareceu que o que houve 
foi a declaração de nulidade do processo pelo Supremo, 
por entender que o ex-juiz Sérgio Moro tinha interesse no 
caso. Corrigiu os valores citados pelo Vereador Silvano 
sobre as dívidas da Ulbra para com o município. Disse que 
a Universidade é boa para a cidade. Quanto aos Guardas 
de Patrimônio que atuavam como Guardas Municipais, 
disse que o município revisou a atuação dos servidores 
e está revendo a situação. Esclareceu que quanto ao fato 
da Guarda de Patrimônio ser armada, é preciso analisar o 
edital do concurso, e ver se realmente consta este quesito, 
caso contrário, que se faça um novo concurso.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Agradeceu às deputa-
das Liziane Bayer e Franciane Bayer pela emenda de R$ 
250.000,00 para a infraestrutura da pista de Skate. Citou a 
XXI Olimpíadas Especiais das APAE's, elencando os me-
lhores classificados para a etapa nacional. Elogiou os atle-
tas, professores e envolvidos no evento. Enalteceu a par-
ticipação de mais de cem atletas no Desafio da Lagoa do 
Violão, realizado pelo SESC, fazendo referência ao atleta 
Pedro Henrique de Freitas, que quebrou o recorde ante-
rior, e à atleta Brenda Brum. Falou sobre o campeonato 
IronMan Brasil, em Florianópolis/SC, do qual participou 
o atleta Gabriel Klein, 12º colocado. Parabenizou ao filho 
Pedro, recordista do Desafio da Lagoa do Violão, que fez 
aniversário naquele dia. Pediu que seja feito um estudo 
de viabilidade de instalação de lombo-faixa no Tietboehl.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Falou sobre sua parti-
cipação na 1ª Conferência Nacional de Vereadoras, em 
Brasília, que tratou sobre a participação da mulher na po-
lítica, violência contra a mulher, empoderamento femini-
no e outros. Falou sobre sua visita à Secretaria Nacional 
da Mulher, onde conheceu os novos projetos voltados 
ao tema. Discorreu sobre alguns projetos, entre eles, o 
“Qualifica Mulher” e o “Mais Mulher na Política”, com o 
objetivo de qualificar as mulheres no âmbito da política. 
Comunicou que recebeu do Deputado Pedro Westphalen 
o valor de R$ 200.000,00 destinado para a instalação de 
água potável na Comunidade do Jacaré, R$ 250.000,00 
para obras de pavimentação, do Deputado Covatti Filho, 
e R$ 200.000,00 para infraestrutura urbana para o segun-
do semestre. Afirmou que o mais importante é a união e a 
busca de emendas, antes de qualquer discussão de partido 
político.

Ver. Igor Beretta: Colocou-se favorável à imprensa, em 
virtude de críticas apontadas a ela. Informou que no mo-
mento está atuando como motorista do Conselho Tutelar, 
citando colegas do Conselho. Relatou que pessoas têm 
procurado a Prefeitura para regularizar seus imóveis, em 
virtude do REURB, mas têm presenciado muita falta de 
comunicação por parte dos servidores. Assegurou que 
foi um dos vereadores que mais criticou a Guarda Mu-
nicipal de Patrimônio, enfatizando a sua importância no 
Município. Parabenizou o Prefeito Carlos Souza pela pre-
ocupação em receber o ginásio da Ulbra. Reclamou das 
informações prestadas pelo Executivo, em resposta a seus 
Pedidos de Informação, por se apresentarem incompletas.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre o 
aumento dos casos de Covid, e a luta pela Saúde para que 
seja cada vez melhor. Disse que na próxima sessão, falará 
pelos profissionais que atuam na área e não são lembra-
dos. Externou seus sentimentos à família do senhor Le-
onir Santos, falecido há alguns dias. Lamentou a morte 
do jornalista David Coimbra, que lutava contra o câncer 
há nove anos. Fez uma breve reflexão sobre a fragilidade 
do ser humano, e os sentimentos que surgem nas mais di-
versas situações. Disse que “se o camarada planta o mal, 
mais cedo ou mais tarde, vai colher o mal”.

ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 17/2022, do Poder Executivo, que auto-
riza o Poder Executivo Municipal a doar equipamento do 
Município de Torres para o Pelotão Ambiental da Brigada 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras pro-
vidências. APROVADO.
Parecer Contrário da CCJR - Projeto de Lei nº 19/2022, 
do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que obriga os con-
domínios residenciais e comerciais no Município a co-
municar os órgãos de segurança pública quando houver 
em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de 
violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. APROVADO.
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. APROVADO.

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

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

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em 
tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a 
comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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Em nova edição 
da Operação Hopli-
tas, realizada entre 
27/5 e  29/5, a Bri-
gada Militar prendeu 
quatro pessoas, no 
Litoral Norte do RS. 
A operação consiste 
no emprego de po-
liciais militares que 

desempenham atividades admi-
nistrativas durante a semana na 
sede do CRPO Litoral, 8° BPM e 
2° BPAT, e militares das Forças Tá-
ticas, em apoio ao policiamento 
ostensivo, em locais e horários 
estratégicos, a fim de reduzir os 
índices de criminalidade nos mu-
nicípios.

Veja o Balanço desta Opera-

ção: Prisões: 04 - Termos Circuns-
tanciados: 01 - Pessoas aborda-
das: 217 - Veículos fiscalizados: 
183 - Armas apreendidas: 01

Uma das prisões ocorreu no 
município de Arroio do Sal, na 
noite de sábado (28/5). A Briga-
da Militar foi informada que um 
homem estaria portando uma 
arma, alcoolizado em um posto 

de combustíveis. No local os po-
liciais prenderam o suspeito, de 
25 anos, com antecedentes por 
tráfico de drogas, receptação e 
roubo a pedestre, e apreende-
ram um revólver calibre .32, com 
quatro munições intactas.

Texto: Soldado Alex
Fotos: Divulgação Bm

Brigada Militar prende quatro pessoas durante Operação 
Hoplitas no Litoral Norte

O corpo de um homem 
foi encontrado na tarde 
desta quarta-feira (1°/06), 
às margens da RS 389 (Es-
trada do Mar), em Arroio 
do Sal. O cadáver estava so-
bre a vegetação nas imedia-
ções do quilômetro 63 da 
rodovia.

Equipes do Comando Ro-
doviário da Brigada Militar 
e da Polícia Civil atenderam 
a ocorrência. O local onde 
estava o corpo foi isolado 
para realização de levanta-
mento por profissionais do 
Departamento de Crimina-
lística do Instituto-Geral de 

Perícias (IGP).
Após a análise dos pe-

ritos, a funerária encami-
nhou o corpo para o Posto 
Médico Legal de Osório 
para realização da necrop-
sia e confirmação da causa 
da morte. Também caberá 
à perícia confirmar oficial-

mente a identificação da 
vítima.

O delegado Adriano Ko-
ehler Pinto, titular da De-
legacia de Polícia de Arroio 
do Sal, explicou que há caso 
de desaparecimento regis-
trado, mas que é preciso a 
confirmação da identidade. 

Segundo ele, a suspeita é 
de homicídio. A Polícia Civil 
solicita que qualquer infor-
mação que possa ajudar a 
esclarecer o caso seja enca-
minhada para Delegacia de 
Arroio do Sal pelos telefo-
nes 3687.1533 e 3687.2604.

