
A FOLHA 1SEXTA-Feira, 10 de Junho de 2022www.afolhatorres.com.br

TRF4 mantém suspensão de pesca de 
arrasto no litoral do RS  pag 26

Valmir: a história do torrense tetracampeão 
estadual de boxe pag 20

A FOLHA Nº # 00827
10 de Junho de 2022
Sexta - Feira
Semanário
Torres e Região

Ano: XII
R$ 4,00

Número de casos ativos de Covid-19 
diminuiu em Torres pag 11

Pag.
4

Vereadores querem detalhes 
sobre Programa de Regularização 

Fundiária em Torres

Central de Triagem 
e Compostagem é inaugurada 

em Arroio do Sal

Pag.
24

Por prevenção, Prefeitura de Tores fixa placa de 'Aviso de 
Área de Risco' na Rota da Santinha

Pag.

6

Educador Benedito Ataguile FOI homenageado 
na Semana Mundial do Meio Ambiente 2022 em Torres

Pag 
7

• 

Com mais de 30 anos de atuação, levando a educação ambiental na formação de diversas gerações 
de estudantes, o professor Benê disse que se sente torrense de coração 

Pag.
18

Homicídio em Morrinhos do Sul: 
homem com tornozeleira 

eletrônico é morto a tiros

Prefeitura de Torres vai realizar 
audiência pública sobre a Revisão 

do Plano Diretor

Pag.
12



2 A FOLHASEXTA-Feira, 10 de Junho de 2022

Whats Televendas
    (51) 998.656.130

mente, incitar seus seguidores a algu-
ma aventura? Preocupa, sobretudo, o 
frenético aumento da  quantidade de 
pessoas detentoras legais de armas, 
em torno de 645 mil segundo analis-
tas, fora o exército de milicianos sin-
tonizados com o discurso de ódio, to-
dos sensíveis ao Presidente. Os aliados 
moderados, porém – grande parte dos 
políticos do “Centrão”- nem pensam 
nisso. Estão apostando nas baterias de 
programas de impacto popular e recu-
peração da economia para garantir a 
reeleição. E botam pressão na máqui-
na.

 E essas pressões funcionam: A XP In-
vestimentos cancelou a divulgação da 
pesquisa eleitoral  do Instituto Ipespe 
nesta semana. Os levantamentos esta-
vam sendo divulgados semanalmente 
e vinham mostrando o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente 
de Jair Bolsonaro (PL). Na sondagem 
divulgada na semana passada, Lula 
aparecia com 45%, contra 34% do seu 
adversário. Ministros de Bolsonaro te-
lefonaram para a XP para reclamar dos 
resultados – que coincidem com os de 
outros institutos, dentro da margem 
de erro. Ontem, entretanto,  o Instituto 
Quest reiterou o mesmo placar e ad-
mite a possibilidade de vitória de Lula 
no primeiro turno. Enquanto isso, Pes-
quisa qualitativa sobre a reação públi-

ca a vídeos virulentamente  negativos 
sobre Lula e Bolsonaro indicam que o 
impacto dos supostos malfeitos deste 
último é muito superior aos de Lula. 
Isso antecipa prováveis reações à acir-
rada campanha que vem pela frente.

Finalmente, para concluir : apenas 
25% dos consultados, coincidindo com 
a elevada concentração das preferên-
cias em Lula e Bolsonaro,  afirmam que 
não gostariam de votar “NEM NUM, 
NEM NOUTRO”. É a turma do meio. Es-
treitando-se.  Este, o espaço disputado 
por Ciro e Tebet, dentre outros. 

Tudo debitado à conjecturas. O tem-
po futuro é sempre uma incógnita, 
nunca uma resposta. Em eleições, a 
matemática das pesquisas ajuda mas 
não equaciona o emaranhado de dúvi-
das. Penso no vento do lado de fora da 
porta como almas de nossos rios cor-
rendo soltas, o frio chegando, a chuva 
molhando plantas e corpos extenuados 
pela crise. Estou certo de que “quando 
o olhar é generoso o fim revela-se ape-
nas outro começo”.

Nada de novo no front das eleições 
nacionais.  Segue a polarização no 
balcão das preferências ao Palácio do 
Planalto. Lula continua confirmando 
franca vantagem sobre Bolsonaro, 
podendo vencer no primeiro turno, 
segundo últimas pesquisas.  Poder 
Data da semana passada   indica que 
Lula conquista 18% dos eleitores que 
votaram em Bolsonaro em 2018. São 
os decepcionados.  Outra  Pesquisa,   
DATAFOLHA, indica crescimento da  
inclinação dos brasileiros à esquer-
da, chegando a 49% dos consultados, 
contra 34% à direita, dos quais só uma 
pequena parte extremista,  o que tam-
bém favorece Lula. Isso como conse-
quência do grande peso dos eleitores 
nas regiões metropolitanas, viveiro do 
socialismo desde a Revolução France-
sa.  Mas “ainda é tempo”, como diz 
uma velha canção. Tudo pode mudar. 
Faltam quatro meses para o dia fatal, 
02 de outubro.  

A propósito, nesta semana,  a Ter-

ceira Via, reduzida ao MDB, PSDB e 
Cidadania fechou sua chapa. Vão de  
TEBET, para Presidente , e TASSO JE-
REISSATI, para Vice. Seus defensores 
dizem que este é o “fato novo” tão 
esperado, capaz de mudar os rumos 
da corrida presidencial. Apostam na 
queda de Bolsonaro e na  chance de 
disputarem o segundo turno com Lula. 
Nos bastidores, desta vez, sabe-se que 
até simpatizam com o “sapo barbudo” 
mas não querem entregar o prato de 
bandeja para ele.  Mas, para desban-
carem Bolsonaro, precisarão chegar 
, pelo menos, num número perto de 
15% nas Pesquisas. Senão, vingará o 
voto útil e   Lula leva na primeirona.

Bolsonaristas, de sua parte,  já se or-
ganizam para uma grande mobilização 
a favor de seu líder no dia 7 de setem-
bro. Como no ano passado. Acreditam 
que as manifestações poderão infla-
mar a campanha e mudar o curso a 
favor de Bolsonaro. Confiam na vitória 
do Chefe. Ou será que ele vai, nova-
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Pedido foi feito por comissão temática da Câmara composta pelos vereadores (as) Silvano Borja, Jacó Miguel e Carla Daitx 

Esta tramitando nos ritos da Câ-
mara de Vereadores de Torres -  e 
deve ser votado na sessão de se-
gunda-feira, dia 13 de junho - o Pe-
dido de Informação 101/2022, de 
autoria da Comissão de Infraestru-
tura, Meio Ambiente e Agricultura 
(CIMAA), composta pelos vereado-
res Silvano Borja - PDT (Presiden-
te), Jacó Miguel - PSD (Secretário) e 
Carla Daitx - PP (Relatora), que So-
licita ao Poder Executivo Informa-
ções quanto à regularização fundi-
ária urbana REURB e REURB-S que 
estão sendo efetuados em Torres.

O pedido quer detalhes sobre: 
- quais bairros estão sendo con-
templados e quais empresas está 

trabalhando em cada um respecti-
vamente; - se há uma comissão ou 
funcionário capacitado na Prefeitu-
ra de Torres para esclarecer dúvidas 
para os cidadãos que procuram por 
informações a respeito da Regulari-
zação; - quais os requisitos exigidos 
pela Prefeitura das empresas de re-
gularização para autorizar que faça 
a regularização; - se foi estipulado 
um valor máximo para a cobrança 
do serviço; -  se há alguma exigência 
para que as empresas atendam a 
pessoas de baixa renda, atendendo 
especificamente pessoas autoriza-
das a esse enquadramento median-
te requisitos próprios, o chamado 
REURB de Interesse Social.

 Na justificativa do Pedido de 
Informações, os três vereadores da 
Comissão de Infraestrutura, Meio 
Ambiente e Agricultura afiram que 
sabem que há alguma empresa na 
cidade realizando regularização 
fundiária. E que, devido a dúvidas 
e desconfiança da população em 
relação se tais empresas estão au-
torizadas ou não para realizarem 
este serviço, estes  vereadores 
procuram a prefeitura e não estão 
tendo informações claras. “Sabe-
mos que este serviço é de extre-
ma importância para o município, 
porém que deve ficar claro para a 
população e para esta casa quais 
empresas, formas e onde estão re-

alizando o serviço e qual setor da 
prefeitura deverá ser procurado 

em caso de dúvidas”, encerra o tex-
to de justificativa dos requerentes.

Vereadores querem detalhes sobre  Programa de 
Regularização Fundiária em Torres

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza recebeu nessa última quin-
ta-feira, 2 de junho, indicação de 
emenda parlamentar do deputado 
federal Márcio Biolchi no valor de 
R$ 250 mil para a área do Esporte. 
A indicação foi sugerida pelo vere-
ador Igor Beretta, em visita ao Ga-
binete do Prefeito, acompanhado 

por representante do esporte no 
bairro São Jorge, Rafael Bitencourt.

A emenda será concedida pelo 
Ministério da Cidadania na Se-
cretaria Especial do Esporte, para 
ações de apoio à implantação e 
modernização de infraestrutura 
para esporte educacional, recreati-
vo, de lazer, podendo ser utilizada 

para obras ou equipamentos.
O prefeito Carlos agradeceu a 

todos os envolvidos em trazer essa 
emenda de R$ 250 mil para Torres, 
que irá fortalecer as atividades es-
portivas do Município. Destacou 
ainda a parceria entre Executivo e 
Legislativo. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Prefeito recebe indicação de emenda parlamentar 
para o Esporte de Torres
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TORRES - No próximo dia 14 
de junho, a Secretaria Munici-
pal de Assistência social e Direi-
tos Humanos convida a todos, 
idosos ou não, a participarem 
da Caminhada das Violetas. O 
evento terá concentração no 
CRAS-Centro de Referência de 
Assistência Social (Rua Pedro 
Cincinato Borges, 343), a partir 
das 8h30min com saída mar-
cada às 9h. A caminhada irá 
rumo à Praça XV, onde ocor-
rerão música e mensagens de 
apoio à campanha.

Junho Violeta, é o mês dedi-
cado ao Combate à Violência 
contra a Pessoa Idosa. A data, 
instituída pela Organização 
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 direitos hu-
manos. O objetivo é garantir o 
envelhecimento de forma sau-
dável, tranquila e com dignida-
de.

No Brasil, a população passa 

por uma profunda mudança 
em suas características demo-
gráficas, principalmente 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 representa 11% 
da população, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE). Pro-
jeções mostram que em 2050 
haverá duas vezes mais idosos 
do que crianças no Brasil.

Conforme a gerente do Serviço 
Nacional de Emprego (SINE) de 
Torres, Dione Andréia dos Santos, 
no mês de maio deste ano foram 
144 encaminhamentos de Segu-
ro Desemprego em Torres pelo 
sistema presencial, que funciona 
aqui como parte das alternativas 
de empregabilidade, pois existe 
a possibilidade de realizar o pro-

cesso pelo aplicativo do SINE-RS. 
E o número é somente em torno 
de 5% acima do ano anterior. Em 
de 2021, conforme a mesma fon-
te do SINE foram 138 pedidos de 
auxílio em maio. 

Dione ressalta também que a 
relação vaga/emprego na cidade 
funcionou com mais oferta do 
que demanda. Geralmente as va-

gas aparecem, mas os candidatos 
aparecem em menor vaga. Este 
fator pode ser influenciado ain-
da pelo uso de busca de empre-
go direto com as empresas. Mas 
Andréia lembra que o fenômeno 
pode também ter sido causado 
pela mudança de paradigmas 
pessoais causados pela pande-
mia. 

“Nós temos atualmente um 
'pinga-pinga' de pessoas na agên-
cia, que pode ser influenciado 
um pouco pela opção, dos que 
buscam emprego, de fazê-lo di-
retamente através também do 
aplicativo na internet”, afirma 
Dione. A coordenadora do Sine 
em Torres também informa que 
as vagas que mais “sobram” na 

agência (falta de interessados na 
mesma proporção da oferta) são 
do setor de Comércio da cidade, 
não informando as causas do 
pouco interesse por vagas nesta 
área.

TORRES

Em Torres dados sugerem que falta de emprego é menor 

Na próxima terça será realizada a Caminhada das 
Violetas marcando o mês de combate à violência 

contra a pessoa idosa

A taxa de desemprego está se 
reduzindo e caminha para um 
dígito no Brasil. A estimativa foi 
feita pelo presidente Jair Bolso-
naro, durante almoço com em-
presários e lideranças políticas, 

na quarta-feira (8), na Associa-
ção Comercial do Rio de Janeiro.

O presidente citou os núme-
ros da economia, que, segundo 
ele, estão fortalecendo a posição 
do país no panorama internacio-

nal, por meio da política exter-
na. Bolsonaro destacou ainda a 
criação do Auxílio Brasil durante 
a pandemia, que beneficiou 68 
milhões de pessoas, principal-
mente os trabalhadores infor-

mais. 
Ainda sobre o período da pan-

demia, o presidente lembrou a 
criação do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Em-
presas de Pequeno (Pronampe). 

Desemprego no Brasil cai e em Torres sobram vagas no comércio

Na última segunda-feira (6 
de maio), a Prefeitura de Tor-
res colocou placa de “Aviso de 
Área de Risco” junto a Rota da 
Santinha - caminho localizado 
logo abaixo do Morro do Farol. 
A placa foi fixada após recente 
visita ao local, pela Coordena-
doria da Defesa Civil junto com 
técnicos das Secretarias de 
Meio Ambiente e Urbanismo e 
da Secretaria de Planejamento 

e Participação Cidadã - com a 
finalidade de verificar as con-
dições de segurança do lugar.

"O intuito é buscar alterna-
tivas para dar maior seguran-
ça aos que visitam a Santinha 
e às pessoas que por ali tran-
sitam diariamente. Na placa 
constam os dizeres - Área de 
Risco/Cuidado, Pedras Irregu-
lares, Risco de Deslizamento 
e Queda”, ressalta a Prefeitura 

de Torres.
Participaram da vistoria as 

geólogas Maria Elisabeth da 
Rocha e Maiara Rech da Silvei-
ra, e a bióloga Larissa Gorette 
da Silva, da Secretaria do Meio 
Ambiente, o secretário Ma-
theus Junges, do Planejamen-
to, e também o Coordenador 
de Defesa Civil do Município 
de Torres, Flávio Kaiser. (FON-
TE - Prefeitura de Torres)

Por prevenção, Prefeitura de Tores fixa placa de 
'Aviso de Área de Risco' na Rota da Santinha

TORRES - Neste sábado, 11 
de junho, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde realizará uma 
grande atividade de vacinação 
no Posto Central e em mais 
quatro Unidades de Saúde de 
Torres: ESF São Francisco, ESF 
Curtume e na Vila São João, os 
ESFs Alberto João Miguel e Pe 

Luiz Benini. Confira o horário 
de atendimento logo abaixo. 
As demais Unidades não vão 
funcionar.

A vacina da Gripe está li-
berada para o público em ge-
ral, será aplicada em pessoas 
maiores de 6 meses. A vacina 
do Sarampo para crianças en-

tre 6 meses e menores de 5 
anos. Com relação a vacina 
contra a Covid-19, será reali-
zado o Reforço 2 para adultos 
maiores de 50 anos e também 
para os trabalhadores em Saú-
de. Será aplicado o Reforço 
para adolescentes de 12 anos 
a menores de 18 anos.

Também serão imunizadas 
contra a Covid-19, crianças e 
adultos, obedecendo o esque-
ma vacinal. Os interessados 
devem levar Carteira de Vaci-
nação e CPF. Crianças e adoles-
centes devem estar acompa-
nhados de adulto responsável.