FONTE - Litoral na Rede

Homem morto é encontrado na beira de estrada em Arroio do Sal

Um homem foi preso, na tarde 
de sábado (28), transportando 
uma tonelada de maconha em 
uma carga de pneus, na BR-101, 
em Torres. Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o suspeito 
de 27 anos dirigia um caminhão 
Mercedes Benz emplacado em 

São Paulo que entrava no Rio 
Grande do Sul pela BR-101.

Na abordagem, o homem teria 
afirmado que transportava pneus 
agrícolas usados que foram car-
regados no Paraná e seriam en-
tregues na Região Metropolitana 
de Porto Alegre. O homem não 

possuía nenhum documento de 
transporte da carga.

"Durante a vistoria, os poli-
ciais encontraram mais de uma 
tonelada de maconha escondi-
da entre os pneus. Com a droga, 
após mistura e fracionamento, 
seria possível produzir cerca de 

dois milhões de cigarros 
para consumo", afirma a 
PRF. Segundo a polícia, o 
homem admitiu ter sido 
pago para transportar a 
maconha. A droga e o ca-
minhão foram apreendi-
dos. (FONTE - G1 RS)

Preso na BR-101 em Torres homem que transportava 
1 tonelada de maconha em carga de pneus

O Comandante do CRPO Lito-
ral, tenente-coronel Ney Hum-
berto Fagundes Medeiros, rece-
beu a visita de representantes 
do Exército Brasileiro, na manhã 
desta terça-feira (31/5), na sede 
do CRPO Litoral, em Osório.

A Visita de Orientação Técni-
ca da Inspetoria Geral da Polícia 
Militar ocorre anualmente. A 
Inspetoria é um órgão do Exér-

cito Brasileiro que tem a função 
de coordenar e conduzir, de 
acordo com a legislação vigente, 
ações de controle sobre as polí-
cias militares, devido a Brigada 
Militar ser força auxiliar do EB.

Durante o encontro, o co-
mandante do CRPO Litoral rece-
beu a moeda “Esquadrão Rafael 
Pinto Bandeira – Centauro da 
Serraria” e entregou aos mili-

tares do EB a moeda do CRPO 
Litoral.

Participaram da reunião, 
além do tenente-coronel Hum-
berto, o tenente-coronel Paulo 
Roberto do Nascimento Garcia, 
major Leopoldo Silveira Haag, 
major Luiz César Lima dos San-
tos, tenente Gilmar Cristiano 
Freitas de Oliveira e sargento 
Odimar de Lima Goulart.

*Por COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DO CRPO LITORAL 

(Texto e fotos: Soldado Alex)

Comandante do CRPO Litoral recebe visita 
de representantes do Exército Brasileiro

Um homem foi preso em 
Torres no início da noite deste 
domingo (29) por estupro de 
vulnerável. Segundo informa-
ções do site Litoral na Rede, 
ele foi contido por populares 
que afirmaram aos policiais  
terem presenciado os atos li-
bidinosos do homem contra o 

próprio filho de 5 anos de ida-
de. A Brigada Militar foi acio-
nada por volta das 18h

O fato teria ocorrido em 
via pública próxima a Lagoa 
do Violão. Os relatos iniciais 
eram de que um homem nu 
estaria tentando violentar 
uma criança.

Quando os policiais do 
2°BPAT chegaram ao local, en-
contraram o suspeito já conti-
do. A criança havia sido aco-
lhida e levada para a sede de 
uma instituição religiosa nas 
proximidades.

Segundo a Brigada Militar, 
o homem de 32 anos estava 

transtornado e precisou ser 
algemado. A corporação in-
formou que, na Delegacia de 
Policia de Torres, uma teste-
munha relatou que o suspeito 
estava nu e encostando suas 
genitálias na criança. Ainda de 
acordo com a Brigada Militar, 
o Delegado de plantão deter-

minou a lavratura de auto de 
prisão em flagrante por estu-
pro de vulnerável, previsto no 
Artigo 217-A do Código Penal. 

O Conselho Tutelar acolheu 
a vítima e está acompanhan-
do o menino

FONTE - Litoral na Rede

Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Torres
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ÁRIES - A semana pode trazer mais consciên-
cia do que fazer ou de como fazer algo que você 
tem em mente há algum tempo. Além disso, 
você pode conseguir ter bastante autocontrole 
tanto financeiro quanto emocional, recuperando 
seu ânimo e certa leveza interior. Tome cuidado 

com alguns episódios que podem causar nervosismo e brigas, prin-
cipalmente se alguém invadir muito seu espaço.

TOURO -A semana pode trazer recolhimen-
to e introspecção. É importante saber refletir 
sobre situações ou emoções que retornam 
e incomodam. O tédio pode ser um fator de 
incômodo e pode existir a necessidade de 

buscar novos caminhos e abandonar processos de estagnação. 
Quanto mais organizado você se mantiver nesta semana, mais 
conseguirá ouvir sua intuição.

GÊMEOS -A semana pode trazer um excesso 
de emoções ou situações caóticas. Cuide da 
sua rotina para que não se perca em meio a um 
milhão de coisas que surgirão de última hora, 
inclusive alguns fantasmas do passado. A sua 
saúde também pode precisar de atenção. No-

vos conhecimentos ou novos lugares podem surgir para serem 
explorados. Acredite no seu potencial criativo.

CÂNCER -A semana pode ser intensa e cheia 
de pequenos desafios, mas o lado positivo é 
que ela vai trazer livramento a partir de uma 
escolha inconsciente ou até consciente: você 
estará se libertando de tudo que é excessivo, 
cansativo e chato em sua vida. Os pesos des-

necessários serão cortados. Saiba viver os ciclos. Algo pode termi-
nar; ainda que traga tristeza, a renovação está chegando. 

LEÃO -  semana pode trazer lentidão e 
demora. Saiba observar e aproveitar o 
tempo livre para renovar ideias ou hábitos. 
Existe algum desfecho, portanto você pode 
viver uma situação que se encerra, mas 

isso não será negativo, porque trará harmonia ou alívio. Sua 
saúde pode estar muito boa, então mantenha seu bem-estar 
buscando boas leituras ou boas conversas.

VIRGEM - A semana favorece realiza-
ções e sucesso, mas também acaba te 
deixando mais exposto, mais no centro 
das ações: portanto a semana pode ser 
agitadíssima, com você sendo muito so-
licitado e ganhando mais popularidade, 

mas também mais responsabilidades. A semana traz viva-
cidade e motivação para seguir em frente.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Pode ser uma semana difícil se 
você abisa da sua saúde, portanto pode ter 
fadigas constantes ou ter que parar um pou-
co para descansar. Existe cooperação e aju-
da, portanto você pode contar com pessoas 
amigas. Se estiver com a saúde em dia, 

pode se beneficiar se tiver iniciativa para começar algo novo 
que pode trazer sucesso futuro.

CAPRICÓRNIO -A semana pede 
bastante empenho para se organi-
zar e encerrar tarefas inacabadas. 
Seu poder de liderança é bom, mas 
tome cuidado com atitudes agres-
sivas ou arrogantes: mantenha sua 

humildade. Pode ser preciso lidar com seu ego e 
com desejos que não foram realizados: desapegue 
de coisas do passado e abrace o novo, que surge de 
forma inesperada.

AQUÁRIO - Sua criatividade pode es-
tar grande. Saiba manter o foco para 
não perder o ritmo nesta semana, 
porque uma dispersão pode aconte-
cer. Quanto mais se mantiver aberto 
e bem-humorado, mais chances de 

atrair as pessoas e aumentar sua popularidade. Sua 
saúde está boa ou em recuperação, então mantenha o 
equilíbrio na alimentação e evite excessos.

PEIXES -A semana favorece 
sua harmonia com os familiares 
e a organização do ambiente 
doméstico. A desordem pode 
atrapalhar muito suas ideias e 
a possibilidade de avançar em 

seus planos. Pode ser preciso lidar com pape-
lada e burocracia que não estavam nos planos. 
Se ficar doente, pode perder rapidamente a 
energia, portanto cuide-se bem.

ESCORPIÃO -A semana traz abertura, reso-
lução de problemas e situações inesperadas. 
Se souber vencer os obstáculos que podem 
querer te impedir de avançar, pode ser possí-
vel colocar suas energias em ação. A semana 
indica boas condições para diversas áreas da 

sua vida, mas é importante estar equilibrado e em conexão 
positiva com as pessoas.

SAGITÁRIO - A semana pode exigir de 
você confiança em si e nos outros. Prive 
pelo equilíbrio, mas não deixe de se dedi-
car, porque você pode obter bons êxitos 
em qualquer coisa à qual se dedicar. Exis-

te expansão mental, novos aprendizados, maior senso 
de justiça e acontecimentos benéficos junto a outras 
pessoas. Portanto aguarde novas oportunidades.

VARIEDADES

(semana entre 31/05 e 06/06)
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No último final de semana, 28 
e 29 de maio, (sábado e domin-
go), ocorreu em Torres a primeira 
fase do Campeonato Estadual de 
Handebol na categoria infantil fe-
minina. A equipe torrense ATHB 
obteve resultados expressivos, ga-
rantindo quatro vitórias em qua-
tro jogos e, consequentemente, 
assegurou a liderança isolada na 
disputa do campeonato nesta pri-
meira fase.

De acordo com o professor Die-
go Bueno, os resultados positivos 
são efeitos de uma sequência de 

treinos produtivas que a equipe 
vem apresentando durante o ano. 
Ressalta que a equipe tem muito 
a crescer e amadurecer, visando 
a segunda fase do campeonato e 
também o brasileiro de clubes.

Confira os resultados das parti-
das da equipe torrense: ATHB 17 X 
8 HAND ACTION (Cecília Piazza foi 
destaque da partida) - ATHB 16 X 8 
AECB (Anna Clara Canella foi des-
taque da partida) - ATHB 22 X 02 
ABH (Isadora Borges foi destaque 
da partida) - ATHB 18 X 11 SGNH 
(Maria Clara Pedrotti foi destaque 

da partida)

> O Projeto Somos Todos Hand 
Torres 2022 é patrocinado exclu-
sivamente pela Alpha Química, 
empresa que atua no mercado 
de importação e distribuição de 
produtos químicos desde 1990. 
O projeto é financiado pelo Go-
verno do Estado do Rio Grande 
do Sul, através do programa de 
incentivo PRÓ-ESPORTE.

Fonte: Comunicação ATHB (jor-
nalista Camila Brozowski)

Equipe de handebol torrense dispara na 
liderança do Estadual infantil feminino

Na última quinta-feira (26 de 
maio), a Prefeitura promoveu 
o 2º Encontro on-line de Histó-
ria, Memórias e Poesias., com a 
participação de poetas locais, 
tendo ao fundo o violão de San-
dro Greg.

Transmitido pelas redes so-
ciais da administração muni-
cipal, o evento teve a duração 
de aproximadamente uma hora 
e meia com grande aceitação 
pelo tradicional público da área. 
A promoção é da Secretaria de 

Cultura e do Esporte.
Realizado às 19h, a iniciativa 

contou com a participação dos 
poetas José Nilton Teixeira, Reja-
ne Vargas, Norberto Castro, Ana 
Reis Pereira Josaphat, Rosane 
Coelho Rodrigues e Rosmari.

Promovido  2º Encontro 
on-line de Memórias, 

Histórias e Poesia em Torres
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Na última semana, o prefeito 
de Três Cachoeiras, Flávio Raupp 
Lipert, visitou as obras de pavi-
mentação de mais um trecho 
da rua Darci da Paz Cardoso, no 
bairro Bela Vista. A benfeitoria faz 
parte de um cronograma de tra-
balho que está sendo realizado 

pela Administração Municipal, no 
qual estão inseridas outras ruas 
do município.

“Essas obras são realizadas com 
recursos próprios e só estão sen-
do possíveis em virtude de uma 
grande economia que a Adminis-
tração vem fazendo ao longo dos 

anos, não deixando de honrar 
todos os compromissos, inclusive 
mantendo a folha de pagamento 
dos servidores em dia”, afirmou 
o prefeito. “Nossa proposta é fa-
zer com que os impostos pagos 
sejam devolvidos em melhorias 
para a população”, concluiu ele.

Obras de pavimentação seguem em 
Três Cachoeiras

Entre os dias 24 e 27 de maio, 
ocorreu em Pelotas, o 14º Fórum 
Estadual de Museus. O Fórum é 
uma realização da Secretaria de 
Estado da Cultura (Sedac), por 
meio do Sistema Estadual de Mu-
seus (SEMRS), em parceria com 
Prefeitura de Pelotas, através da 
Secretaria Municipal de Cultura 
(Secult) e da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel).

Durante o Fórum os represen-
tantes dos museus do Estado de-
bateram sobre diversidade cultu-
ral, financiamento e fomento para 
o setor museológico entre outros 
assuntos pertinentes a valoriza-
ção e promoção destes espaços 
culturais. O município de Torres 
foi representado pela museóloga 
Luana Gonzalez Bassa.

Conforme o secretário de 

Cultura e do Esporte, Mauri Ro-
drigues, o Museu Histórico, An-
tropológico, Arqueológico e Oce-
anográfico de Torres recebeu o 
certificado de cadastro e inscrição 
no Sistema Estadual de Museus, 
neste evento que aconteceu 
por meio da Rede de Museus da 
UFPel/Prec e do Bacharelado em 
Museologia. (FONTE - Prefeitura 
de Torres)

Torres participou do 14º Fórum 
Estadual de Museus

Na última terça-feira, 31 de 
maio, foi o Dia Mundial de Combate 
ao Fumo, uma campanha que bus-
ca conscientizar as pessoas sobre 
os malefícios do tabaco para a saú-
de e o meio ambiente. Preocupada 
em melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes de Três Cachoeiras, 
a Secretaria de Saúde aproveitou a 
data para incentivar as pessoas que 
querer perder o vício.

“Se você se interessa em parar 

de fumar, procure uma Unidade de 
Saúde. Nós temos uma equipe mul-
tidisciplinar que poder auxiliar nes-
se processo”, afirmou a enfermeira 
e coordenadora da Atenção Básica, 
Tássia Pereira.  