Nesta ação, as Unidades de 

Saúde vão funcionar nos se-
guintes horários:

São Francisco- das 8h às 14h
Curtume- das 8h às 12h
Alberto João Miguel- das 
8h às 16h
Pe. Luiz Benini- das 8h às 16h
Posto Central- das 8h às 16h

Neste sábado, Saúde realiza ampla ação de vacinação: contra a Gripe, Sarampo e Covid-19

 Em Maio de 2022, em Torres foram 144 encaminhamentos de Seguro Desemprego, em torno de 5% acima do mesmo mês do ano anterior
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O professor Benê é o home-
nageado da Semana Mundial do 
Meio Ambiente 2022 em Torress. 
Nesta quinta-feira, 9 de junho, o 
educador Benedito Ataguile, bió-
logo e um dos fundadores da Ong 
Onda Verde, foi homenageado 
com uma placa entregue pelo pre-
feito Carlos Souza e pela secretária 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
Fernanda Brocca, em ato realizado 
no Gabinete do Prefeito.

Em referência ao “Dia Mundial 
do Meio Ambiente”, comemora-
do no dia 5 de junho, domingo, a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo promoveu uma série 
de ações na Praça Borges de Me-
deiros, na Prainha, O ato estava 

programado para ocorrer na Pra-
ça, mas devido ao mau tempo, foi 
transferido para essa quinta.

Com mais de 30 anos de atua-
ção, desenvolvendo grandioso tra-
balho no município, levando a edu-
cação ambiental na formação de 
diversas gerações de estudantes, 
o professor disse que se sente tor-
rense de coração e está para somar 
e desenvolver trabalhos por Torres.

O prefeito Carlos destacou a 
contribuição do professor Benê 
junto a várias gerações de estu-
dantes e principalmente sua sa-
bedoria na área. Concluiu dizendo 
que o desafio da administração é 
buscar a sustentabilidade do futu-
ro.

Na oportunidade, o educador, 
que desenvolve diversos projetos 
nas causas ambientais, enfatizou 
em seu pronunciamento que é 

preciso que cada um tome cons-
ciência do seu papel diante das 
necessidades atuais. O profes-
sor agradeceu a homenagem, ao 

apoio da Prefeitura, e estendeu a 
cortesia a todas as entidades e in-
divíduos que atuam por Torres na 
área ambiental.

TORRES

Educador Benedito Ataguile é o homenageado da 
Semana Mundial do Meio Ambiente 2022 em Torres

Na tarde de 31 de maio, o mu-
nicípio de Torres recebeu uma visi-
ta técnica de empreendedores do 
Turismo Rural de Caraá para um 
benchmarking, pois consideram 
o Raízes de Torres como uma re-
ferência, e estão iniciando o Setor.

A ação foi coordenada pelo Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar), que tem desenvolvi-
do cursos e capacitações para os 
integrantes do Raízes de Torres. A 
Prefeitura Municipal de Torres é 
parceira, assim como o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, colabo-
rando em todos os aspectos possí-
veis para que Torres se destaque a 
nível nacional pela produção agre-

gada ao turismo e pelos serviços 
de qualidade.

A hospitalidade e a acolhida são 
marcas do Turismo Rural que se 
qualifica cada vez mais em várias 
ações para também promover o 
fato de fazer parte do Cânions do 
Sul Geoparque Mundial da UNES-
CO.

Equipe 'Turismo Rural - Raízes de Torres' recebe 
empreendedores de Caraá para benchmarking
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O Grupo Coletivos de Culturas 
Integradas do Município de Tor-
res/RS emitiu nesta semana uma 
carta aberta  - enviada para a Pre-
feitura, Câmara de Vereadores, 
Secretaria de Cultura de Torres, 
Conselho Municipal do Patrimô-
nio Histórico, Artístico e Cultural 
de Torres/RS (COMPHAC) e Minis-
tério Público - pedindo uma reu-
nião para tratar de questões  em 
relação pertinentes aos direitos 
da Cultura. 

O Coletivo destaca Artigos da 
Constituição Federal, da Lei Orgâ-
nica do Município, do Plano Dire-
tor de Torres e do Sistema Muni-
cipal da Cultura do Município de 
Torres - os quais não estariam sen-
do respeitados em sua integrida-
de - para reafirmar "a necessidade 
de ações conjuntas alinhadas com 
as Políticas Públicas de Cultura".

Além de uma audiência com 
o Prefeito e membros do poder 

executivo torrenses, a carta aber-
ta  demanda deveres do Estado 
perante a Cultura. Pedem pro-
vidências em relação a falta de 
representação civil entre repre-
sentantes do Conselho Municipal 
de Cultura, pedindo  ainda maior 
transparência e compromisso 
público com as obras e previsão 
de data referente a reabertura 
do Museu Histórico de Torres, 
demandando também a conti-
nuidade dos trabalhos do Plano 
Municipal de Cultura e o Fundo 
Municipal de Cultura, entre ou-
tros assuntos.

O movimento Coletivo de 
Cultura conta com apoio dos 15 
grupos a seguir destacados - As-
sociação dos Artesãos de Torres 
- TorresArt, Coletivo Amigos do 
Centro Histórico de Torres, Co-
letivo Bazar das Artes,  Coletivo 
Cultural GT de Cultura de Torres,  
Coletivo Cultural Café com Poesia,  

Coletivo Cultural e de Mídia Inde-
pendente - Goles de Resistência, 
Coletivo Mc's ZooRS de Torres, 
Ponto de Cultura Centro de Estu-

dos Históricos de Torres e Região, 
Ponto de Cultura Cineclube Tor-
res, Ponto de Cultura (auto de-
clarado) Centro Cultural Ecos de 

Angola, Movimento Torres Além 
Veraneio, Associação Onda Verde, 
Rádio Comunitária Cultural FM e 
Casa Juçara.

Coletivo de Cultura de Torres emite carta aberta  
e busca reunião com poder público de Torres

É bastante comum as pessoas virem a Torres, nos fi-
nais de semana, passear no parque da Guarita ou nos 
molhes e em seguida saborear um peixe nos restau-
rantes próximos ao Mampituba. Confesso que, quando 
residia em Porto Alegre, costumava fazer exatamente 
isso. Era muito agradável, mas quase sempre o passeio 
dominical terminava por aí. Não explorava um pouco 
mais as belezas da orla. Não sabia o que estava perden-
do! As visitas eram sempre um tanto rápidas, tínhamos 
que considerar o período da viagem entre as cidades. 
Agora, para se conhecer de fato os encantos de Torres, 
creio que apenas passando uma temporada na cidade.

Descobri muitos deles no vagear pelas ruas, pela la-
goa do violão, na beleza e paz da igreja de São Domin-
gos, no gramado da prainha, pelo calçadão da avenida 
beira mar ou na areia da praia grande, pelo caminho es-
treito da santinha, que nos conecta por uma travessia 
para pedestres à praia da cal, contornando o rochedo 
do morro do farol, vendo as formações de pedras sen-
do lapidadas pela ação do mar, ouvindo o som das on-
das sobre elas e dos pássaros, e respirando a maresia. 
Logo à frente, nos deparamos com uma gruta dedica-
da à Nossa Senhora Aparecida contendo centenas de 
placas de ex-votos, por graças alcançadas, afixadas na 
rocha. Sem dúvida, este é um dos cartões postais mais 
belos de Torres, e tudo isso se pode curtir lentamente 
para degustar toda a exuberância da natureza. Chegar 
à praia da cal e avistar as torres no amanhecer enso-
larado é magnífico. Caminhar se exercitando no parque 
da Guarita, projetado pelo famoso paisagista Burle Marx, 
com participação do ambientalista gaúcho José Lut-
zenberger, que dá hoje nome ao parque, e que poucos 
sabem disso, é um verdadeiro privilégio.

O parque da Guarita tem muitos encantos, com suas 
torres basálticas, a lagoinha dos suspiros, a vista do por-
tão, as falésias, as escadas do saltinho e do diamante, 
de onde se tem uma visão de tirar o fôlego, a sutileza 
da vegetação e das aves marinhas. Mas, ao subir à torre 
norte (morro do farol) nos deparamos com outro local de 
extrema beleza, de onde se tem a cidade aos seus pés 
e o esplendor da imensidão do mar à nossa frente. Em 

certas ocasiões, quando o tempo está propício, é pos-
sível se ver muitos parapentes – tipo de paraquedas –, 
saltando e sobrevoando macios como gaivotas pairan-
do na corrente de ar.  

Confesso que tudo isso ficou muito mais pujante 
depois que tive o prazer de ler o livro “Crime e Mistério 
no Parque da Guarita”, de Valdir Kaiser, um escritor que 
reside e trabalhou por muitos anos em Torres. Um livro 
que se sorve de um gole, sem piscar, quase sem respirar, 
porque além de nos contar uma história fascinante, que 
nos deixa ávidos para deciframos o que aconteceu na 
Guarita, também traz inúmeros fatos reais sobre a cida-
de e sua gente. A partir da leitura desse livro passei a ter 
um caminhar mais contemplativo, observador e, agora, 
podendo dizer com propriedade, que admiro Torres.   

Apenas uma observação às autoridades municipais 
sobre a travessia da santinha. Recentemente, tivemos 

um caso de repercussão nacional quando um bloco de 
rocha desmoronou nos cânions do lago de Furnas em 
Capitólio (MG), vitimando dez pessoas. A ação do vento, 
chuva, sol e constante bruma lançada pelo mar são fa-
tores que podem levar a uma instabilidade das pedras 
da rocha do farol. Por isso, é fundamental que se realize 
um estudo sobre a estabilidade das mesmas para que 
não tenhamos um acidente, tendo em vista que o nú-
mero de transeuntes e devotos orando na gruta é eleva-
do, mesmo durante o inverno. Quem sabe, também seria 
prudente pôr um corrimão para auxiliar os mais idosos 
na subida dos degraus irregulares que levam à parte su-
perior da gruta. Torres é linda e deve oferecer segurança 
aos que por ali transitam.    

 
Por Waldir L. Roque
Professor universitário, escritor.

Encantos de Torres

Direitos da área que não estariam sendo atendidos - e que  estariam em leis municipais e  na Constituição de 1988 -  estão entre as pautas 
do grupo junto ao Poder Público
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FONTE - Prefeitura de Torres
_______________________

“A Geologia que nos cerca” é 
o título de um dos trabalhos di-
vulgados durante esta Semana 
Mundial do Meio Ambiente em 
Torres. Promovida pela Secreta-
ria Municipal do Meio Ambien-
te e Urbanismo, a Semana foi 
aberta no último domingo, dia 
5 de junho, data internacional, 
tendo como um dos destaques, 
a Geologia, ciência que estuda 
a Terra quanto à sua origem, 
composição, estrutura e evolu-
ção. Através do estudo escrito 
pela geóloga Maiara Rech, da 
Secretaria, crianças e adultos 
podem conhecer bem mais so-
bre esse tema.

Você já se perguntou de 
onde vem as coisas que utiliza-
mos no nosso dia a dia? O que 
a geologia tem a ver com isso? 
Como ela está presente na sua 
vida? A atividade mineral é fun-
damental para garantir os itens 

e produtos necessários para o 
desenvolvimento humano e so-
cial. Dessa maneira, os recursos 
naturais minerais, sobretudo 
os não renováveis, têm grande 
relevância para a humanidade, 
principalmente com os cons-
tantes avanços tecnológicos 
que geram inúmeras transfor-
mações na nossa sociedade.

Apenas nos smartphones, 
que carregamos conosco em 
boa parte do tempo, existe 
uma série de minerais metáli-
cos e não metálicos originados 
de diversos locais do Brasil e 
do mundo e derivados de for-
mações rochosas e depósitos 
minerais completamente dife-
rentes. Das rochas se extrai o 
níquel, verificado na parte ele-
trônica e no revestimento dos 
smartphones; o lítio, que é utili-
zado na produção das baterias; 
o ouro, aplicado na placa e no 
circuito integrado dos celulares; 
o cobre, o qual atua na condu-
ção da eletricidade; o alumínio, 

essencial para o revestimento 
do aparelho; além de diversos 
Elementos Terras Raras, tais 
como o praseodímio, neodímio, 
térbio e európio, espalhados no 
display, no microfone e na saída 
de áudio do seu telefone.

Nossas casas e eletrodomés-
ticos também são provenientes 

de materiais obtidos da minera-
ção das rochas e de depósitos 
minerais: as telhas e os tijolos 
são fabricados a partir de argi-
las; o concreto por uma mistura 
de areia e calcário; os azulejos 
e pisos são feitos de argila, cal-
cário e feldspato; as tintas são 
produzidas com talco, caulim 

e ilmenita; as pias podem ser 
revestidas por granitos e már-
mores. Já os eletrodomésticos 
possuem em sua composição 
muitos dos elementos encon-
trados nos smartphones, assim 
como o minério de ferro e o 
alumínio, o qual é extraído da 
bauxita.

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, saiba 
mais sobre “A Geologia que nos cerca”

Longo percurso 
Desde sua extração na natureza 

até sua aplicação no produto final os 
minérios percorrem um longo per-
curso, necessitando de processos de 
beneficiamento adequados para cada 
tipo de material, além de transporte 
por diferentes meios até o seu destino 
final. Todas essas etapas causam uma 
série de impactos no meio ambiente, 
muitos deles negativos, como polui-
ção e contaminação de recursos hídri-
cos, a degradação da paisagem, polui-
ção sonora e do ar, processos erosivos 
e alterações geológicas.

A mineração é imprescindível para 
a nossa sociedade, porém, os recursos 
minerais em sua grande maioria não 
se regeneram na crosta terrestre du-
rante o “tempo humano” e por isso 
são chamamos de não renováveis. Es-
sas fontes de recursos possuem uma 
reserva limitada em nosso planeta e o 
seu uso desenfreado e consumista, ao 

qual somos estimulados, não se sus-
tentará e poderá levar esses recursos 
do planeta ao colapso, caso não ocor-
ram mudanças no nosso estilo de vida 
atual. Cabe a cada um de nós termos 
consciência sobre nosso consumo, 
exigirmos formas mais sustentáveis 
de uso dos nossos recursos naturais 
e lembrarmos que temos apenas um 
planeta que mantém nossa sobrevi-
vência e a de todos os organismos vi-
vos que conhecemos: a Terra.

Nas imagens da matéria, alguns mi-
nerais e suas principais aplicações no 
nosso dia a dia: (imagens retiradas do 
site do Museu de História Geológica 
do Rio Grande do Sul da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 
Disponível em: http://www.unisinos.
br/mhgeo/geologia-das-coisas/. Aces-
so em: 30 de maio de 2022).

*REFERÊNCIAS: ***MHGEO UNI-

SINOS. Geologia das Coisas. Dispo-
nível em: http://www.unisinos.br/
mhgeo/geologia-das-coisas/. Acesso 
em: 30 de maio de 2022. ***CPRM-
-SGB. A Geologia das Coisas. SGBedu-
ca. Disponível em: https://sgbeduca.

cprm.gov.br/jovens_geociencias_ge-
ocoisas.html. Acesso em: 30 de maio 
de 2022. ***MUNDO GEOLOGIA. Ge-
ologia no Cotidiano. Disponível em: 
https://www.mundogeologia.com.
br/conte%C3%BAdo-did%C3%A1ti-

co/geologia-no-cotidiano. Acesso 
em: 30 de maio de 2022. ***CPRM-
-SGB. Página do Instagram. Dispo-
nível em: https://www.instagram.
com/cprm_oficial/. Acesso em: 30 de 
maio de 2022.

Prefeitura de Torres promove palestra gratuita sobre 
gestão de tempo e produtividade

A Prefeitura, através da Secre-
taria do Trabalho, Indústria e Co-
mércio, promove no próximo mês, 
palestra que aborda grande preo-
cupação do público em geral, mas 
principalmente da área empresa-
rial. Organização, planejamento, 
tarefas e demandas exigem tempo 
e produtividade e é este o tema 
que será tratado no dia 7 de julho, 
às 19h30min, no auditório da Ul-
bra, pela psicóloga e consultora do 

Sebrae, Alexandra Correa da Silva, 
que falará sobre “gestão do tempo 
e mindfulness”.