Em 2019, a Estratégia Saúde da 
Família (ESF 1 – José de Mattos Fi-
lho), na Vila Fernando Ferrari, rea-
lizou, durante três meses, um tra-
tamento contra o tabagismo com 
um grupo de moradores interessa-

dos em largar o cigarro. Dos nove 
participantes, cinco deixaram o 
vício, resultado comemorado pela 
equipe, formada por um médico, 
enfermeiro, agentes comunitários 
e dentista.

Prejuízos à saúde

O tabagismo é responsável di-
reto por mais de 80% dos casos de 
câncer de pulmão e mais de uma 

dezena de outros tipos de câncer, 
como esôfago, estômago, pâncre-
as, rim, bexiga, boca, laringe, fa-
ringe, garganta e mama. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é a principal causa de morte 
evitável no mundo, com mais de 10 
mil óbitos por dia.

Sob o tema “Tabaco: Ameaça ao 
Nosso Meio Ambiente”, a campa-
nha deste ano alerta não apenas 
sobre os prejuízos que o uso do ta-

baco e a exposição ao fumo passivo 
causam na saúde pulmonar, levan-
do a doenças respiratórias crônicas 
como asma e bronquite e ao câncer 
de pulmão. Em 2022, a campanha 
também exalta que a conscientiza-
ção pública sobre o impacto am-
biental do tabaco, desde o cultivo, 
passando pela produção, a distri-
buição e os resíduos, algo que pode 
promover uma razão adicional ao 
abandono do tabaco.

Secretaria de Saúde de Três Cachoeiras incentiva fumantes a perder o vício

A etapa de Futsal dos XVI Jo-
gos Escolares de Três Cachoeiras 
reuniu, nos dias 26 e 27 de maio 
e 1º de junho, em torno de 250 
alunos das escolas José Felipe 
Schaeffer, Fernando Ferrari, Ma-
ria Angelina Maggi e Dom José 
Baréa. A competição contemplou 
equipes de categorias mirim, in-

fantil e juvenil, nos naipes mas-
culino e feminino. A iniciativa é 
promovida pela Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secretaria 
de Educação, em parceria com o 
Sistema Fecomércio – SESC/RS. 
Confira a seguir os premiados da 
etapa:

Futsal - XVI Jogos Escolares 
de Três Cachoeiras

Infantil Feminino - 1° Lugar - 
José Felipe Schaeffer - 2° Lugar - 
Maria Angelina Maggi - 3° Lugar 
- Fernando Ferrari

Mirim Feminino - 1° Lugar - 
Dom José Baréa - 2° Lugar - Fer-

nando Ferrari - 3° Lugar – José 
Felipe Schaeffer

Infantil Masculino - 1° Lugar - 
Maria Angelina Maggi - 2° Lugar 
- José Felipe Schaeffer -  3° Lugar 
- Dom José Baréa

Juvenil Masculino - 1° Lugar - 
Maria Angelina Maggi - 2° Lugar 
- Dom José Baréa - 3° Lugar - José 

Felipe Schaeffer
Mirim Masculino - 1° Lugar - 

Maria Angelina Maggi - 2° Lugar 
- José Felipe Schaeffer - 3° Lugar 
- Fernando Ferrari

Juvenil Feminino - 1° Lugar - 
Maria Angelina Maggi - 2° Lugar - 
Fernando Ferrari - 3° Lugar - José 
Felipe Schaeffer

Futsal dos XVI Jogos Escolares integram alunos em Três Cachoeiras

Com os frequentes dias 
de baixas temperaturas, a 
Administração Municipal de 
Três Cachoeiras, por meio 
da Secretaria de Assistência 

Social, está intensificando a 
campanha do agasalho.

De acordo com a secretá-
ria de Assistência Social, Lu-
ciana Dimer, a procura por 

roupas quentes e cobertas 
tem crescido muito, se fa-
zendo ainda mais necessária 
essas doações. “Neste mo-
mento, estamos precisando 

de roupas quentes e, prin-
cipalmente, de cobertores, 
mantas e edredons”, afir-
mou ela.

As doações podem ser en-

tregues na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social. O 
local está aberto de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h.

Secretaria de Assistência Social intensifica campanha do agasalho em Três Cachoeiras

Vivemos momentos de 
transformação em que o 
futuro e o presente cami-
nham de mãos dadas em 
prol de cidades inteligentes, 
cada vez mais sustentáveis 
e com ambientes de vida 

com qualidade para todos. 
É pensando nisso, buscan-
do unir o conhecimento 
acadêmico e a expertise de 
mercado, que a Unesc e o 
Sebrae convidam você para 
participar do Lançamento 

do Plano de Desenvolvi-
mento Socioeconômico de 
Passo de Torres.

O evento, aberto a po-
pulação, será no dia 06 
de junho (segunda), às 
19h30min na Quinta do 

Campeiro, Bairro Paraíso, 
Rodovia SC-290. "A constru-
ção de bons planos envolve 
a colaboração e a partici-
pação de todos. Contamos 
com você, participe com su-
gestões e perspectivas para 

um futuro cada vez melhor 
e sustentável!", indica a 
Prefeitura do Passo de Tor-
res. A participação deve ser 
confirmada pelo site: ht-
tps://materiais.unesc.net/
lp-amesc-passo-de-torres

Evento debaterá o Plano de Desenvolvimento Sócio Econômico de Passo de Torres
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Autoridades do Uruguai visitam a Central de 
Triagem e Compostagem de Arroio do Sal

A Central de Triagem e Compos-
tagem de Arroio do Sal que será 
inaugurada na próxima sexta-fei-
ra, 03/06, recebeu autoridades do 
Uruguai que queriam conhecer as 
instalações com o objetivo de im-
plantação em seu país.

Na última terça-feira, 24/05, o 
prefeito de Arroio do Sal, Affon-
so Flavio Angst (Bolão), secretá-
rio municipal de Meio Ambiente, 
Agropecuária e Pesca, Luiz Carlos 
Schmitt, e o presidente da Co-

opersal, biólogo Felipe Oliveira, 
receberam o intendente do de-
partamento de Rocha – Uruguai, 
Alejo Umpiérrez, (o equivalente 
a prefeito municipal), e o diretor 
geral de Gestão Ambiental, Ramón 
Lorente.

Na ocasião, as autoridades 
uruguaias conheceram o funcio-
namento do equipamento de tria-
gem automatizado com capacida-
de de processar 100 toneladas de 
resíduos sólidos urbanos a cada 

10h e as dependências da Central.
O prefeito Bolão destacou da 

visita o interesse das autoridades 
uruguaias pelo modelo que está 
sendo inaugurado no Município, 
om que reforça a certeza pelo in-
vestimento do Município na Cen-
tral de Triagem e Compostagem, 
beneficiando o meio ambiente, 
melhorando a vida das pessoas e 
da cidade, e colocando o Município 
como referência no processamen-
to de resíduos sólidos urbanos.