A palestra falará sobre oferecer 
métodos simples para gerenciar 
seu tempo e ser mais produtivo, 
além de entender que algumas ati-
tudes podem atrapalhar também 
sua produtividade.

Por que administrar o tempo? 
Urgente e Importante: critérios 
para identificação e definição de 

prioridades. Como evitar a pro-
crastinação? Ferramentas de Ad-
ministração do Tempo Mindfulness 
no dia a dia. Aplicação prática dos 
conceitos e ferramentas no dia a 
dia do professor.

Programa Qualifica Torres

A iniciativa resulta do Programa 
Qualifica Torres, um dos eixos do 
Plano Desenvolve+Torres. O obje-

tivo é efetivar a qualificação pro-
fissional da mão de obra local atra-
vés do ensino disponibilizado por 
instituições parceiras. A decisão 
é um enfrentamento a agravada 
situação econômica do município 
em decorrência da pandemia da 
Covid-19.

De acordo com a palestrante, é 
urgente e importante critérios para 
identificação de prioridades. Serão 
oferecidos métodos simples para 

gerenciar seu tempo e ser mais 
produtivo, No evento, as pessoas 
vão entender que algumas atitu-
des podem atrapalhar também sua 
produtividade. Serão apontadas 
ações práticas às teóricas. Um dos 
propósitos da atividade, será do in-
teressado evitar o adiamento pela 
busca de suas metas. Para assistir a 
palestra basta inscrever-se no link 
- https://torres.rs.gov.br/desenvol-
vetorres/qualificatorres/.
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Vereador MOISÉS PEDE DESCULPAS por ofensa a colegas

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

CIRCULO VIRTUOSO PARA MITIGAR O IMPACTO AMBIENTAL
A cidade de Arroio do Sal, através 

de ideal direto do prefeito Bolão, 
recebeu na semana passada uma 
estação de separação e reciclagem 
de lixo. Até então, a cidade recolhia 
o lixo nas casas e deixava-o em um 
local aberto chamado lixão, o que 
está sendo aos poucos proibido em 
Tordo o Brasil pelo risco sanitário 
do processo, que gera impacto de 
vizinhança e impacto no lençol fre-

ático, podendo contaminar pesso-
as que utilizam água de poço para 
qualquer coisa, pois a contamina-
ção é forte.

Agora o sistema de recolhimen-
to e descarte do lixo é moderno 
em Arroio do Sal - passa por um 
lugar onde uma cooperativa sepa-
ra os resíduos para que este seja 
vendido e gere renda para os co-
operados. Parte do lixo orgânico 

será utilizada para compostagem e 
somente uma pequena parcela do 
todo recolhido será encaminhado 
para locais preparados e consenti-
dos pelas autoridades para receber 
lixo (e que recebem de vários luga-
res, fora do município). 

Para se ter uma ideia, a prefeitu-
ra terá economia no processo por 
conta da entrada da cooperativa e 
afinal terá menos custos gerais com 

o trato do lixo, uma obrigação sani-
tária. Ao mesmo tempo, os coope-
rados receberão MAIS dinheiro - ao 
receber o lixo em lugar adequado 
para poder organizar a separação 
para a venda. E a expectativa é que  
o descarte seja de  somente 20% 
do lixo recolhido na cidade. O resto 
entra na reciclagem local, que além 
de não dar impacto ambiental, gera 
em alguns casos adubo natural. 

Parabéns a Arroio do Sal. São 
estas parcerias e articulações que 
vão motivar a humanidade a traba-
lhar em massa pela diminuição da 
poluição do planeta sem parar de 
produzir. Em alguns casos, quan-
to mais se produzir, mais será fei-
to benesses ao meio ambiente e 
a economia social, num processo 
autossustentável causado por um 
círculo virtuoso. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Depois de um discurso promo-
vido pelo vereador Moisés Trisch 
(PT), o estilo agressivo do verea-
dor acabou quase indo parar em 
um processo.  Um pronunciamen-
to do vereador do PT na tribuna 

da Casa Legislativa gerou - por 
parte dos vereadores João Negri-
ni (Rep) e Jacó Miguel (PSD) - um 
reclame pedindo para que o fato 
fosse encaminhado para o Comitê 
de Ética da Câmara torrense, para 

abrir processo contra Moisés (pelo 
fato de Negrini e Jacó se sentirem 
ofendidos pelo colega, em pleno 
microfone da tribuna da Câmara). 
Mas o pedido foi retirado e tudo 
ficou como estava... 

Conforme me informou o presi-
dente da Câmara, vereador Rafael 
Silveira (PSDB), o requerimento 
havia sido assinado somente pelos 
vereadores reclamantes. Mas após 
conversa demandada pelo Verea-

dor Moisés com os colegas ofen-
didos, onde Moisés se prontificou 
a pedir desculpas em tribuna por 
suas supostas ofensas, os autores 
retiraram o requerimento. E Moi-
sés pediu desculpas na tribuna.

INCENTIVO À CULTURA OU SUSTENTO DE ATORES DA CULTURA?
Há uma confusão clara na 

sociedade para avaliar o que é 
incentivo a cultura. Lembrando 
que cada estado ou pequena 
região possui suas culturas tipi-
camente locais, com diferentes 
comidas típicas, estilos musi-

cais, comportamentos, diale-
tos, entre outros aspectos, que 
criam a identidade de um de-
terminado grupo social.   Mas 
me refiro neste caso principal-
mente às artes e a preservação 
da história local. 

Não é saudável o poder pú-
blico incentivar a cultura “com-
prando” ou pagando direta-
mente caches para artistas de 
forma genérica, ou propiciando 
espaços gratuitos para a execu-
ção da arte e seus derivativos 
também de forma genérica. 
Em minha opinião, os gover-
nos municipais, estaduais e na-
cionais devem fomentar para 
que os atores da cultura te-
nham um bom ambiente para 
desenvolver seu ofício, dando 
prioridade para a arte geografi-
camente local - do município e 
do estado - para que os artistas 
consigam ser autossustentáveis 

após criarem valores em seu 
trabalho (que sejam suficientes 
para o seu sustento).

Num local Turístico como 
Torres, os promotores do Tu-
rismo devem decidir o quão 
é importante a promoção da 
cultura LOCAL para atingir o 
seu público-alvo. E isto deve 
ser medido pelo impacto que 
costumes e artes locais podem 
gerar ou ajudar para que as 
pessoas que visitam a cidade 
compreendam quais os costu-
mes da comunidade e a histó-
ria destes costumes - esta últi-
ma mostrada pela preservação 
ou documentação (através de 
museus) do que foi o local em 
outros tempos. 

O mais importante é expli-
car que não há como o poder 
público incentivar todas as ver-
tentes de artes movidas por 
pessoas que se colocam como 
artistas ou agentes de cultura. 
E para isto há de haver curado-
ria, tecnicamente competente, 
para saber o que é importante 
na música, na dança, na gastro-
nomia, no patrimônio arquite-

tônico e nos costumes locais.  
Não dá para querer formar 
ideias mirabolantes de apoiar 
a tudo e a todos como justi-
ficativa para conseguir seus 
feitos. Não dá (por exemplo) 
para apoiar uma pessoa que 
se diz músico, mas toca violão 
em uma nota e canta noutra, o 
que se chama de desafinado. 
Penso que não dá para apoias 
preservação arquitetônica local 
de obras de outros países. Não 
dá para apoiar quem quer sa-
ber tudo sobre nosso passado 
e, para isto, quer parar o de-
senvolvimento local utilizando 
o argumento de possuir direito 
sobre “fatores imateriais” em 
um lugar onde já está provado 
que não houve nada de excep-
cional para que sejam tomadas 
iniciativas maiores neste senti-
do. 

O Poder Público e a socieda-
de precisam de ambiente para 
que atendam as necessárias 
medidas de apoio ao desen-
volvimento social e econômi-
co, principalmente em países 
pobres como o Brasil. Ter um 

bocado de recursos para tra-
balhar temas de cultura se 
trata de trabalhar responsa-
velmente para que o histórico 
local nunca se perca, que seja 
utilizado como ferramentas de 
desenvolvimento, fomentando 
na sociedade as coisas boas da 
cultura local  - mas que sejam, 
ao mesmo tempo, averiguadas 
as coisas ruins que foram lega-
das, para que estas não sejam 
repetidas. 

Contratar shows de música 
sertaneja e dar de graça para 
a população não é fomento a 
cultura por aqui. Pode ser lá 
em Goiás. Mas ajudar para que 
uma manifestação da arte tipi-
camente local (estadual ou mu-
nicipal) seja apresentada para 
turistas, em sejam apresenta-
das noutro lugar sob o signo de 
promoção dos costumes daqui, 
ai sim é trabalhar pela susten-
tabilidade da verdadeira cultu-
ra local. Criar um prato de Tor-
res para ser disponibilizado em 
restaurantes pelo Estado e pelo 
Brasil seria uma ideia. A casqui-
nha de Siri é um exemplo. 
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O Hemocentro do Rio Gran-
de do Sul, que também atende 
unidades de saúde do Litoral 
Norte, tem enfrentado baixos 
níveis dos estoques de sangue 
nos últimos meses. Diante 
dessa situação, uma parceria 
entre o Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes -de Torres 
- e o Hemocentro RS, possibi-
litará a moradores de Torres 
contarem com transporte gra-
tuito para doação de sangue 
em Porto Alegre. 

Antes da doação será rea-
lizada, até o dia 10 de junho, 
uma a pré-triagem para quem 
deseja ser doador. A data da 
doação será no dia 11 de ju-
nho (sábado), saindo do Hos-
pital Nossa Senhora dos Nave-
gantes as 7h. O deslocamento 
até o Hemocentro RS em Por-
to Alegre contará com o apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Torres.

Mais informações pe-
los fones (51)3626-9345 ou 
(51)98168-9960 com a Enfer-
meira Vanessa Burin

Torres disponibiliza transporte 
gratuito para doadores de sangue até 

o Hemocentro em Porto Alegre

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
02/06 e 08/06, uma notícia alenta-
dora - nenhum novo óbito relacio-
nado a doença foi registrado neste 

período.
Além disso, houve diminuição  

em relação ao número de casos 
ativos de Covid-19 na cidade. Na 
quarta-feira (08/06), o Boletim Epi-

demiológico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde registrava 
13 casos ativos em Torres - número 
que é menor que os 210 casos ati-
vos da quarta-feira passada (01/06).

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

179 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 09 de junho, o 

Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres registrava, con-
tando desde o início da pande-
mia, 12.508 casos confirmados, 
com 12.253 recuperados, 128 pa-
cientes em isolamento domiciliar 
e 125 óbitos. "Nesta quarta (02), 

o Boletim registrava dois casos 
de Covid no HNSN - pacientes de 
fora de Torres (sendo um em leito 
comum e outro na UTI). Também 
estão registrados dois pacientes 
de Torres hospitalizado em outros 
municípios". ressalta a Prefeitura 
de Torres, indicando ainda que o 
Boletim não registrava casos sus-

peitos de Covid-19 em Torres.
Assim,  no período de uma se-

mana (entre 02/06 e 01/06), fo-
ram registrados 179 novos casos 
da doença em Torres. Com isso, 
houve redução em relação ao 
total de novos casos da semana 
passada (entre 27/05 e 01/06), 
quando 241 novos casos foram 

registrados na cidade. Reforça-
-se a necessidade da população 
manter-se em dia com sua vaci-
nação - com de preferência 2 do-

ses 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 09/06 
(quinta), quando o município 
estava com 2706 casos confir-
mados para Covid-19 (não ten-
do nenhum paciente interna-
do), sendo 2630 recuperados e 
nenhum suspeito (aguardando 
resultados). Além, disso, Três 

Cachoeiras estava com 27 óbi-
tos relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia 
(nenhum novo óbito em relação 
aos últimos meses).

Já Arroio do Sal teve seu úl-
timo boletim divulgado na ter-
ça-feira (07/06). No período de 
uma semana, o município regis-
trou uma queda no número de 

casos em isolamento domiciliar 
- nessa semana são 58 pessoas, 
42 a menos do que a última se-
mana. "O Município segue sem 
morador hospitalizado e registra 
desde o início da pandemia 43 
óbitos em decorrência da do-
ença. No levantamento, Arroio 
do Sal registra desde o início da 
pandemia 3.406 casos confir-

mados de Covid-19, sendo que 
3.305 já estão recuperados da 

doença", destaca a Prefeitura de 
Arroio do Sal.

Torres registrou 179 novos casos no período de uma semana. Três Cachoeiras e Arroio do Sal também tiveram redução no número de casos
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No dia 28 de junho, terça-
-feira, a Prefeitura de Torres 
vai realizar audiência pública 
sobre a Revisão do Plano Dire-
tor. A audiência será realizada 
no Centro de Eventos da Ul-
bra/Torres (Rua Universitária, 
1900), com primeira chamada 
às 19h, e segunda chamada, 

às 19h15min. O edital é de 
número 603, de 2 de junho 
último.

Poderão inscrever-se para 
participar dos debates públi-
cos, as entidades governa-
mentais, classistas, sindicais, 
setoriais, comunitárias e ou-
tras, devidamente instituídas 

e com domicílio no município 
de Torres e que seus estatutos 
possuam fins sociais, educa-
tivos, culturais, comerciais, 
industriais, filantrópicos. Po-
derão inscrever-se também, 
qualquer cidadão desvincula-
do de entidades integradas da 
sociedade civil, apresentando 
certidão de quitação eleitoral 
e residência na cidade.

As inscrições poderão ser 
efetuadas anteriormente na 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, situ-
ada na sede administrativa 
da Prefeitura (Rua José Antô-
nio Picoral, 79) ou através do 
e-mail meioambiente@tor-
res.rs.gov.br ou ainda no dia e 
local da audiência, respeitan-
do a ordem cronológica.

TORRES

Na última terça-feira, 7 
de junho, a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Torres 
realizou a primeira reunião 
sobre a Semana da Pátria. 
O encontro ocorreu na Se-
cretaria com a coordena-
ção do secretário Alexandre 
Porcatt e representantes 
das escolas públicas e pri-
vadas de educação infantil 
e ensino fundamental, além 
das Secretarias Municipais, 
Brigada Militar, Corpo de 
Bombeiros, lideranças co-
munitárias e associações de 
diferentes segmentos. Na 

reunião já ficaram definidas 
várias iniciativas que deve-
rão ocorrer entre os dias 1º 
e 7 de setembro, Semana da 
Pátria.

No dia 1º de setembro, 
quinta-feira, às 8h30min, 
está prevista a abertura ofi-
cial da Semana na Praça XV. 
O ponto alto da programa-
ção é o Desfile Cívico Militar 
que vai acontecer no dia 7 
de setembro, a partir das 
8h30min, na Avenida Benja-
min Constant.

Está sendo elaborada 
a escala para a Guarda da 

Pira, das 8h30min às 12h 
e das 13h30min às 17h, na 
Praça XV. Também está sen-
do organizado a ordem de 
apresentação das escolas, 
entidades, bandas e fanfar-
ras no Desfile no dia 7.

Os temas Nacional e Es-
tadual estão em definição 
pela Liga da Defesa Nacio-
nal. O tema municipal vai 
ser: “Geoparque Mundial 
da Unesco Caminhos dos 
Cânions do Sul: Primeiro 
Geoparque da América La-
tina com um geossítio ma-
rinho”.

Torres se prepara para os eventos alusivos à Semana da Pátria

O 1° Encontro Gaúcho de 
Instrutores de Salvamento 
Veicular ocorreu na cidade de 
Erechim nos dias 01 e 02 de 
junho. Participaram do even-
to militares do CBM(Corpo 
de Bombeiros Militar) do Rio 
Grande do Sul, CBM de San-
ta Catarina e CBM de Minas 

Gerais. O Corpo de Bombei-
ros de Torres foi representa-
do pelo Segundo Sargento 
Deboni neste evento de fun-
damental relevância para a 
evolução nesta área do co-
nhecimento.