REGIÃO

Semana do Meio Ambiente tem ação contra a 
dengue nas escolas de Três Cachoeiras

A Semana do Meio Ambiente é 
marcada com ação especial contra 
a dengue nas escolas de Três Ca-
choeiras. A Administração Muni-
cipal, por meio do Departamento 
de Meio Ambiente, das Secretarias 
de Saúde e de Educação e Cultura, 
além do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente, está 
promovendo entre os dias 30 de 
maio e 07 de junho, palestras com 
o objetivo de minimizar os impac-

tos causados pela dengue.
Nesta sexta-feira, dia 3 de ju-

nho, a partir das 8h30, em frente 
à ESF Maria da Rocha Valim, ocor-
rerá uma ação de conscientização 
com a população do bairro Santa 
Rita, no combate a proliferação do 
mosquito da dengue, buscando a 
eliminação de criadouros - local de 
acúmulo de água parada, onde o 
mosquito irá depositar seus ovos e 
se desenvolver. 
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Na Semana Nacional do Meio Am-
biente, um verdadeiro divisor na histó-
ria de Arroio do Sal, a inauguração da 
Central de Triagem e Compostagem, no 
próximo dia 03 de junho (sexta-feira), a 
partir das 17h, na Avenida Camboim, 
nº 2137, Balneário Camboim, permitirá 
em breve transformar 100% dos Resí-
duos Sólidos Urbanos (RSU) coletados 
no Município.

A Central de Triagem e Composta-
gem funcionará em uma área de seis 
hectares, por meio de contrato com 
a Cooperativa Coopersal realizando a 
triagem do material coletado, a poste-
rior prensagem, pesagem e comerciali-
zação, gerando renda para famílias de 

baixa renda cooperativadas.
O prefeito de Arroio do Sal, Affonso 

Flávio Angst (Bolão), tem um carinho 
especial pelo projeto, que segundo ele, 
foi idealizado ainda em 2008, quando 
era vice-prefeito do Município. De lá 
para cá, um longo caminho foi percor-
rido com muitos desafios, culminando 
com a inauguração e projeções ainda 
mais ousadas para o futuro. "Não são 
apenas novas construções", afirma o 
prefeito Bolão, "mas a possibilidade de 
transformar o meio ambiente, transfor-
mar a vida das pessoas e de Arroio do 
Sal, que se tornará em breve referência 
no processamento de resíduos não só 
no Litoral".

Para o secretário municipal de Meio 
Ambiente, Agropecuária e Pesca, Luiz 
Carlos Schmitt, a Central vai propor-
cionar ainda mais economia ao Muni-
cípio, com a diminuição dos custos de 
transporte e destinação dos inservíveis 
e resíduos orgânicos em locais fora de 
Arroio do Sal.

A Central contará com um equipa-
mento de triagem automatizada com a 
capacidade de processar cerca de 100 
toneladas de RSU a cada 10h, gerando 
material (plástico, ferro, adubo orgâni-
co) para comercialização nas indústrias. 
O que não for possível aproveitar no 
processo de triagem e compostagem 
será destinado a um forno de supe-

raquecimento, reduzindo volume e 
resultando em um novo material para 
a indústria de concreto, alcançando as-
sim 100% de aproveitamento de toda a 

coleta do Município, que atualmente é 
de cerca de 450 toneladas mês, consi-
derando a média coletada entre a alta 
e a baixa temporada.

Central de Triagem e Compostagem tornará Arroio 
do Sal numa cidade mais sustentável

O Programa Qualificar: gerando opor-
tunidades promoveu seu primeiro encon-
tro mensal formativo aos participantes 
de 2022. Na tarde da última sexta-feira, 
27 de maio, e o tema tratado foi sobre o 
"Comportamento, responsabilidade fun-
cional e trabalho em equipe."

A formação foi ministrada pelo es-
pecialista em administração, estratégia 
empresarial e gestão financeira, Valdonir 
Gonçalves dos Santos (Nito), da Nito Con-
sultoria e Assessoria Empresarial.

Dentre os assuntos abordados no en-
contro foram: mercado de trabalho; o 

perfil de empregado que o empregador 
procura; autodesenvolvimento e apren-
dizado contínuo; proatividade e criati-
vidade para resolução de problemas; 
cooperação e trabalho em grupo, entre 
outros.

De acordo com o secretário munici-

pal da Cidadania Trabalho e Desenvol-
vimento Social, Manoel Pedro Faustino 
(Maneca), além da palestra, a formação 
contou com uma dinâmica em grupo que 
teve o principal objetivo de interação, a 
fim de mostrar a importância do trabalho 
em equipe, a qual é fundamental para o 

desenvolvimento pessoal e profissional.
O próximo encontro formativo será 

realizado em junho de 2022, em data, ho-
rário e local a serem definidos e divulga-
dos posteriormente. O tema do Encontro 
será “Comportamento e atitudes empre-
endedoras”.

1º Encontro formativo do Programa Qualificar abordou “Comportamento, 
responsabilidade funcional e trabalho em equipe"

Na tarde da última sexta-feira 
(27/05), o prefeito de Arroio do Sal e 
presidente da Associação dos Municí-
pios do Litoral Norte (Amlinorte), Affon-
so Flavio Angst (Bolão), esteve reunido 
com prefeitos da região e representan-
tes da CEEE Equatorial, em Osório. A 
reunião foi solicitada pela presidência 

da Amlinorte para tratar de demandas 
dos municípios, dentre elas, as dificul-
dades enfrentadas pela população do 
Litoral Norte na solicitação de atendi-
mento de urgência da CEEE Equatorial, 
devido a eventos climatológicos.

Na região, por exemplo, na ocasião 
da tempestade subtropical Yakecan, 

alguns municípios como Arroio do Sal, 
Torres, Mampituba, Morrinhos do Sul, 
Osório, Imbé, Tramandaí, Três Cachoei-
ras, Balneário Pinhal e Capão da Canoa 
foram muito afetados e em alguns lo-
cais a falta de abastecimento de ener-
gia chegou a mais de 72h.

Outra demanda em destaque na 

reunião foi a cobrança por 
mais agilidade e rapidez 
na aprovação e execução 
de projetos de extensão 
de redes de energia elétri-
ca nos municípios. (TEXTO 
por Melissa Maciel - AS-
COM PMAS) 

Prefeito de Arroio do Sal e presidente da Amlinorte reúne-se com a CEEE Equatorial em Osório

Está tramitando nos ritos 
da Câmara Municipal de Ar-
roio do Sal um Projeto de Lei, 
de autoria da Prefeitura, que 
atualiza e amplia o benefí-
cio de isenção de IPTU para 
igrejas e templos religiosos 
de qualquer culto, conforme 
prevê a emenda constitucio-
nal 116 de 17 de fevereiro de 

2022. O PL ao mesmo tempo 
revoga a Lei Municipal ante-
rior sob o tema, promulgada 
em agosto de 1994, para a 
prefeitura “que se encontra 
desatualizada”.

Dentre outros artigos, o 
texto do PL estampa: 

 Art. 1º Ficam isentos do 
Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU - os imóveis 
que sejam próprios, cedidos 
ou alugados, comprovados 
por documentação, onde 
estejam instalados templos 
religiosos de qualquer culto.

Art. 2º Para os imóveis 
cedidos ou alugados, a isen-
ção incidirá sobre o imóvel 
enquanto vigente a cedên-

cia ou contrato de locação a 
favor da entidade religiosa, 
obrigando-se ela a comuni-
car ao Poder Público quan-
do do término da cedência 
ou a revogação contratual, 
sob pena de responder pe-
los débitos eventualmente 
existentes e demais sanções 
cabíveis.