No encontro foram tratadas 
questões relacionadas a ativi-

dade de Salvamento Veicular 
bem como padronização das 
instruções no âmbito do CB-
MRS. Ocorreu, também, uma 
visita técnica a empresa fabri-
cante de ônibus Comil com o 
fim de conhecer as estruturas 
veiculares para que a doutri-
na seja aperfeiçoada.

Corpo de Bombeiros de Torres integrou 1° Encontro 
Gaúcho de Instrutores de Salvamento Veicular

Prefeitura de Torres vai realizar audiência 
pública sobre a Revisão do Plano Diretor

O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul conferiu 
ao município de Torres o 
Certificado “Selo de Regu-
laridade e Responsabilida-
de do Pagamento de Preca-

tórios referente ao ano de 
2021”.

O documento foi assinado 
recentemente, no dia 18 de 
maio, pela presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado, 

Desembargadora Iris Helena 
Medeiros Nogueira.

O prefeito Carlos Souza 
diz estar satisfeito pela ad-
ministração municipal con-
seguir saldar seus compro-

missos financeiros, pagando 
precatórios, fornecedores e 

salários. (FONTE - Prefeitura 
de Torres)

Torres recebe “Selo de Regularidade e Responsabilidade 
do Pagamento de Precatórios” do ano de 2021
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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

VELHA POLÍTICA
Diante da realidade atual, em que o viés ideológico tem ditado a agenda, ante à falta 

de observância das atribuições e competências de cada Poder. É absurda e monstruosa 
a realidade, quando se confronta a teoria com a prática, merecendo especialíssimo des-
taque o papel dos Vereadores, onde a dependência dos legisladores, junto aos Prefeitos 
que, manipulando estes os atos daqueles, causam enormes prejuízos à população que os 
elegeu para fiscalizar e legislar em favor do povo (e não do gestor municipal).Poucos 
são os vereadores que não “comem na mão” do Prefeito, como pejorativamente se diz, 
haja vista que, mesmo tendo o apoio majoritário, apenas alguns vereadores têm certo 
prestígio junto ao prefeito. A relação parece de patrão/empregado, na pior acepção do 
termo e isso, segundo um ex-vereador do Município. Mas o que levaria um Vereador a 
dobrar-se aos caprichos de um prefeito que, em tese, necessita deles para bem governar? 
A resposta é simples: Cargos. Cada Vereador, além dos assessores assegurados por lei, 
se apoiar o Prefeito, pode barganhar outra leva de cargos comissionados, desta vez, na 
Prefeitura, para aquinhoar seus cabos eleitorais. Ou seja, cargos são moeda de troca, e 
“quem não rezar na cartilha, está fora”.

Ainda tem vereadores que ainda não sabem que cabe a ele mostrar os problemas da 
comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes. Mas não é só isso. 
Cabe-lhe também a função de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e do 
próprio Legislativo, sendo pré-requisitos básicos da democracia, a existência de um 
Poder Legislativo forte e realmente independente. Sem isso, a democracia é deficiente, 
capenga. As leis que falam claramente em “poderes independentes e harmônicos entre 
si”, estão distantes de se tornarem realidade. Lamentavelmente, as contradições come-
çam quando temos parlamentares, em sua maioria, subserviente e fiéis aos interesses 
políticos e econômicos do prefeito. Os prefeitos detêm a maioria dos vereadores, os 
quais  muitas vezes mantêm com um “empreguinho”, um benefício aqui, outro ali… e 
assim, o vereador fica cada vez mais distante do verdadeiro papel que lhe cabe como 
representante do povo, passando a ser apenas mais um encabrestado. O vereador é o 

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
fiscal do dinheiro público. E aqui fica a pergunta: será que o vereador que presta apoio 
político incondicional ao Prefeito em troca de “benefícios” pessoais, exercerá livremen-
te a função de fiscalizá-lo?.

Vereador deve ser independente, atuante, polêmico, e deve sempre ter a coragem de 
concordar com o que considera certo e discordar do que considerar que esteja errado. 
Deve agir com conhecimento e desarmado de ódios ou rancores. É isso que a população 
deve observar e cobrar de seus representantes. Aliás, a população precisa frequentar as 
reuniões do Legislativo Municipal, para saber como estão se comportando os “represen-
tantes do povo”. Também é válido lembrar que, pela estrutura social e pobreza da po-
pulação, ao vereador é sempre cobrada a função de assistente social. Isso vem de longe. 
Infelizmente, devido à realidade de pobreza da maioria do nosso povo, ainda se pensa 
assim, o que torna desfigurada a ação política. Essa mentalidade tanto compromete o 
eleitor, vítima maior, por falta de educação política, quanto ao vereador, que não dispon-
do de condições materiais para solucionar os problemas do seu eleitorado, obriga-se ao 
cabresto dos Prefeitos. Mas, tanto no caso do eleitor como do vereador, predomina-se a 
escassez de educação política. Precisamos de vereadores atuantes, dispostos a rompe-
rem com os costumes persistentes de subserviência e vício. O vereador deve agir sem 
apego a benefícios pecuniários. Ele deve usar, com disposição, a prerrogativa de denun-
ciar possíveis fraudes envolvendo dinheiro público, sobretudo pela tendência descen-
tralizadora existente, pois recursos estão indo direto para as mãos dos Prefeitos, como é 
o caso do Ensino Fundamental e da saúde. Vereador consciente contribui efetivamente 
para o desenvolvimento humano do município, ajudando o povo a pensar e se organizar.

PRAIA GAUCHA – Moradores da Praia Gaúcha pedem Limpeza geral com capinas 
das ruas; Fechamento das entradas a praia, evitando circulação de veículos na areia a 
beira mar; colocação de placas indicativas e sinalização no ao acesso à praia; Colocação 
de placas indicativas de paradas e construção de abrigos nas paradas de ônibus coletivos 
para abrigar os usuários e comunidade estudantil.

PRAIA SANTA HELENA – Na Praia Santa Helena, população pede colocação de 
materiais e reparos na Av. Santa Helena, com limpeza e reabertura do valo; solicitam 
ainda a colocação de cancelas para impedir a entrada de veículos na faixa de areia a 
beira mar

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

Coronel Pacheco, 985.
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Caroline Westphalen

Hoje teremos algumas curiosidades e dicas pra gente chegar 
no fim do ano com good vibes. Imagina que louco se a gente 
trabalhasse só 4 dias por semana e nosso salário continuasse o 
mesmo? O Reino Unido está testando isso e pelo jeito eles vão 
adaptar essa maravilha lá. Não me considero uma pessoa invejo-
sa, mas essa notícia me deixou querendo muito ter nascido lá. Se-
gundo os avatares que passaram pela Terra, cada pessoa, cultura 
e população tem seu merecimento. De onde será que vieram os 
espíritos que vivem na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda 
do Norte? Alguém saberia me dizer? Na mesma vibe dessa coisa 
tão sonhada que é o merecimento, olha só que incrível essa notí-
cia! Médicos realizam o implante de uma orelha impressa em 3D 
pela empresa 3D Bio Therapeutics feita com as células da própria 
paciente. Ultimamente tem acontecido muitas coisas que nos fa-
zem duvidar da evolução da humanidade, mas é só procurar que 
a gente acha várias pessoas e empresas fazendo o bem. Olha só! 
Enquanto estava lendo sobre o Reino Unido, vi essa notícia que 
vai deixar os ufólogos de plantão muito curiosos. Essa semana 
apareceu um agroglifo em uma das plantações em Wiltshire no 
Reino Unido. Será mais uma brincadeira de adolescentes ou uma 
mensagem com informações importantes dos nossos irmãos de 
outras constelações? Se alguém conseguir decodificar o agroglifo 
me avisa! Sou fã dessas coisas dos pés à cabeça. Tenho a impres-
são que não sou daqui e vocês também não. Alguém aí sabe qual 
a sua constelação de origem? Dizem alguns médiuns que vim de 
Arcturus e vocês? E já que estamos falando sobre ETs e afins, de 
uns tempos pra cá, os ufólogos estão de olho na Amazônia. Eles 
estão prestes a confirmar a existência de uma cidade do tamanho 
de São Paulo embaixo da Amazônia. Segundo uma matéria da re-
vista Superinteressante, algumas publicações em sites de outros 
idiomas e alguns jornais locais da região amazônica, Ratanabá, 
a cidade escondida embaixo da terra, foi o império dos Muril, 
grupo de seres que viveram no planeta há 600 milhões de anos. 
Seria esse o motivo do interesse de grandes potências mundiais 
pela Amazônia? Essa vai pra galera Eco. Cientistas e engenheiros 
da Universidade do Texas nos EUA criaram em nível molecular a 
decomposição do tereftalato de polietileno (PET) usando bacté-
rias encontradas na mutação da enzima natural (PETase). Será 
que um dia essa questão do plástico vai ser resolvida de uma 
vez por todas? Ouvi dizer que tem microplástico até dentro da 
gente. Sim! Estamos ingerindo plástico através dos peixes, princi-
palmente, dos que vêm dos oceanos. Segundo matéria publicada 
no site da CNN Brasil, se você come peixe várias vezes durante a 
semana você estaria ingerindo o equivalente a um cartão de cré-
dito por ano. E pra terminar vou deixar algumas dicas de hábitos 
negativos pra gente se desapegar até o fim do ano! 1. Precisa-
mos parar de viver no passado. O que passou, passou. Passado 
é lição, aprendizado e, às vezes, saudade. Tudo o que temos é o 
momento presente. O futuro vai depender da energia que você 
está cultivando agora. 2. Não tenha medo de mudar. Um dia a 
vida vem e diz que a gente precisa mudar o caminho, o curso, 
o emprego, enfim, mudar seja lá o que for. Mudar não é fácil, 
mas a nossa evolução depende de algumas mudanças durante a 
caminhada aqui. 3. Não tenha medo de ser diferente! Melhor se 
destacar por ser você mesmo do que por ser alguém que você 
não é. Seguimos com os atendimentos on-line de Psicoterapia, 
Terapia com Florais de Bach, Roda da Vida e Tarot (Waite, Jung e 
Egípcio). Fiquem bem e boa semana!

Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
Atendimento em São Paulo ou online 
Instagram: @terapeuta.carol
WhatsApp: 11 965844075

FILOSOFANDO SEM FILTRO

COLUNISTAS

A formação huma-
na perpassa por múl-
tiplos conhecimentos 
que interagem com 
aspectos sociais e cul-
turais. A curiosidade é 
um elemento funda-
mental para o proces-
so de ensino-apren-
dizagem e quando 
estimulada é um pro-
pulsor para a auto-
nomia e prospecção 
cognitiva. Na Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos da E.E.E.F Justino 
Alberto Tietboehl, foi 
desenvolvido um pro-
jeto com o intuito de 
valorização e reflexão 
crítica sobre a histó-
ria local, denominado 
Torres: 144 anos. As 
atividades pedagógi-
cas foram divididas 
em três fases: o encaminhamento de pesquisa escolar em meios eletrô-
nicos e bibliográficos acerca de uma temática da história de Torres que 
os educandos escolhiam; elaboração de uma produção textual e esco-
lha de material iconográfico de acordo com normas pré-estabelecidas; 
no segundo momento, uma saída pedagógica com a metodologia da 
educação patrimonial e ambiental privilegiou uma abordagem de sensi-
bilização para as questões que envolvem a preservação e conservação 
dos bens históricos, culturais e naturais; e por fim, após as experiências 
realizadas, culminou nas apresentações das pesquisas escolares no au-
ditório da escola.

A pedagogia de concepção crítico-libertadora adotada pela modalida-
de de Educação de Jovens e Adultos (EJA) pressupõe a leitura do mundo 
precedendo a leitura das palavras numa perspectiva freiriana. Por isso, 
a vivência da história e a valorização da diversidade cultural torna-se 
a pedra angular para o protagonismo e postura cidadã da comunidade 
escolar. O desafio intelectual das problematizações das pesquisas esco-
lares e a familiarização com os temas da historiografia regional, a saída 
de campo, uma caminhada ao centro histórico foi organizada. Saídas de 
campo nem sempre são acessíveis para os estudantes da EJA, devido ao 
tempo disponível e aos períodos de aula serem ministrados à noite. Po-
rém, um roteiro foi ofertado com a contrapartida de um relatório orien-
tado por alguns questionamentos que os alunos deveriam responder. A 
caminhada tinha pontos estratégicos para a parada onde algumas infor-
mações eram compartilhadas, iniciando na escola passando pela Lagoa 
do Violão, Centro Histórico, Museu e a Igreja São Domingos. Tópicos 
como a relevância ambiental da lagoa, a função social dos museus e a 
importância da preservação do Patrimônio Histórico como elementos da 
identidade cultural e o direito à memória foram as diretrizes do roteiro. 
Além da equipe docente da EJA - Tietboehl, participaram os convidados 
Paulo França, ambientalista e poeta, e Geraldo Medeiros, oceanógrafo e 
geógrafo,  abrilhantando a atividade. A chegada a Igreja São Domingos 
trouxe o ápice , pois muitos estudantes não conheciam o seu interior 
e acervo histórico, desconheciam seu papel na estruturação da Vila de 
São Domingos das Torres durante o século XIX.

Na troca de experiências, a noite fria de uma sexta-feira foi acalen-
tada pelos sorrisos, pela amizade e bons momentos compartilhados 
com espírito de companheirismo e confraternização. A modalidade EJA, 
mergulhou na história e cultura local percebendo os desafios e possi-
bilidades que podem pavimentar a áurea cênica de Torres diante dos 
horizontes que estão por vir.

Historiador, Pesquisador e Educador

LEITURA DO MUNDO E VIVÊNCIA DA HISTÓRIA EM TORRES

Leonardo Gedeon 
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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 18a Sessão Plenária Ordinária, do 
2o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no 
dia 06 de junho 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
Portaria nº 25, de 31 de maio de 2022, deste Poder Legis-
lativo, determinando ponto facultativo aos servidores da 
Câmara Municipal de Torres no dia 17 de junho de 2022.
Ofício nº 215, de 27 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
71/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha.
Ofício nº 56, de 30 de maio de 2022, do Poder Executivo, 
solicitando a realização de Audiência Pública para apre-
sentação do 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre An-
terior de 2022.
Edital nº 19/2022, da Comissão de Saúde (CS), fazendo 
saber sobre a realização de Audiência Pública no dia 15 de 
junho de 2022, às 14 horas, no Plenário da Câmara Mu-
nicipal, para apresentação do 1º Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior de 2022 da Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres.
Ofício nº 216, de 30 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
80/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 217, de 30 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
50/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 218, de 30 de maio de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
82/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 221/2022, de 1º de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando convite para Audiência Pública no 
dia 14 de junho de 2022, às 19 horas, no Auditório da Ul-
bra, para abordar o tema do Estacionamento Rotativo Tari-
fado no Município de Torres.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 2ª 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 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.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 162/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer o 
encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares de Fa-
brício da Cunha Hahn, por seu falecimento, ocorrido no dia 
1° de junho de 2022.
Nº 164/2022, dos vereadores João Alexandre Negrini de 
Oliveira e Jacó Miguel Zeferino, que requerem o encami-
nhamento de Moção de Pesar aos familiares da senhora 
Andrea Lisete de Oliveira Simões, por seu falecimento, 
ocorrido no dia 05 de junho de 2022.

Nº 165/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que 
requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familia-
res do senhor Valdines Ferrari Ferreira, por seu falecimen-
to, ocorrido no dia 05 de junho de 2022.

INDICAÇÕES
Nº 87/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo que seja formada equipe de tra-
balhadores como calceteiros e outros, para realizarem tra-
balhos de pequeno porte nas ruas da cidade.
Nº 88/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica ao 
Poder Executivo que seja construída uma cobertura na 
cancha de bocha existente na Praça Pinheiro Machado, na 
Praia Grande.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 338/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à continuação 
da abertura da Rua Altemar Esteva de Aguiar, com ligação 
a Rua Antônio Pereira Filho, Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 339/2022, do ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à realização 
de limpeza do valo da Rua Antônio Pereira Filho, Bairro 
Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 340/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de canos e bueiros nos valos da Rua Antônio Pereira Filho, 
com ligação a Rua Altemar Esteva de Aguiar, Bairro Igra 
Sul, nesta Cidade.
Nº 341/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de base graduada na Rua Altemar Esteva de Aguiar, Bairro 
Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 342/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à continuação 
da abertura da Rua Antônio Pereira Filho, com ligação a 
Rua Altemar Esteva de Aguiar, Bairro Igra Sul, nesta Ci-
dade.
Nº 343/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao buraco no calça-
mento da Rua Alexandre Maggi, próximo a esquina com a 
Travessa Armando Torres, nesta Cidade.
Nº 344/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao reforço na pin-
tura da faixa de pedestre na Av. Benjamin Constant, pró-
ximo ao cruzamento com a Rua Alexandrino de Alencar, 
nesta Cidade.
Nº 345/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação da Rua Caxias do Sul, Bairro Curtume, neste Muni-
cípio.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez a leitura de uma 
Nota do Partido Democrático Trabalhista de Torres, con-
trário às “palavras desproporcionais, desrespeitosas e total-
mente fora de questão”, proferidas pelo Vereador Gibraltar 
Vidal ao Vereador Silvano Borja, em referência ao Projeto 
de Lei nº 19/2022.

Ver. Igor Beretta: Comunicou a destinação de R$ 
250.000,00, do Deputado Márcio Biolchi, para reforma 
e ampliação do Complexo Esportivo Valter Mirim; R$  
250.000,00, do Deputado Giovani Feltes, para a ampliação 
e reforma da pista de skate; e R$ 200.000,00, do Deputado 
Alceu Moreira, destinado à Saúde do Município.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Apresentou sua 
nova assessora, Daiane Dias, elogiando suas qualidades. 
Disse que a Câmara de Vereadores “ferve durante o dia”, 
fazendo menção às atividades dos parlamentares da Casa. 
Leu uma postagem nas redes sociais que dizia: “A vida 
é beleza e paciência. Se der certo, beleza; se der errado, 
paciência”. Afirmou que é um torcedor de longo tempo 

para que os vereadores caminhem conjuntamente. Fez 
uma breve retrospectiva das atividades da Casa, dizendo 
que é necessário “serenar os ânimos”. Citou uma máxima 
de Pompeo de Matos dizendo que “sozinhos caminhamos 
mais rápido, mas juntos caminhamos mais longe”. Falou 
sobre emendas de um vereador, apresentadas em pronun-
ciamento anterior, enfatizando que o Executivo depende do 
Legislativo, assim como o Legislativo dele.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou sobre a reunião 
com os senhores Diego e Anselmo, tratativas para a criação 
da “corrida entre as APAES de Torres e do Passo de Tor-
res”. Colocou-se  à disposição, juntamente com o Vereador 
da Casa Rafael Silveira. Mostrou-se ansioso pela audiência 
para o estacionamento rotativo, e a convocação dos fiscais 
de trânsito a serem chamados. Pediu por uma melhor sina-
lização na rótula do Mercado Asun com a Ulbra. Relatou 
que o  Executivo retirou uma pedra de alicerce no campo 
da praça da Praia da Cal, que oferecia riscos às crianças. 
Mencionou a vitória do atleta Marcos André na corrida do 
Sertão Running. Pediu pela canalização do valo, melhoria 
da pista atlética, das ruas Caxias do Sul, Altemar Estêvão 
de Aguiar, e abertura da Rua Antônio Pereira Filho. Para-
benizou o “Amiguinho”, de aniversário naquela data.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Relatou que es-
teve na Pirataba e, mesmo em dias de chuva, as estradas 
estavam em boas condições. Elogiou o Secretário de Obras 
pela atuação frente a Pasta. Parabenizou os profissionais 
que estão à frente no combate da Covid, e o aumento de 
casos, no município e fora. Comunicou que o Deputado 
Alceu Moreira destinou 7,7 milhões em emendas para o 
município, reconhecendo seu empenho pela cidade. Falou 
que tem perdido muitos amigos, seja para a Covid ou para 
o Câncer, alertando da fragilidade da vida, e que é neces-
sário que todos estejam unidos. Disse que “divergir é bom, 
mas temos que ter aquele carinho e aquele amor pelos co-
legas e cada amigo lá fora”.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Falou que o Exe-
cutivo resolveu o problema de alagamento na frente da Bo-
mag, caso que as administrações anteriores não o fizeram. 
Informou que está em tramitação na Casa um Projeto de 
Lei que regula o cálculo do ITBI no município. Explicou 
que atualmente o cálculo é feito a partir do valor de mer-
cado. Pelo projeto, o cálculo será regulado pelo valor da 
transação. Fez a leitura de uma decisão do Supremo Tribu-
nal de Justiça favorável à cobrança a partir da transação no 
contrato de compra e venda. Pediu que os colegas busquem 
conhecer a matéria que, em sua opinião, fará com que essa 
tributação aconteça de maneira coerente e correta. Salien-
tou que “quem estipula os valores de mercado é a nego-
ciação que está sendo feita”.  Fez considerações também 
sobre os cálculos de imóveis onde o município gera duas 
guias do mesmo imóvel com valores diferentes: um pelo 
valor venal e outro pelo de mercado.

Ver. Igor Beretta: Agradeceu ao Deputado Márcio Biol-
chi, pela demanda de R$ 250.000,00 para a ampliação do 
Complexo Esportivo Valter Mirim, no bairro São Jorge, e 
ao Prefeito, que destinou a verba para o local. Teceu elogios 
à Secretária da Saúde, Élvia Sanae Mano, questionando 
quando será pago o piso salarial das agentes comunitárias 
e de endemias. Sobre os servidores da Saúde e Segurança, 
perguntou quando receberão seus direitos que foram con-
gelados. Disse compreender que há todo um trâmite legal, 
mas pede que o processo seja agilizado. Agradeceu ao Exe-
cutivo pelo servidor da Guarda Municipal de Patrimônio 
colocado na Unidade Básica do Bairro São Jorge, assim 
como nos bairros São Francisco e Curtume, no ano passa-
do. Lamentou o falecimento da senhora Rita, da Família 
Matos, externando seu pesar a todos. Disse ter recebido 
reclamações de munícipes que, mesmo estando na fila de 
triagem do Balonismo, foram dispensados do atendimento 
do Covid às 17h. Criticou os inúmeros locais destinados à 
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triagem do Covid, sem um local definitivo. Pediu à Assis-
tência Social uma maior atenção aos especiais da APAE, 
já que, em determinados horários, estes usuários aguar-
dam muito tempo nas paradas de ônibus.

Verª. Carla Rodrigues Daitx: Externou seus sentimentos 
à família do “Peninha” por seu falecimento. Mencionou 
o Junho Violeta, destinado à conscientização e combate à 
violência contra a pessoa idosa. Relatou que, em sua visi-
ta a Brasília, buscou o apoio de deputados para implantar 
um centro de convivência para idosos em Torres. Para-
benizou o Executivo pelas obras de escoamento na Ave-
nida Barão do Rio Branco. Pediu à Secretaria de Obras 
uma solução para a água que se acumula frente ao PA, 
dificultando o acesso à Unidade em dias de chuva. Elo-
giou a Secretária do Meio Ambiente, Fernanda Brocca, 
pelas atividades promovidas em alusão ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Agradeceu aos munícipes que cola-
boraram da campanha do Rotary para a coleta de cober-
tores, adiantando que os mais de quinhentos cobertores 
serão distribuídos à população. Convidou os munícipes 
para participar do bingo, no dia 10 de junho, no Salão 
Paroquial da Igreja Santa Luzia.

Ver. Moisés Trisch: Agradeceu à Vereadora Carla Daitx, 
ao citá-lo em sessão anterior pelo empenho na implanta-
ção de água na Comunidade do Jacaré. Mencionou o Jor-
nal Fato em Foco pela isenção e imparcialidade em seu 
trabalho. Pediu desculpas aos vereadores Igor, Silvano, 
Cláudio e Dilson, que foram citados equivocadamente em 
matéria de jornal, e que não se referiu aos mesmos em seu 
pronunciamento na semana anterior. Disse compreender 
que no debate político há o uso de palavras acaloradas, 
que não são planejadas, e se afastam do planejado. Pediu 
desculpas aos vereadores, e seus familiares, que se sen-
tiram ofendidos pelas palavras usadas na sessão anterior 
ao criticar o comportamento de alguns pares. Falou que 
até o momento tem se pautado pela ética, buscando medir 
as palavras. Afirmou que no diálogo e acordo mínimo é 
possível dar um passo adiante e avançar, e que a Casa 
deu uma amostra de valor pela democracia, pela indepen-
dência das falas e entendimento, de que este é um espaço 
onde os debates começam e terminam.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu a todos que 
participaram da festa do Campo Bonito, citando alguns 
conhecidos. Parabenizou a comissão da Igreja que orga-
nizou a festa e por todo seu empenho. Elogiou a Secre-
tária Élvia pela organização e atendimento na Central da 
Covid implantada no Parque de Balonismo. Citou o De-
putado Nereu Crispim pela demanda de R$ 160.000,00 
destinado à Saúde. Disse ao Vereador Moisés que na ses-
são anterior ele exagerou nas palavras, que não é capacho 

do prefeito, mas admira o trabalho do Executivo. Relatou 
que critica os secretários e a todos, se necessário. Elogiou 
à Secretária Élvia que o tem atendido, mesmo que pela 
madrugada. Assegurou que enquanto o Prefeito estiver 
fazendo um bom trabalho, também o defenderá.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Falou que tinha planejado 
um discurso mas, em respeito a seus amigos petistas e à 
sigla do PT, não responderá ofensivamente à pessoa que 
o ofendeu na semana anterior. Disse ter certeza de que as 
palavras de seu ofensor não representam o partido nem a 
sociedade de Torres. Quanto à alegação do vereador que 
o citou na sessão anterior sobre “falta de conhecimento 
cognitivo”, discordou. Afirmou que o local é de respeito, 
voltado para o bem da sociedade. Falou que nunca fal-
tou com respeito com os vereadores da Casa. Assegurou 
que sempre foi respeitador, pedindo que as pessoas sejam 
respeitadas, principalmente na tribuna, um lugar sagrado.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Citou a data de 6 
de junho, conhecido como “Dia D”, uma vitória dos alia-
dos contra os alemães na Segunda Guerra. Usou o tema 
para atestar que um só vereador pode não alcançar vitó-
rias se atuar sozinho, mas a união dos treze vereadores, 
pode conseguir demandas que a população almeja. Citou 
algumas lutas de vereadores em prol da população, afir-
mando que “são lutas de todos”. Disse que o vereador ao 
usar a tribuna, não defende apenas uma luta sua, mas de 
todos vereadores. Falou que não pode haver divisão entre 
disputas de vereadores, mas para o bem comum. Infor-
mou que até o dia 10 de junho está sendo feita triagem 
no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, para doação 
de sangue, e no dia 11 os doadores serão encaminhados a 
Porto Alegre.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Pediu em nome dos mora-
dores da Rua Pará, que o Executivo arrume e dê a devi-
da atenção ao local. Parabenizou a Secretária Élvia, pela 
coragem em ter assumido a Secretaria diante de tantos 
problemas na Pasta. Solicitou ao Executivo que implante 
água potável na Comunidade do Jacaré, assegurando que 
“é um absurdo que uma comunidade como aquela ainda 
esteja consumindo água contaminada”.
 
Ver. Rafael Silveira: Esclareceu que a Câmara Municipal 
passou pelo processo seletivo para a contratação de um 
contador. Durante o processo houve algumas desistências 
por parte dos aprovados, o que ocasionou algum transtor-
no para a instituição. Dentre os contratempos, estão a des-
continuidade em licitações, e renovação do contrato com 
a Rádio para a transmissão das sessões. Adiantou que, 
para a licitação de reformulação do plenário da Câma-
ra, foram enviados quatorze solicitações a empresas mo-

veleiras, sendo que retornaram apenas quatro propostas. 
Solicitou que os vereadores da Casa informem empresas 
conhecidas para que possam participar do processo.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Agradeceu à 
Secretária da Saúde, Élvia Sanae Mano, por se mostrar 
sempre prestativa aos pedidos da população. Disse que 
a Secretaria é de grande importância para o município, e 
com um grande número de demandas. Mencionou o Se-
cretário Mauro, da Secretaria de Obras, pela limpeza dos 
bairros. Enalteceu seu empenho frente a Secretaria. Infor-
mou que a Feirinha de Doação de Animais, programada 
para o final de semana anterior, não ocorreu em razão da 
chuva. Disse que a causa animal nunca esteve tão latente 
no município. Agradeceu aos servidores da área de trân-
sito que farão a pintura da faixa de segurança, em frente à 
Geo Balance. Citou o pessoal da Corsan que o atenderam 
algumas vezes no final de semana. Entre seus pedidos, 
citou a desobstrução de esgoto e colocação de PAVS na 
praça da Prainha. Deu as boas vindas à nova assessora da 
Casa, Daiane, que fará a assessoria do Vereador Carlos 
Jacques.

ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2022, do Ver. João 
Alexandre Negrini de Oliveira, que concede Título de Ci-
dadão Honorário do Município de Torres ao senhor Jua-
rez da Rosa Espindola.
APROVADO.
Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, do Poder Exe-
cutivo, que cria cargos no Quadro de Servidores Públicos 
do Município de Torres. 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 Legislati-
vo:
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

Por Centro Ecológico
_________________

Em maio de 1999, depois 
de frustradas algumas ten-
tativas de disponibilizar ali-
mentos ecológicos para a 
população urbana de Três 
Cachoeiras, um grupo de con-
sumidores conseguiu fundar 
a Cooperativa de Consumido-
res de Produtos Ecológicos de 
Três Cachoeiras, a Coopet.

Em junho do mesmo ano 
abriram a loja, no Dia Inter-
nacional do Meio Ambiente. 
Foi a primeira iniciativa do 
tipo na região, que aliando os 

princípios do cooperativismo 
ao consumo de alimentos 
saudáveis, chega agora aos 
23 anos.

Para o agrônomo Laércio 
Meirelles, que por meio da 
ONG Centro Ecológico acom-
panhou o desenvolvimento 
da Coopet, a iniciativa pionei-
ra dialoga com o que existe 
de mais contemporâneo no 
mundo: preservação do meio 
ambiente, baixa produção 
de carbono na relação en-
tre produção e consumo de 
alimentos. “Produz -se aqui, 
consome-se aqui, o que te-
mos, na época que temos”, 

ressalta o autor de Vozes da 
Agricultura I e Vozes da Agri-
cultura Ecológica II.

Atualmente a cooperati-
va tem 83 associades, que 
pagam uma mensalidade 
e adquirem produtos pelo 
valor de custo, acrescido 
somente de um valor para 
cobrir os custos operacio-
nais da loja. Os conselhos 
administrativo e fiscal são 
formados por voluntaries, 
que estão organizando um 
jantar com sopas na noite 
de terça-feira, 14 de junho, 
depois da Feira da Biodiver-
sidade 2022.

Consumo consciente em Três Cachoeiras: Iniciativa 
pioneira de consumidores comemora 23 anos
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A Brigada Militar por 
meio do 2° BPAT, rea-
lizou nesta terça-fei-
ra (07/6), a Operação 
Choque de Ordem no 
município de Morri-
nhos do Sul, que con-
tou com o emprego do 
efetivo da Força Tática 
do 2° BPAT.