Projeto de Lei em Arroio do Sal atualiza as regras de isenção de IPTU das Igrejas 

A inauguração da Central de Triagem e Compostagem - que será no próximo dia 03 de junho no Balneário Camboim - "permitirá em breve transformar 
100% dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coletados no Município", ressalta a Prefeitura de Arroio do Sal

A Coopersal
A Prefeitura de Arroio do Sal fir-

mou convênio com a cooperativa 
Coopersal, que tem como presidente 
o biólogo Felipe Oliveira, com ampla 
experiência no tratamento de RSU.

Atualmente, os 27 cooperativados 
recebem do Município o transpor-
te para deslocamento de suas casas 
até a cooperativa (ida e volta), equi-
pamentos de segurança e uniforme 

(EPIs), alimentação e uma cesta básica 
mensal, além da remuneração resul-
tante da comercialização dos reciclá-
veis e, em breve, da compostagem.

Com o desenvolvimento do Pro-

jeto, espera-se alcançar cerca de 70 
cooperativados trabalhando na trans-
formação de toda a coleta de Arroio 
do Sal e de outros municípios, geran-
do renda para as suas famílias e mais 

qualidade de vida para a população 
beneficiada.

*Com informações de Melissa Ma-
ciel -  ASCOM PMAS

O texto revoga lei anterior, promulgada em 1994, e serve para imóveis próprios ou alugados para uso das entidades religiosas de qualquer culto

Imagem meramente ilustrativa  - fonte Câmara Federal

O presidente da Amlinorte (e pre-
feito de Arroio do Sal) Affonso Flavio 
Angst (Bolão), esteve nesta semana 
com o Secretário de Estado de Tu-
rismo (SETUR), Raphael Ayub, numa 
visita cortesia e para convidá-lo a 
participar de reunião da Amlinorte 

que acontecerá em julho deste ano 
durante a 20ª Festa do Pescador em 
Arroio do Sal. O tradicional evento 
da região acontecerá de 28 a 31 de 
julho de 2022, com extensa progra-
mação de entretenimento, shows e 
exposições, movimentando o  turis-

mo local. 
“Estamos ansiosos com a reali-

zação deste importante evento, já 
tradicional no Litoral Norte, que mo-
vimenta a economia, o turismo e a 
cultura de toda a região”, destacou 
o presidente da Amlinorte, prefei-

to Bolão. O secretário de Estado do 
Turismo, Raphael Ayub, já confirmou 
sua participação na festa, agradecen-
do a atenção e gentileza do convite.

FONTE - Rose Scherer (Jornalista - 
Assessoria Amlinorte)

Secretário de Turismo do RS deve marcar presença na 20ª Festa do Pescador em Arroio do Sal
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FONTE - Prefeitura de Torres
______________________

A vocação turística de Torres tem 
agora o seu talento ainda mais poten-
cializado - com o reconhecimento do 
Geoparque Cânions do Sul pela Or-
ganização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura como 
Geoparque Global. Já o Geossítio da 
Ilha dos Lobos foi reconhecido como o 
1°Geossítio Marinho da América Lati-
na, o que acabou essencial na pontua-
ção dada pela Unesco para a obtenção 
do título. Fora isto, morros e paredões 
conferem a Torres uma paisagem única 
na costa gaúcha. O Parque da Guarita 

reúne grande parte dessas belezas. O 
conjunto de paredões de pedra forma 
um verdadeiro forte natural entre o 
Oceano Atlântico e o continente.

Para o oceonólogo e guia de turis-
mo, Geraldo Medeiros Lima, Torres 
é mesmo privilegiada, já sendo inte-
grante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica – Patrimônio da Humanidade 
– agora integra o Geoparque Caminhos 
dos Cânions do Sul. "E tudo por conta 
de apresentar grande diversidades de 
sítios geológicos, abranger ecossiste-
mas de especial destaque no cenário 
brasileiro, além de um rico patrimônio 
cultural. O Geossítio da Ilha dos Lobos 
é reconhecido como o 1°Geossítio Ma-

rinho da América Latina, o Geossítio da 
Itapeva apresenta sítios arqueológicos, 
oficinas líticas, ocorrências raras como 
os fulguritos que são raios petrificados, 
além de apresentar uma variedade de 
ecossistemas como os Cordões de Du-
nas, a Mata Paludosa, a Mata de Restin-
ga e Comunidades Marinas de Costão 
Rochoso na Pedra da Itapeva. E o que 
dizer do Geossítio da Guarita, o cartão 
de apresentação de Torres [desta terra] 
para toda a Terra. A Pedra da Guarita 
é um Geomonumento de relevância 
internacional e palco da geocronolo-
gia histórica da nossa cidade, não atoa 
seguimos como a Rainha das Praias e 
Cidade Ambiental", destaca Geraldo.

llha dos Lobos  é reconhecida como 
o 1° Geossítio Marinho da América Latina

Ilha dos Lobos - geosítio de relevância nacional
Dentre os 30 geosítios mapeados 

no Geoparque Caminhos dos Cânios 
do Sul, o Refúgio de Vida Silvestre 
(Revis) da Ilha dos Lobos, Unidade 
de Conservação (UC) é um dos cinco 
classificados como um geosítio de 
relevância nacional. A afirmação é 
da analista ambiental e chefe da UC, 
Aline Kellermann, o Revis da llha dos 
Lobos, Unidade de Conservação (UC) 

administrada pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), O Refúgio de Vida 
Silvestre da Ilha dos Lobos, situado 
pŕoximo à foz do Rio Mampituba, 
divisa entre os estados de RS e SC, 
protege ecossistemas emersos e sub-
mersos, abriga espécies residentes e 
migratórias da fauna e flora costeira 
marinha, bem como formações ge-

ológicas singulares, incluindo a ilha 
mais ao sul da costa brasileira, única 
formação natural, no Brasil, de agre-
gação de lobos e leões marinhos.

É o único geosítio do Geoparque 
exclusivamente marinho onde as ro-
chas vulcânicas da formação Serra 
Geral encontram o mar. Este encon-
tro forma um verdadeiro refúgio para 
diversas espécies, incluindo os lobos 

e leões-marinhos, os quais tem no 
REVIS Ilha dos Lobos seu limite norte 
de distribuição no oceano atlântico 
sul ocidental, e outros mamíferos ma-
rinhos, como a baleia franca austral, 
a toninha e o boto nariz de garrafa. 
A Unidade de Conservação também 
abriga espécies de invertebrados, 
tartarugas marinhas, peixes e aves, 
como a tartaruga-verde, a garoupa, 

o piru-piru, os trintá-réis, que de-
pendem da conectividade que a ilha 
estabelece com outros ambientes do 
entorno, tornando esse local singular 
na região sul do Brasil. Por todas estas 
características, o Revis Ilha dos Lobos 
tem um potencial de desenvolvimen-
to de atividades controladas de turis-
mo ecológico, pesquisa e educação 
ambiental.

Torres, o Geoparque Cânions do Sul e o turismo
A geóloga Maria Elisabeth da 

Rocha, da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo, o 
Geoparque Mundial da UNESCO 
Caminhos dos Cânions do Sul é um 
território formado por três municí-
pios do Estado do Rio Grande do Sul 
(Torres, Mampituba e Cambará do 
Sul) e quatro municípios do Estado 
de Santa Catarina (Morro Grande, 
Timbé do Sul, Jacinto Machado e 

Praia Grande). O município de Torres 
possui afloramentos rochosos de re-
levância internacional que, além de 
sua beleza cênica, apresentam cará-
ter científico especial, pois, nesses 
monumentos geológicos está regis-
trada a existência do antigo deserto 
Botucatu, que atualmente abriga o 
grande Aquífero Guarani, e a história 
da separação dos continentes Africa-
no/Americano.

O turismo em Torres vai muito 
além do veraneio. Trata-se de um 
município litorâneo único no Brasil 
por seu diferencial geológico e geo-
morfológico, com rochas basálticas 
em contato direto com os Arenitos 
e Peperitos, configurando a seção 
tipo da Formação Torres (termo geo-
lógico). Esses afloramentos ocorrem 
nas cinco torres basálticas (origem 
do nome do município), sendo elas: 

Torre Sul, Guaritinha (ver se tem ou-
tro nome) e Torre do Meio (Morro 
das Furnas) que constituem o Par-
que Estadual da Guarita (Parque 
José Lutzenberger), a Torre Norte 
(Morro do Farol) e a Ilha dos Lobos 
que, apesar de grande parte estar 
submersa, é nossa quinta torre.

O potencial turístico do nosso mu-
nicípio é agigantado pela existência 
das Unidades de Conservação, APA 

da Lagoa de Itapeva, RPPN Recanto 
do Robalo, Parque Estadual de Ita-
peva e Revis Ilha dos Lobos; os dois 
últimos são importantes Geossítios e 
que foram essenciais na pontuação 
dada pela UNESCO para a obtenção 
do título de Geopark. Nossas belezas 
naturais contam também com a Foz 
do Rio Mampituba e das praias com 
dunas frontais preservadas, forne-
cendo paisagens deslumbrantes.

FOTO Ilha dos Lobos (por Vagner Machado )

Conforme definido em plenária du-
rante a Oficina do Plano de Manejo da 
Reserva de Vida Silvestre (REVIS) Ilha 
dos Lobos , a unidade terá três zonas 
distintas, visando conciliar ambientes de 
maior preservação e outros compatíveis 
com o uso público.  Um dos encaminha-
mentos da oficina foi que seria feita uma 
saída técnica da equipe da UC/ICMBio, 
com representantes da Associação dos 
Surfistas de Torres (AST) para definição 

“in locus” do ponto limitante da zona de 
conservação.

No dia 17/05, foi realizada uma saí-
da embarcada com o barco do ICMBio 
dentro dos limites do REVIS onde a equi-
pe da unidade, acompanhada de dois 
membros da AST - o ex top do circuito 
mundial de Surf, Rodrigo Dornelles (pre-
sidente da entidade) e Gustavo Leinde-
cker - realizou o georreferenciamento 
dos limites de demarcação da Zona de 

Conservação do REVIS da Ilha dos Lobos. 
Estas informações levantadas serão 

utilizadas para subsidiar a elaboração 
do Plano de Uso Público da REVIS Ilha 
dos Lobos. Lembrando que a Ilha dos 
Lobos - além de ser refugio para lobos e 
leões-marinhos -  abriga ainda uma das 
mais poderosas ondas do Brasil (apesar 
de, atualmente, por medida de proteção 
ambiental, o surf não ser permitido no 
local) 

ICMBio e Associação dos Surfistas de Torres realizam 
saída técnica até a Ilha dos Lobos
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FONTE - Centro Ecológico 
_____________________

O Encontro sobre a Palmeira Ju-
çara, na tarde de quinta-feira, 26 de 
maio, em Três Cachoeiras, pode ser 
o ponto de partida para consolidar o 
litoral norte do Rio Grande do Sul e o 
Sul de Santa Catarina como polo pro-
dutor dessa espécie chave da Mata 
Atlântica. A região conta com 72 fa-
mílias produtoras e cinco agroindús-
trias de processamento. Já a polpa 
é comercializada para mais de cem 
pontos de venda nas regiões de Por-
to Alegre e no leste de Santa Catari-
na, além do comércio institucional.

Esse potencial, somado à necessi-
dade de adaptação da agricultura à 
emergência climática, levou o Centro 
Ecológico a organizar, na Casa da As-

sociação de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais e Urbanas (AMTRU), uma reu-
nião onde representantes de 17 enti-
dades de oito municípios discutiram 
o que é preciso fazer para o açaí de 
juçara ser mais cultivado.

“Logo depois do ciclone vimos 
bananais praticamente arrasados. 
Uma das maneiras de trabalhar isso 
é construindo sistemas mais adap-
tados ao clima e o acaí de juçara faz 
parte desses sistemas mais resilien-
tes”, explicou o professor André Gon-
çalves na abertura dos trabalhos.

Conforme Marcelo Vieira, da 
Agroindústria Morro Azul, de Três 
Cachoeiras e Wanderleia Reós, da 
Agroindústria Barbacuá, de Praia 
Grande /SC, a capacidade produti-
va e a demanda são maiores que a 
quantidade de frutos disponíveis 

para despolpa. Por outro lado, as 
famílias que vivem da bananicultu-
ra, carro-chefe da economia agrícola 
da região,  poderiam diversificar e 
garantir mais renda por meio da pal-
meira.

Para o agricultor Nilson Bitten-
court, os bananicultores resistem a 
cultivar a palmeira nos bananais, no 
entanto,  a árvore é mais resistente 
ao vento e leva entre seis e sete anos 
para produzir os primeiros cachos, 

que podem ter de oito até 15 quilos. 
Atualmente a Agroindústria Morro 
Azul paga R$ 3 reais por quilo de fru-
to e até os caroços são aproveitados 
em bolsas térmicas de uma empresa 
do Sul do RS.

Encontro em Três Cachoeiras busca avançar 
na produção e comercialização do Açaí juçara

Encaminhamentos
Depois das apresentações do 

professor André e da engenheira 
florestal Carla Dornelles do Cen-
tro Ecológico, os e as participantes 

avaliaram soluções para os princi-
pais gargalos produtivos da juça-
ra. Promover intercâmbios entre 
pessoas e organizações envolvidas 

na produção e consumo, mutirões 
com capacitação, elaboração de 
um manual de manejo e plantio 
e divulgação, foram algumas pro-

postas levantadas.
Representante da Cooperativa 

de Consumidores de Três Cacho-
eiras (Coopet), o  biólogo Sidilon 

Mendes sugeriu a possibilidade 
da região ter uma envasadora de 
palmito ecológico e se dispôs a 
pesquisar a viabilidade da planta.

FONTE - Centro Ecológico
_____________________

Desde o dia 6 de maio, a espera 
no ponto de ônibus da rua Gene-
ral Osório esquina com a Borges de 
Medeiros em Torres ficou um pouco 
mais confortável. Dezenas de pessoas 
que diariamente esperam uma hora 
ou mais por uma das sete linhas que 
passam por ali ganharam um abrigo 
sustentável, com telhado verde, es-
tante para livros e madeira de reflo-
restamento. 

A iniciativa da Ecotorres em par-
ceria com Boticário, Cantinho do Pes-
cador, Centro Ecológico, Cooperativa 
Cresol e Localiza, idealizada e execu-
tada voluntariamente pelo escritório 
Arq+Urb, foi celebrada no final da 
tarde de quarta-feira, 25 de maio, no 
café da cooperativa.