A operação teve 
como objetivo a reali-
zação de barreiras po-
liciais em pontos estra-
tégicos, abordagens de 
pessoas e veículos, com 
o intuito de combater e 
evitar ações crimino-
sas, além de garantir a 

segurança para comu-
nidade local.

Durante as ações, 31 
veículos foram fiscaliza-
dos e 63 pessoas abor-

dadas e identificadas.

TEXTO: Soldado Eline 
FOTO: Divulgação 

BM

2° BPAT realizou "Operação choque 
de ordem" em Morrinhos do Sul

Na tarde da última sexta-fei-
ra (03/6), em Torres, no Morro do 
Farol, foi realizada a formatura de 

lançamento de mais uma edição da 
Operação Divisa. Esta operação visa 
estreitar laços de amizade e coo-

peração entre as policias militares 
de Torres (RS) e Passo de Torres (S), 
bem como o nivelamento durante as 
ações. 

Nesta edição da Operação Divi-
sa, foram empregados mais de 100 
homens e mulheres dos efetivos 
da Brigada Militar, Polícia Militar de 
Santa Catarina e da Polícia Rodoviá-
ria Federal. Estiveram presentes na 
operação, o Subcomandante-geral 
da PMSC, coronel Fraga; o Coman-
dante da 6° Região de PMSC, coronel 
Dimitri; o Comandante do 19° BPM 
PMSC, tenente-coronel Zanette; o 
Comandante do 2° BPAT, major Ro-
cha; o Comandante do 8° BPM, ma-
jor Hax; o Chefe da PRF, agente Talis; 
e demais oficiais e praças de ambas 
as policias.

A Operação Divisa está inserida no 
Plano Tático Operacional da Brigada 
Militar (PTO), e objetiva a realização 
de ações específicas nas regiões de 
divisa entre os estados do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, visando a 
prevenção de delitos e a visibilidade 
nos principais pontos de acessos das 
cidades fronteiriças.

Resultado final da 
Operação Divisa

Um homem de 51 anos, foi preso 
pelo crime de tráfico de drogas no 
bairro Igra Norte, em Torres, e com 
ele foram apreendidas 128 porções 
de cocaína. No mesmo local, um se-
gundo homem de 46 anos, foi preso 
por estar com um mandado de pri-

são em aberto, emitido pelo estado 
de Santa Catarina, pelo crime de as-
sociação ao tráfico de drogas.

Na Rua José Bonifácio (centro 
de Torres), um homem de 22 anos, 
com passagens policiais por tráfico 
de drogas, foi preso por possuir um 
mandado de prisão em aberto, emi-
tido pelo estado do Rio Grande do 
Sul, pelo crime de tráfico de drogas.

Além das prisões e apreensões 
foram realizadas barreiras policiais 
estratégias, abordagens policiais 
qualitativas, onde mais de 150 pes-
soas foram identificados e 78 veícu-
los abordados.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 2º 
BPAT  (TEXTO: Soldado Eline  - FOTO: 
Divulgação BM)

'Operação Divisa' empregou mais de 100 policiais entre 
Torres e Passo de Torres

No último fim de semana, o Co-
mando Regional de Polícia Ostensi-
va do Litoral (CRPO Litoral), realizou 
mais uma edição da Operação Ho-
plitas, na sua área de cobertura, que 
busca reduzir índices de criminalida-
de, por meio do aumento de policiais 
militares em locais estratégicos, reali-
zando barreiras, fiscalizações e visibi-
lidade da presença da Brigada Militar 
nas ruas.

As ações aconteceram entre sexta-
-feira (03/6) ao domingo  (05), entre o 
fim das tardes e término das noites, 
e foram fiscalizados 276 veículos e 
abordadas 436 pessoas, que resulta-
ram em cinco prisões em flagrante, 
quatro termos circunstanciados assi-
nados e apreensão de 105 gramas de 
entorpecentes. As prisões ocorreram 
em Capão da Canoa, um por tráfico 
de drogas e outra por embriaguez ao 

volante, e em Torres por tráfico de 
entorpecentes e em cumprimento 
de mandado. Os termos circunstan-
ciados se deram por perturbação do 
sossego e jogos de azar (Tramandaí) 
e por porte de arma branca (Imbé).

Uma das ocorrências mais expres-
sivas foi o fechamento de uma casa 
de jogos de azar no centro de Tra-
mandaí, na noite do sábado, após 
trabalho dos policiais militares da 

Inteligência do CRPO Litoral. No local, 
foram apreendidas 21 placas-mães 
das máquinas caça-níqueis, 20 ce-
duleiras, 13 pen-drives, uma máqui-
na de cartões de crédito e R$ 5.393. 
Junto com o efetivo do CRPO Litoral e 

da Companhia Policial-Militar de Tra-
mandaí, estavam alunos dos cursos 
de sargento e de soldado que estão 
em formação na Esfes/Osório.

FONTE: Jornalista Jussara Pelissoli 
FOTO: Divulgação BM

Policiamento intenso com Operação Hoplitas no fim 
de semana prende cinco pessoas no Litoral Norte

Policiais militares encontraram um 
homem morto, neste domingo (05/06), 
em uma casa a localidade Pixirica, em 
Morrinhos do Sul, no Litoral Norte do Rio 
Grande do Sul. A Brigada Militar (BM) foi 
acionada durante a manhã por morado-

res que ouviram disparos de arma de fogo 
na noite anterior.

O imóvel onde houve o assassinato 
fica na Rua Florescente. Os militares cons-
tataram que o homem estava morto so-
bre a cama em um quarto. Ele foi atingido 

por diversos disparos de arma de fogo.
Na residência foram encontrados ao 

menos 12 estojos de munições deflagra-
das. O local foi isolado para realização de 
levantamento pelo equipe do Departa-
mento de Criminalística do Instituto-Geral 

de Perícias (IGP) e início da investigação 
pela Polícia Civil.

O homem assassinado a tiros foi iden-
tificado como Sidinei Carlos Martins, de 
44 anos. Ele estaca usando tornozeleira 
eletrônica de monitoramento de apena-

dos e, conforme a polícia, tinha antece-
dentes por crimes como tráfico de drogas 
e posse ilegal de arma.

Fonte: Litoral Na Rede (em Jovem Pan 
News Litoral)

Homicídio em Morrinhos do Sul: homem com tornozeleira eletrônico é morto a tiros

Operação - lançada na sexta-feira (03) - resultou em 3 prisões em Torres, além de barreiras policiais estratégicas

A Brigada Militar (BM) 
recuperou em Osório um ca-
minhão furtado em Torres. 
O proprietário, que traba-
lha com fretes, relatou que 
o furto aconteceu durante 
a madrugada do dia 02 de 
junho.

A vítima disse aos poli-
ciais militares que havia dei-
xado o caminhão estaciona-
do e, quando acordou, não 
encontrou o veículo. A BM 
emitiu um alerta para as uni-
dades da região com os da-
dos e características do bem 
subtraído pelos criminosos.

Na noite seguinte ao fur-
to, populares se depararam 
com o caminhão abandona-
do na Estrada da Santinha, 

na região da Lagoa dos Bar-
ros, área rural de Osório. 
Eles avisaram a equipe do 
8°Batalhão de Polícia Militar 
(BPM).

Os policiais foram até o 
local indicado e constaram 
tratar-se do caminhão fur-
tado em Torres. Segundo a 
BM, o veículo estava aberto 

e não havia ninguém no lo-
cal.

Por isso, foi acionado o 
guincho para remoção para 
o depósito do Detran na ci-
dade, para posterior restitui-
ção ao dono. Os ladrões não 
foram encontrados.

Fonte: Litoral Na 
Rede (em JPN)

Caminhão furtado em 
Torres é recuperado em Osório



A FOLHA 19SEXTA-Feira, 10 de Junho de 2022

ÁRIES - A semana traz muita ação, energia 
e é preciso moderar um pouco para não criar 
excessos e sobrecarregar sua saúde ou suas 
finanças. Vale a pena cuidar das suas finanças 
e ficar mais tranquilo com relação a elas. Existe 
alguma renovação na vida, alguma mudança 

positiva, e isso pode acontecer na sua rotina. Sua saúde está boa. 
Vale a pena fazer alguma atividade para descarregar as tensões.

TOURO -A semana traz muita flexibilidade, 
capacidade de adaptação e boa saúde, inclu-
sive você pode se sentir mais ativo e mais 
interessado em cuidar da sua forma física ou 
do seu corpo em geral. A semana é propícia 

para seu crescimento pessoal e para tentar ter mais prosperida-
de. Por isso é importante sair da imaginação e das confusões, 
colocando a mão na massa e vivendo mais na realidade. 

GÊMEOS -A semana pode trazer caos, mu-
danças e situações nas quais você precisará 
ter muito equilíbrio e paciência. Manter a sim-
plicidade e a ordem dentro do que for possível 
vai evitar maiores frustrações. Será preciso ter 
atitude para agir em algum momento inespera-

do, sendo proativo e aproveitando a situação. Portanto, tanto para 
ajudar quanto para agarrar uma oportunidade nova, não titubeie.

CÂNCER -Tome cuidado com impulsividades. A se-
mana pode trazer desafios de julgamento, ou seja, 
você pode acabar agindo sem pensar ou, literalmen-
te, pode se indispor com alguém por causa de uma 
dificuldade de compreensão. Vale a pena não ficar 
pensando tanto, deixar a semana se apresentar e vi-

ver o momento, senão pode acabar ficando ansioso, desesperado e muito 
tenso. Quanto mais se mantiver inspirado e divertido, melhor será.

LEÃO -  A semana pode trazer muita diversão 
ou muita energia para seu autocuidado e 
sua autoestima. Apenas tome cuidado com a 
ansiedade, com o excesso de atividade e com 
a falta de foco ou de foco para lidar com a 
disciplina, exigindo muita liberdade e novidade 

e rejeitando a rotina e as tarefas cotidianas, o que vai te levar a uma 
postura irresponsável. No mais, sua semana pode ser muito positiva 
se você conseguir se planejar sem loucuras.

VIRGEM - Tome cuidado com grosserias e impaci-
ência, porque isso pode causar brigas e desenten-
dimentos, até porque seu poder de liderança está 
grande, então use sua sabedoria a seu favor. Você 
pode ser um bom amigo e conselheiro nesta sema-
na. Apenas tome cuidado com decisões tomadas 

por impulso. É importante ponderar e ver os prós e contras da situação 
antes de tomar suas decisões. Sua saúde pode precisar de cuidados.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pede paz, amor e tranqui-
lidade para seguir a corrente, ou seja, relaxe, 
absorva e aproveite as novidades que estão 
vindo. Saiba receber o amor dos outros e sai-
ba retribuir, mas com certeza é uma semana 
de sorte e abundância, na qual surpresas che-

gam. Quanto mais amor e paz você vibrar nesta semana, mais 
poderá atrair sorte e boas pessoas para sua companhia.

CAPRICÓRNIO -A semana traz um 
ímpeto de liberdade muito grande. 
Você pode tomar decisões por si 
mesmo e seguir sem pensar duas 
vezes. Tome cuidado com a rai-
va, que pode ser deliberada contra 

qualquer um se você sentir que seus planos estão 
ameaçados. Sua saúde pode precisar de tratamen-
tos mais alternativos. Não desanime de realizar seus 
planos nem fique só pensando sobre eles: avance.

AQUÁRIO - A semana pode trazer 
situações novas que permitem seu 
autoaperfeiçoamento, mas, no geral, 
é uma semana muito rica, criativa e 
iluminada. Seu intelecto está bem 
controlado e pode haver alguma ex-

periência abundante e de sucesso. Existem aprendiza-
dos antigos ou obtidos recentemente sendo colocados 
em prática e fluindo bem.

PEIXES -A semana pode trazer in-
decisões, mas é mais interessante 
se adaptar, ter bom humor e relaxar 
do que ficar preocupado demais. 
Saiba lidar com situações instáveis, 
pois elas serão passageiras. Pode 

haver uma sorte chegando de última hora, bem como 
uma mudança grande e inesperada, que transforma-
rá um aspecto da sua vida (ou vários). Você pode es-
tar muito multitarefa nesta semana.

ESCORPIÃO -Pode existir uma precaução exces-
siva em relação a algum assunto, então tome cui-
dado com excessos de medos, que podem causar 
estagnação. A busca por segurança é extrema, mas 
podem surgir mudanças inesperadas. No geral, a se-
mana traz muita ajuda mútua e continuidade. Existe 

muita racionalidade, ou seja, seu lado mental está ativado, então você 
fica muito prático e objetivo, talvez mais do que o normal.

SAGITÁRIO - A semana traz muita rea-
lização e um impulso criador. Sabendo 
usar esse impulso com sabedoria e amor, 
pode ser uma semana incrivelmente 
potente, criativa e produtiva ao mesmo 

tempo. Pode ser uma semana de sorte ou com opor-
tunidades valiosas, então tenha olhos para ver, pois as 
perspectivas são boas.

VARIEDADES

(semana entre 07/06 e 13/06)
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Valmir Scheffer da Silva Júnior 
começou no boxe em 2010, fa-
zendo parte do pequeno grupo de 
alunos que o professor Dionatan 
Pacheco atendia na época. A ONG 
Construindo Gigantes nasceu ofi-
cialmente em 2016, mas o projeto 
social teve seu início seis anos an-
tes - quando Dionatan conseguiu 
um espaço e começou a ensinar 
boxe gratuitamente para uma tur-
ma de 25 crianças. Infelizmente, 
o local onde aconteciam as aulas 
teve que ser devolvido, pois seria 
alugado. Apesar dos esforços do 
professor, não houve interesse 
de outros espaços para apoiar a 
ONG. Então, Dionatan selecionou 
cinco alunos daquela turma inicial 
e continuou a treiná-los como po-
dia - muitas vezes dando as aulas 

na garagem da sua casa ou na 
academia onde atendia durante a 
semana.

Valmir fez parte das cinco crian-
ças que Dionatan continuou ensi-
nando entre 2010 e 2016, quando 
finalmente o projeto pode ser re-
tomado com força total. Naquele 
ano o professor voltou a atender 
turmas grandes, além de conse-
guir inscrever seus atletas mais 
experientes nas competições ofi-
ciais. Para viabilizar a participação 
dos atletas nos campeonatos es-
taduais, o professor fechou parce-
ria com escolas de boxe de outras 
regiões - mais especificamente 
em Porto Alegre e Criciúma. Foi 
assim que, com apenas 14 anos, 
Valmir participou pela primeira 
vez do Campeonato Catarinense 

de Boxe. 
Ele competiu na edição de 

2016, que aconteceu em formato 
de torneio. O campeonato durou 
o ano todo, e as lutas eram dispu-
tadas mensalmente. Conforme o 
atleta ia vencendo, somavam-se 
pontos a seu favor. Entre lutas 
mais tranquilas e outras acirra-
das, Valmir acabou vencedor e se 
tornou Campeão Catarinense de 
Boxe na sua categoria de idade e 
peso.

O sucesso do campeonato mo-
tivou a equipe, e a felicidade, que 
já era grande,  tornou-se maior 
ainda nos anos seguintes. A dedi-
cação e o esforço levaram Valmir 
a se tornar tetracampeão catari-
nense, numa sequência de vitó-
rias que foi de 2016 até 2019.

Valmir: a história do 
torrense tetracampeão estadual de boxe
Você sabia que Torres possuiu um boxeador que foi tetracampeão no Campeonato Catarinense de Boxe? O nome dele é Valmir 

Scheffer da Silva Junior e ele é um dos alunos da ONG Construindo Gigantes

Interesse pelo mundo das lutas desde cedo
 O interesse de Valmir pelo 

mundo das lutas começou ainda 
muito cedo, incentivado por seus 
pais. A primeira luta que praticou 
foi a capoeira, ainda aos quatro 
anos de idade. Aos sete anos, o 
pequeno atleta já praticava tam-

bém taekwondo. Aos oito e nove 
anos, se dedicava ao taekwondo 
e ao boxe. Com 12 anos decidiu 
focar só no boxe, o esporte que 
para ele é mais que um hobby, 
mas sim uma segunda profissão, 
uma segunda casa, uma parte 

importante da sua vida.
Quando questionado sobre a 

possibilidade de seguir carreira, 
a resposta de Valmir foi objetiva: 
vai depender das oportunidades. 
Atualmente ele trabalha como 
auxiliar de eletricista. Para o atle-

ta de boxe, a maior dificuldade 
no Brasil é conseguir oportuni-
dades para seguir em frente e 
se estabelecer no esporte. “Não 
importa o alto nível do atleta, 
parece que a cidade só sabe re-
ceber os créditos. Nunca tem um 

incentivo para a pessoa chegar 
lá. Falta incentivo das empresas 
também. É difícil mesmo. Mas, 
se houver oportunidades, eu 
gostaria muito (de trabalhar com 
boxe profissionalmente)”, conta 
o boxeador. 

Valmir após luta nos Jogos Abertos de Santa Catarina de 2021, 
onde foi campeão

Volta após a pandemia
A pandemia que arrasou o 

mundo em 2020 e 2021 também 
atrapalhou um pouco o proces-
so, pois acabou impossibilitando 
a realização de novos eventos 
oficiais, deixando as lutas em 

espera. Mesmo assim, ao final 
de 2021, Valmir foi campeão dos 
Jogos Abertos de Santa Catarina. 
Em 2022 foram retomados os 
campeonatos e as expectativas. 
Atualmente com 20 anos, o bo-

xeador continua treinando pela 
ONG Construindo Gigantes. De 
acordo com o professor Diona-
tan, o objetivo agora é participar 
novamente dos eventos oficiais e 
buscar por novas conquistas.

Quem tem interesse em con-
tribuir com a ONG e seus atletas, 
conhecer mais sobre os traba-
lhos desenvolvidos ou sabe de 
alguma criança que poderia se 
beneficiar dessas aulas, é possí-

vel entrar em contato com eles 
pelo Instagram ou Facebook no 
@ong.construindogigantes, ou 
pelo Whatsapp 51 98210-0091.

Texto por Betina Carcuchinski 
(ASCOM Gigantes do Ringue)

O Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Torres 
segue no próximo domingo, 12 
de junho, com mais oito jogos 
- pelas categorias Aspirantes (a 
partir das 13h15min) e com os 
Titulares (a partir das 15h15). A 
realização do Campeonato é da 
Prefeitura Municipal de Torres 
por meio da Secretaria de Cul-
tura e do Esportes e da Liga de 
Futebol Torrense (LIFT). 

Tendo já sido finalizada a 
terceira rodada, a equipe do 
São João é quem tem a melhor 
campanha nas duas categorias 
- 9 pontos na Titular e 7 pontos 
na Aspirantes no Grupo A. No 
Grupo B quem lidera é o Mar 
Azul  - tendo  7 pontos na Ti-
tular e 5 pontos na Aspirantes. 
Os próximos jogos são E.C. Boa 
União X Sociedade Esportiva 
São João, E.C. Adescom X Es-
porte Clube São Brás, Guarita 

X S.E. Guarani e Heineken F.C. X 
Panela Futebol Clube.

Confira abaixo os resultados 
da 3ª rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol de Cam-
po de Torres.  Todas as informa-
ções do Campeonato de Torres 
podem também ser obtidas 
pelo APP - https://copafacil.
page.link/yMmMonkvuJpEid-
VM8 ou https://copafacil.page.
link/n65pHGuUEacPCwiM7.

TERCEIRA RODADA - Munici-
pal de Futebol de Torres

- (Aspirantes) SÃO JOÃO 4 X 2 
MEIA BOCA - GOLS S.JOÃO,(LU-
CAS DE SOUZA 2x,  ANTÔNIO 
SCHEFFE, LEONARDO CHAVES)  
-  GOLS MEIA BOCA (JACO 
FELLIPE , BRUNO AGENOR 
SCHARDOSIM)

- (Titulares ) SÃO JOÃO 1 X 
1 MEIA BOCA - GOL S. JOÃO 

(MAURO WILLIAN BARBOZA) 
- GOL MEIA BOCA (ANTÔNIO 
LUCAS)

-( Aspirantes) BOA UNIÃO 
2 X 2 ADESCOM - GOL BOA 
UNIAO (ANDERSON DA SILVA, 
JEAN MENGUE PEREIRA) - GOL 
ADESCOM (UILIAN LUMMERTZ, 
ROBERTH DA ROSA) 

- (Titulares) BOA UNIÃO 2 X 
1 ADESCOM - GOLS BOA UNIÃO 
(EDUARDO DE MATTOS, JEFER-
SON OLIVEIRA) - GOL ADES-
COM (JAIRO PEREIRA REIS)

- (Aspirantes) GUARANI 5 
X 1 PANELA - GOLS GUARANI 
(JOHN LENNON 3x, GUILHER-
ME VALIMM, GABRIEL VIANA) 
- GOL PANELA (MARCOS VINI-
CIUS)

- (Titulares) GUARANI 2 X 0 
PANELA - GOLS GUARANI (ROS-
SANO ALVES, LUCAS DA SILVA)

 (Aspirantes) HEINEKEN 1 X 
3 MAR AZUL - GOL HEINEKEN 
(GABRIEL PONTES) - GOLS MAR 

AZUL (GUSTAVO RAUPP,  VITOR 
MATEUS, KAUÊ BAUM)

(Titulares ) HEINEKEN 0 X 0 
MAR AZUL

São João e Mar Azul vão liderando Municipal de Futebol de Torres
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Por mais incrível que pareça, os problemas de coração em cães são mais comuns 
do que imaginamos. Um em cada dez cães possui enfermidades no coração e elas 
já são a terceira maior causa de morte entre os pets.

Um grande fator para que a doença seja uma das principais causas de morte en-
tre os animais de estimação, é a dificuldade de reconhecimento dos sintomas que 
são apresentados e, consequentemente, o atendimento tardio.

No início, os sinais de que há algo errado são bem sutis, o que não faz o tutor 
ficar extremamente preocupado e, quando acontece, geralmente o estado já está 
bastante avançado.

Dentre os fatores de risco, para os cães desenvolverem doenças cardíacas estão: 
a idade mais avançada, estresse, sedentarismo e obesidade.

Independente de qual seja o problema cardíaco, é necessário estar atento a to-
dos os sinais que o seu animal de estimação possa apresentar, principalmente com 
o avanço da idade.

Os diagnósticos e tratamentos feitos de forma precoce são de extrema importân-
cia para maiores chances de cura e controle da doença. Veja a seguir quais são os 
principais sintomas de doenças cardíacas que os cães apresentam!

Tosse  - Diversas doenças podem apresentar a tosse como um sintoma, por isso 
é necessário ficar atento se a tosse virar progressiva e crônica. Esse é um sinal de 
alerta e, é indicado que o cão seja levado o mais rápido possível ao veterinário 
para uma checagem.

Dificuldade para realizar atividades físicas - Ficar cansado facilmente é um dos 
sintomas que mais chama atenção dos tutores de cães, principalmente se o pet 
geralmente mostra muita energia.

Se o cachorro for jovem e não quiser correr, brincar ou, até mesmo, desmaiar 
durante um passeio, é um sinal claro de que algo não está indo bem com a saúde 
dele e é preciso verificar.

Se o cão for mais velho, a identificação é mais difícil já que o cansaço e a falta de 
disposição podem ser apenas sinais atribuídos à idade. Por conta disso é indicado 

SINAIS DE QUE O SEU CÃOZINHO ESTÁ 
COM PROBLEMAS NO CORAÇÃO

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

que as visitas ao veterinário sejam mais frequentes.

Emagrecimento - O emagrecimento, por sua vez, é um sintoma que pode ser difícil de 
identificar pois pode ser atribuído a outros motivos.  Então é importante estar alerta en-
quanto a perda de peso do seu pet, principalmente se for muito repentino. Se notar que 
o seu pet está mais magro do que o normal, é interessante levá-lo imediatamente ao 
veterinário.

Dificuldade para respirar - Os problemas de coração em cães apresentam dificuldades 
no bombeamento do sangue, transporte de oxigênio e respiração, então para compensar 
isso, o cão pode apresentar uma respiração mais ofegante mesmo sem o esforço físico. 

Além disso, os fluidos podem se acumular nos pulmões e acabar provocando um edema 
pulmonar e, consequentemente, um aumento abdominal, que também pode ser adicio-
nado como um sinal importante.

Cianose - Se o seu cachorro apresentar mucosas e língua com um tom muito roxo, é 
importante visitar um médico veterinário, já que é um sinal forte indicando a presença de 
problemas cardíacos.

Tratamento das doenças cardíacas - O tratamento das doenças é feito à base de remédi-
os que são indicados pelo veterinário que estará responsável por atender o seu pet. Em 
casa, os cuidados devem ser contínuos, uma vez que o caso esteja mais avançado. Evitar 
deixá-lo em locais com temperaturas muito altas ou muito baixas, situações de estresse, 
fornecer uma melhor alimentação e controlar mais atividades físicas são atitudes indica-
das para manter o seu pet bem. Os exames para verificar como anda a saúde do seu cão 
também deverão se tornar mais frequentes.

Conheça a ATPA:
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) é uma ONG que cuida de an-

imais abandonados ou nascidos na rua. Durante o inverno o trabalho aumenta e são 
feitas várias ações para ajudar os animais que vivem nas ruas. A ATPA se mantem exclu-
sivamente de doações e trabalho voluntário. Portanto é muito importante o apoio com 
doações ou mantimentos. Ajude-nos através do PIX chave 00940020000142 ou com 
uma contribuição na conta da ATPA, (Associação Torrense de Proteção aosAnimais) ou 
Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6 e, sobretudo adotando um animal.

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

Lembramos que nos dias 08,09 e 10 de junho teremos nosso tradicional BAZAR&BRE-
CHÓ, ao lado do Capesca, recheado de novidades. Toda a renda será destinada a alimen-
tação e atendimento veterinário dos animais em situação de vulnerabilidade de nossa 
cidade. Convide os seus amigos e compareça. Esperamos você! 

GERAL

PASSO DE TORRES - Um processo 
dinâmico e interativo para determina-
ção dos objetivos, estratégias e ações 
do Município. Esses são alguns dos ob-
jetivos do Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico realizado nos 15 mu-
nicípios do Extremo Sul Catarinense. A 
cidade de Passo de Torres, localizada na 
divisa com o estado do Rio Grande do 
Sul foi a 12ª a fazer parte do lançamen-
to realizado pela UNESC (Universidade 
do Extremo Sul Catarinense) em parce-
ria com o SEBRAE/SC, Associação dos 
Municípios do Extremo Sul Catarinen-
se (AMESC) e Governos Municipais. O 
evento ocorreu na noite desta segunda-
-feira (06/06), no Quinta do Campeiro.

A principal atividade econômica de 
Passo de Torres, que conta com mais de 
17 mil habitantes, é o turismo, seguida 
da pesca, industrialização de pescados 
e agropecuária. “Fazer essa parceria é 

muito importante, principalmente em 
um Município que vislumbra o cresci-
mento. Sem desenvolvimento e plane-
jamento não chegamos a lugar algum. 
Temos muitos projetos e essas parce-
rias são essenciais”, mencionou o Pre-
feito Valmir Augusto Rodrigues.

A pró-reitora de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional da Uni-
versidade, Gisele Coelho Lopes, que 
representou a reitora Luciane Bisognin 
Ceretta, também enalteceu a importân-
cia da atividade e fez os participantes 
refletirem sobre o futuro. “O que é pla-
nejar? Significa prever o futuro. E quan-
do fizemos isso começamos a trazer o 
futuro para o nosso presente. Onde 
você quer estar em 2033? Planejar o fu-
turo é pensar também como desenvol-
ver essa cidade e desenvolver a cidade 
é envolver e engajar todos os partici-
pantes, todos em um mesmo propósi-

to. O que fazemos hoje e o que temos 
de melhor?”, indagou a pró-reitora.

Segundo Gisele, a UNESC, como uni-
versidade comunitária tem um grande 
papel na atuação do desenvolvimento. 
“Estamos vivendo o melhor momen-
to em que convocamos os gestores a 
repensar o futuro das cidades e a uni-
versidade comunitária está aqui para 
apoiar o desenvolvimento de cada 
uma. Entendemos que a metodologia 
utilizada valoriza a participação popular 
e vamos levar o que há de melhor. Os 
desafios serão as grandes oportunida-
des de projetos futuros. Em novembro 
voltaremos aqui para entregar o projeto 
concluído e com a participação das pes-
soas”, adiantou.

O presidente Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde (CIS) AMESC e vice-pre-
sidente da AMESC, Almides da Rosa, 
também esteve presente e ressaltou 

a importância da participação popu-
lar. “Este povo está aqui para dividir a 
responsabilidade para criarmos esse 
importante plano. Essa é uma grande 
responsabilidade. Temos que pensar 
regionalmente. Temos que preparar as 
cidades para bem receber as pessoas e 
dar melhor qualidade de vida aos mora-
dores”, mencionou.

“Quem ama cuida e quem planta 
colhe. Hoje é o marco inicial. Estamos 
plantando hoje para colhermos lá na 
frente”, complementou o Vereador 
Ricieri Mengue. A coordenadora do 
Observatório de Desenvolvimento So-
cioeconômico da Universidade, Melissa 
Watanabe e o professor Thiago Fabris 
fizeram a apresentação da metodo-
logia de elaboração do trabalho, que 
conta ainda com a Consulta Pública e 
Workshop. Este último, também com 
a participação de toda a comunidade 

passotorrense, marcado para o dia 21 
de junho, às 14h, de forma online.

Também estiveram presentes, o 
Vice-Prefeito Altemir Catel Cardoso, o 
diretor executivo da AMESC, Francisco 
Diello, o Secretário de Turismo e coor-
denador local do Plano, Airton Freitas, o 
Secretário de Planejamento e Meio Am-
biente, Roger Maciel, o Prefeito de São 
João do Sul, Moacir Teixeira, e o Prefei-
to de Praia Grande, Elisandro Pereira 
Machado, o presidente da CDL, Antônio 
Silveira Machado e Vereadores.

Participação Participaram do lança-
mento do plano, as cidades de Araran-
guá, Balneário Arroio do Silva, Sombrio, 
Balneário Gaivota, Timbé do Sul, Melei-
ro, Morro Grande, Turvo, Jacinto Ma-
chado e Santa Rosa do Sul. Muitos deles 
já fizeram, inclusive o Workshop que faz 
parte das com o intuito de olhar o futu-
ro visando estratégias de crescimento.

Plano de Desenvolvimento Socioeconômico: Passo 
de Torres debate estratégias e ações para o futuro

Passos até a conclusão dos Planos de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios AMESC:
1º – Evento de lançamento, quando 

UNESC, SEBRAE/SC e AMESC convidam 
a população de cada uma das 15 cida-
des a participar da elaboração do Pla-
no. No mesmo dia, é lançada a consulta 

pública online, onde todo e qualquer 
cidadão pode contribuir.