“A gente percebeu a dificuldade 
das pessoas esperando ônibus. Nós 
como cooperativa ecológica quere-
mos que as pessoas possam utilizar 
ônibus”, relembrou o coordenador 
da Ecotorres, José Alberto Johann, 

destacando que, mesmo sendo ape-
nas um paliativo para os problemas 
relacionados ao transporte coletivo, 
a obra poderia inspirar a construção 
de outras unidades na cidade.

A Ecotorres será responsável 
pela manutenção, com apoio finan-
ceiro da Localiza.  “ É a propaganda 
do nosso negócio, poder divulgar a 
marca, poder con-
tribuir nesta pegada 
sustentável, dar um 
pouco de conforto 
para as pessoas que 

estão esperando o ônibus  ”, avaliou a 
diretora Cibele Poli Messinger.

Para Raquel de Souza Videncio, 
que naquela noite perdeu o ônibus 
e ficaria mais uma hora esperando,  
o abrigo ficou muito bom e organi-
zado. Costumava pegar lá (no ponto 
da José Bonifácio), mas já tem umas 
duas semanas que eu pego aqui. É 

mais perto do meu trabalho e ficou 
mais confortável de ficar parada aqui, 
tem um lugarzinho pra sentar”. Se-
gundo a comerciária, que é de Ijuí, 
pessoas que moram há mais tempo 
no município disseram que o ponto 
ficou bem apresentável, protegido e 
que se todos os pontos fossem assim 
seria bem melhor.

Cooperativa e parceiros constroem abrigo 
sustentável para ponto de ônibus em Torres

Participantes
Participaram organizações de 

Morrinhos do Sul, Três Forquilhas, 
Maquiné, Imbé, Três Cachoeiras, 
Torres, Itati e Praia Grande, de SC. 

Grupos de agricultura ecológi-
ca - Associação dos Colonos Eco-
logistas da Região de Torres Nú-

cleo Raposa (Acert Raposa) - Boa 
União - Casa Juçara - Ecotorres do 
José - Grupo Verde Vale - Rio Bo-
nito - Sementes do Amanhã

Agroindústrias - Agroindústria 
Familiar Barabacuá (Praia Gran-
de/SC) - Agroindústria Ecológica 

Morro Azul - Associação de Mu-
lheres Agricultoras para o Desen-
volvimento Comunitário de Três 
Forquilhas (Amadecom)

Cooperativas de consumido-
res - Cooperativa de Consumi-
dores de Produtos Ecológicos de 

Três Cachoeiras (Coopet) - Co-
operativa de Consumidores de 
Produtos Ecológicos de Torres 
(Ecotorres)

Entidades de assessoria - As-
sociação de Estudos e Projetos 
com Povos Indígenas e Minoritá-

rios (Aepim) - Centro Ecológico

Indígenas - Aldeia Indígena 
Mbya Guarani de Maquiné

Sindicatos - Sindicato dos Tra-
balhadores  e Trabalhadoras Ru-
rais de Três Cachoeiras
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O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Campo 
de Torres segue no próximo 
domingo, 05 de junho, com 
mais oito jogos eletrizantes - 
4 pela categoria Aspirantes e 

4 pela Titulares. A realização 
do Campeonato é da Prefei-
tura Municipal de Torres por 
meio da Secretaria de Cultura 
e do Esportes e da Liga de Fu-
tebol Torrense (LIFT).

No domingo, dia 05 de 
maio, continua a terceira 
rodada com oito disputas, 
a partir das 13h15 com os 
Aspirantes e os Titulares, às 
15h15: São João x Meia Boca 

(Estádio Evaldo dos Santos na 
Vila São João); Boa União x 
Adescom (Estádio Boa União 
no Campo Bonito); Heineken 
x Mar Azul (Complexo Torren-
se); Guarani x Panela (Estádio 

do Jacaré).
Confira abaixo os resulta-

dos da 2ª rodada do Campe-
onato Municipal de Futebol 
de Campo de Torres, realiza-
da em 29 de maio.

Campeonato Municipal de Futebol segue 
no domingo (05 de junho) em Torres

Equipe titular do Meia Boca (por Mateus Ig)
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OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PROTEGIDOS POR LEI 

Já faz anos que o nosso patrimônio 
cultural (histórico/artístico/edificado/
arqueológico) é destruído ou relegado, e 
o pouco que se consegue fazer para pro-
tegê-lo é sempre, redundantemente, pou-
co. 

Normalmente o que se consegue fazer 
para protegê-los, já com um certo atraso, 
são ações pouco efetivas, o que resulta 
na irremediável perda do bem que deve-
ria ser protegido. 

Novamente a especulação imobiliária, 
não contente com o restante da cidade, 
está movendo seu foco para a única área 
protegida por lei na cidade. É bem verda-
de que esta lei muitas vezes não foi res-
peitada, embora existisse e fosse conhe-
cida.  

A ilustração, que faz parte desta colu-
na, mostra que existiam pelo menos 
seis  Sambaquis, três paradeiros e dois 
conchais naturais catalogados por pes-
quisadores ao longo dos anos. Aparente-

mente todos desapareceram, mas a parte 
submersa ainda está lá, por isso a Lei e a 
proteção.  

Um destes sítios foi remexido sem ne-
nhum cuidado ou autorização resultando 
em uma perda irreparável. O lugar fica 
dentro da “poligonal” delimitada através 
da Lei do Tombamento da Igreja Matriz 
de São Domingos de Torres (Portaria N° 
05 de 03/02/1983, referente à área de 
proteção do entorno, determinada pela 
Portaria No 08 de 21/02/2017, definindo 
poligonal, e da Portaria No 58 de 
15/09/2021, acrescentando procedimen-
tos arqueológicos). 

O local referido fica nas imediações do 
imóvel conhecido como “Sopa e Arte” na 
Rua Júlio de Castilhos, que antes foi o 
“caminho dos índios”, depois fez parte da 
“Estrada Colonial da Laguna” e no princí-
pio da formação do núcleo urbano foi co-
nhecida como “Rua de Baixo”. Este lugar, 
portanto, é protegido por Lei e aparente-

mente não havia nenhum acompanha-
mento técnico ou autorização para o tipo 
de escavação que estava sendo feita. In-
clusive havia risco de perda da referida 
casa, que estava com escoras nas pare-
des devido a grande movimentação de 
terra no entorno.  

Tamanha agressão ao patrimônio cul-
tural provocou uma reação no grupo de 
cultura da cidade e um de seus membros 
noticiou o fato ao Ministério Público Esta-
dual, IPHAN, IPHAE, COMPHAC e a Pre-
feitura Municipal. Após alguns trâmites e 
respostas dos órgãos consultados, a obra 
em questão foi embargada e o caso foi 
parar no Ministério Público Federal. 

Acho que esta foi a primeira vez que 
se consegue uma ação mais contundente 
contra o descaso às leis e ao patrimônio 
arqueológico da cidade. Embora já esteja 
feito o estrago, evitou-se outro ainda mai-
or, tanto no patrimônio arqueológico 
quanto no patrimônio histórico edificado. 

Fonte: Rafael Frizzo 



28 A FOLHASEXTA-Feira, 3 de Junho de 2022