2º – Após serem provocados a pen-
sar o município para daqui a dez anos, 

a população participa de um workshop 
online, momento em que pode apre-
sentar as suas ideias e sonhos, visando 
melhorias para a cidade onde habitam;

3º – Em um segundo workshop, 
serão ouvidos integrantes do setor 
produtivo para debater sob o ponto de 
vista da geração de oportunidades de 
emprego e renda;

4º – Após estas etapas, a UNESC, o 
SEBRAE/SC e a AMESC farão a entrega 
do documento em novembro deste 
ano.
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Diversas ações foram progra-
madas pela Prefeitura e parcerias 
para marcar o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, nesse último do-
mingo, 5 de junho, na Praça Borges 
de Medeiros, na Prainha. Mesmo 
com a manhã nublada de domin-
go, o público esteve presente para 
participar do evento. Porém, a 
chuva ao redor das 13h, levou os 
organizadores a cancelarem as ati-
vidades da tarde. As ações deviam 
ocorrer das 9h às 17h, reunindo 
todos os setores públicos e priva-
dos, ligados ao meio ambiente no 
município. O objetivo da iniciativa 

foi o de possibilitar uma consciên-
cia ambiental com efeitos positi-
vos para o planeta e para a quali-
dade de vida das pessoas.

A homenagem prevista às 15h 
desse domingo ao professor Be-
nedito Ataguile, o professor Bene, 
biólogo e um dos fundadores da 
Ong Onda Verde, será realizada 
em breve, na Prefeitura, em data a 
ser determinada. Ao longo de mais 
de 30 anos de atuação, o professor 
desenvolveu um grandioso traba-
lho no município, ligando a edu-
cação ambiental na formação de 
diversas gerações de estudantes.

Mau tempo não tirou o brilho do Dia Mundial 
do Meio Ambiente em Torres

Atividades realizadas
Muitas foram as atividades da 

Secretaria Municipal do Meio Am-
biente e Urbanismo no local, como 
a distribuição de mudas nativas, 
importante exposição sobre a Ge-
ologia que nos cerca: mostra de 
materiais provenientes de explo-
ração mineral, esclarecimentos.

O Parque Estadual de Itape-
va divulgou informações sobre o 
'ConectaPEVA' e o 'Brincando no 
território do PEVA'. O Revis Ilha 
dos Lobos/ICMBIO abordou sobre 
a Biodiversidade, a APA da Lagoa 
de Itapeva tratou sobre a Área de 
Proteção Ambiental, o Geoparque 

Caminhos Cânions do Sul mostrou 
sua conquista, o Gemars/Uergs, 
com exposição de banners dos 
projetos Farol das Baleias, Torres 
para o Mar, Pesca e Piru-Piru, livro 
Mar de Brincar, entre outros

A Associação Onda Verde dis-
tribuiu mudas palmeira-juçara, a 

Secretaria Municipal de Educação 
levou trará integrantes dos Pri-
meiros Socorro: Salvando Vidas e 
Resgatando Almas, o Projeto Praia 
Limpa e Associação dos Surfistas 
de Torres exibiram o cotidiano dos 
seus trabalhos, a Patram apresen-
tou uma exposição do meio am-

biente sob a ótica da fiscalização, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Pesca com a Feira Orgâ-
nica, a Secretaria do Trabalho, In-
dústria e Comércio com a Feira de 
Artesanato e a Secretaria de Saúde 
com o Combate à Dengue.  (FON-
TE - Prefeitura de Torres)

Algumas ações deste domingo (05) tiveram que ser adiadas (em função da chuva na tarde), mas muitas foram as atividades na Prainha para ressaltar o Dia Meio Ambiente

Um dos destaques da Semana 
Mundial do Meio Ambiente 2022 

ocorreu nessa última quarta-fei-
ra, 8 de junho, com o lançamento 

do livro “A Riqueza dos Oceanos 
– Posters & Prints”, de Alexandre 
Huber, artista plástico paulista. 
Com a presença do prefeito Carlos 
Souza, foi lançada a bonita e co-
lorida obra que trata sobre a vida 
marinha. Além do lançamento, 
nos dias 6, 7 e 8 de junho, o artista 
fez uma ação de pintura em buei-
ros e muro da cidade com o tema 
“O Mar Começa Aqui”.

O ato estava programado para 
ocorrer na Prainha, nesse último 
domingo, 5 de junho, Dia Mundial 
do Meio Ambiente, mas devido ao 
mau tempo, foi transferido para 

essa quarta. Participaram os pro-
motores da Semana, entre eles, 
a secretária do Meio Ambiente 
e Urbanismo, Fernanda Brocca. 
Para o prefeito, é um privilégio 
para Torres receber tão conceitua-
do educador ambiental na cidade.

O artista percorre o país pintan-
do 100 murais e desde 2009 com 
a criação do Huber Arte Marinha, 
tem como objetivo ressaltar a im-
portância da preservação ambien-
tal e através da arte ser uma ferra-
menta da cultura oceânica, com o 
tema “Biodiversidade Marinha”. O 
artista tem se destacado por curio-

sas manifestações. No ano passa-
do, Huber foi convidado a fazer 
parte da União Internacional para 
Conservação da Natureza, maior e 
mais antiga organização ambiental 
global com sede na Suíça.

Com 47 anos, o artista se de-
dicando sua arte a favor da cons-
cientização ambiental. Ao final 
da pintura dos 100 murais, irá 
dedicar um capítulo especial no 
livro sobre Torres com a pintura 
feita aqui. Abaixo você confere al-
guns trabalhos do artista paulista 
na cidade. (FONTE - Prefeitura de 
Torres).

Com a “A Riqueza dos Oceanos” educador ambiental 
marca a Semana Mundial do Meio Ambiente em Torres

FONTE - ICMBio REVIS 
Ilha dos Lobos
_______________________

No dia 24 de maio, a equipe do 
Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) da 
Ilha dos Lobos, juntamente com  re-
presentantes da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
o Geoparque Caminhos dos Cânions 
do Sul, realizou coleta de rochas para 
pesquisa inédita sobre a Ilha dos Lo-
bos, em Torres.

O projeto de pesquisa, coordena-
do pelo professor Gerson Fernandino 
de Andrade Neto da UFRGS/CECLI-
MAR, tem como objetivo caracteri-
zar a formação geológica do Refúgio 
de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos. 

Também participaram desta saída 
Aline Kellermann e Ana Carolina Pont 
(equipe Revis Ilha dos Lobos), Gus-
tavo Simão (Geólogo do Geoparque 
Caminho dos Cânions do Sul), Nilson 
Barros (fotógrafo local) e Gabriela 
Rockett (Professora da UFRGS/CECLI-
MAR)

As amostras coletadas foram en-
caminhadas para análise petrográ-
fica e geoquímica, a fim de verificar 
a composição da rocha que forma a 
Ilha dos Lobos, podendo assim com-
pará-la com as formações rochosas 
do entorno, como o Morro das Fur-
nas, Morro do Farol e da Guarita. 

Além disso, foi coletado sedimen-
to para avaliação da sua composição 
e características, e avaliar a presença 

de lixo do mar na área da unidade de 
conservação, como microplásticos 
e resíduos maiores. As amostras co-
letadas serão enviadas para o Labo-
ratório da Sedimentos do Ceclimar/
UFRGS, para o Núcleo de Geologia 
Básica da Universidade Federal da 
Bahia e para o  Serviço Geológico Bra-
sileiro para análise. 

O REVIS da Ilha dos Lobos é uma 
unidade de conservação gerida pelo 
ICMBio e em função da relevância de 
sua formação rochosa, faz parte do 
Geoparque Caminhos dos Cânions do 
Sul, patrimônio mundial da Unesco, 
sendo um dos cinco geossítios de re-
levância nacional.

Aline Kellermann, chefe do REVIS, 
destaca que esta pesquisa, além de 

trazer informações relevantes sobre a 
composição da ilha dos lobos, é fruto 
da articulação entre instituições par-
ceiras que fazem parte do conselho 
gestor da unidade de conservação 
e que estão empenhadas em suprir 

as lacunas de conhecimento sobre a 
ilha. 

Este é mais um passo para conhe-
cermos a história natural da única 
ilha costeira do Estado do Rio Grande 
do Sul.

Parceria entre instituições realiza pesquisa geológica inédita na Ilha dos Lobos
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Projeto Bombeiro Mirim do CBM de Torres esteve presente 
na 43ª Romaria a Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Através do Projeto 
Institucional Bombeiro 
Mirim, situado no mu-
nicípio de Dom Pedro 
de Alcântara, o Corpo 
de Bombeiros (CBM) 
de Torres esteve pre-
sente na 43ª edição da 
Romaria a Gruta Nossa 
Senhora de Lourdes, no 
último domingo, 29 de 

maio.
Os bombeiros mirins 

tiveram a oportunidade 
de imersão nas ativida-
des de aferição de sinais 
vitais, distribuição de 
adesivos, entre outras 
missões, além de par-
ticiparem desta que é 
uma grande festa para a 
comunidade católica.

De acordo com o CBM 
de Torres, seu principal 
objetivo é fomentar a 
cultura prevencionista, 
agradecendo a Prefeitu-
ra de Dom Pedro de Al-
cântara pelo apoio para 
a realização do proje-
to durante a Romaria. 
(Fonte: ASCOM CBMT - 
em Rádio Maristela)

REGIÃO

Retomada oficinas de artesanato 
no CRAS do Passo de Torres

A Secretaria de Desenvolvimen-
to Humano e Social do Passo de 
Torres, através do Centro de Refe-
rência da Assistência Social (CRAS), 
retomou nesta semana as oficinas 
presenciais de artesanato. As capa-
citações vão ocorrer semanalmente 

durante todo o semestre na sede 
do CRAS.

No dia 1° de junho, iniciou a ofi-
cina de crochê, objetivando o ensi-
no da técnica do crochê tradicional, 
desde os pontos básicos até a con-
fecção dos produtos. As ações vi-

sam proporcionar o protagonismo 
das mulheres, adultas e idosas, com 
uma visão ampla sobre as oportuni-
dades no mercado de trabalho. Nas 
próximas semanas serão iniciadas 
outras oficinas do CRAS, com foco 
no artesanato, cultura e dança.

Está disponível a 4ª dose da vacina contra a COVID-19 
para pessoas com 50 anos ou mais em Três Cachoeiras

Está disponível a quarta dose 
de reforço da vacina contra a 
COVID-19 para pessoas com 50 
anos ou mais e para profissio-
nais de saúde. Para realizar a 
imunização é necessário ter in-

tervalo de 4 meses em relação 
à dose anterior. As unidades de 
saúde estarão vacinando dia-
riamente, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30, enquanto du-
rarem os estoques.

3ª dose da vacina contra a 
COVID-19 em adolescentes 

Além disso, a  partir de segun-
da-feira (13) estará disponível 
nas Unidades de Saúde de Três 

Cachoeiras a terceira dose da 
vacina contra a COVID-19 para 
adolescentes com 12 anos ou 
mais. Os adolescentes devem 
apresentar carteira de vacina-
ção, documentos pessoais e es-

tarem acompanhados dos pais 
ou responsáveis. As unidades 
de saúde estarão vacinando dia-
riamente, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30, enquanto du-
rarem os estoques.

Vacina contra a gripe é liberada para o 
público geral em Três Cachoeiras

 A campanha de vacinação 
contra a gripe (Influenza) foi li-
berada para o público geral em 
Três Cachoeiras. A imunização 

é aplicada em todas as pessoas 
com faixa etária acima de 6 me-
ses de idade.  

Todas as unidades de saúde 

estarão vacinando diariamente, 
das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h30, enquanto durarem os es-
toques.

Ação de conscientização contra o 
mosquito da dengue é realizada 

em Três Cachoeiras
Na última sexta-feira, 3 de ju-

nho, foi realizada uma ação de 
conscientização no bairro Santa 
Rita, em Três Cachoeiras, bus-
cando combater a proliferação 
do mosquito da dengue.

A iniciativa, que integrou a 
programação municipal da Se-
mana do Meio Ambiente, con-
tou com caminhadas pelo bair-
ro, com objetivo de identificar 
e eliminar criadouros (local de 

acúmulo de água parada, onde 
o mosquito irá depositar seus 
ovos e se desenvolver). Além 
disso, foram entregues cartilhas 
com informações de combate à 
dengue aos moradores da loca-
lidade.

A ação teve a participação dos 
alunos do 5º ano da escola Feli-
pe Scheffer, os quais se mostra-
ram interessados pelo assunto e 
com muito conhecimento sobre 

as formas de prevenção e os ris-
cos da dengue.

A Semana do Meio Ambiente, 
que foi marcada também por 
palestras nas escolas munici-
pais, é uma realização da Admi-
nistração Municipal, por meio 
do Departamento de Meio Am-
biente, das Secretarias de Saúde 
e de Educação e Cultura, além 
do Conselho Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente.
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Na última sexta-feira, 03/06, o 
Município de Arroio do Sal inau-
gurou a sua Central de Triagem e 
Compostagem, na presença de au-
toridades políticas, como o deputa-
do federal Alceu Moreira, convida-
dos, imprensa, servidores públicos, 
vereadores e comunidade em geral. 
No discurso do prefeito de Arroio 
do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), 
ficou evidente o percurso de muito 
trabalho até a inauguração - traba-
lho que envolveu muitas pessoas e 
que o prefeito Bolão fez questão de 
agradecer. 

O prefeito ainda destacou no 
evento de inauguração os princi-
pais investimentos realizados no 

local, como a regularização da área, 
totalizando 6 hectares, por meio 
de permuta com a família Bolzan; a 
instalação de rede de energia elétri-
ca Trifásica no local; a instalação de 
abastecimento de água da Corsan e 
de um hidrante para uso pelo Cor-
po de Bombeiros; o cercamento do 
local, com a construção de muros e 
o acesso principal; a construção da 
rampa; reforma do galpão e cons-
trução da guarita, refeitório e ins-
talação de espaços administrativos. 

Além disso, foram lembradas a 
parceria com a Cooperativa Coo-
persal e para um futuro breve, a 
implantação da Coleta Seletiva de 
forma gradativa com educação am-

biental nas escolas.

Certificações
Antes mesmo da inauguração 

da Central, a Coopersal já alcançou 
importantes certificações junto ao 
Instituto Brasileiro de Defesa da 
Natureza (IBDN). De acordo com o 
presidente da cooperativa, o biólo-
go Felipe Oliveira, a Central recebeu 
às vésperas da sua inauguração o 
certificado de Produto Sustentável 
“Orgânico Fertilizante” e o Selo Ver-
de.

“As certificações como Empresa 
Parceira da Natureza, reconhece a 
Coopersal como instituição que de-
monstra responsabilidade com as 

questões socioambientais do Brasil, 
adotando conceitos sustentáveis e 
promovendo a Educação Ambiental 
em benefício das presentes e futu-

ras gerações”, explica Felipe.

TEXTO - Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)

Central de Triagem e Compostagem é 
inaugurada em Arroio do Sal

Local - inaugurado no último dia 03 de maio -  já conta com certificação de Produto Sustentável e Selo Verde

 No ultimo sábado (4), o prefeito 
de Três Cachoeiras, Flávio Raupp 
Lipert, acompanhou o início das 
obras de sinalização que foram rea-

lizadas em ruas do município.
De acordo com o prefeito, diver-

sas estradas que receberam manta 
asfáltica nos últimos dias, agora es-

tão sendo sinalizadas. “Essas obras 
visam melhorar o trânsito na cida-
de, dando segurança aos usuários e 
facilitando a circulação de veículos”, 

disse Flávio.
Após a pintura das sinalizações, 

serão instaladas as placas com si-
nais de trânsito.

Obras de sinalização são realizadas 
em ruas de Três Cachoeiras
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Neste final de semana, 11 e 12 de 
junho, sábado e domingo, Arroio do Sal 
sedia o evento “VIDA MARINHA Arroio do 
Sal de Surf”, uma apresentação da SIDER-
SUL e EB Surfboards, composto por três 
circuitos que ocorrerão simultaneamen-
te: a terceira etapa do Circuito Gaúcho de 
Surf Amador Júnior, a primeira etapa do 
Circuito ASPOA e a primeira etapa do Cir-
cuito de Surf de Arroio do Sal. Evento que 
promete muita adrenalina e manobras 

radicais na praia central do Município.
As competições marcam o retorno 

dos eventos de surf após dois anos de 
pandemia, e são idealizadas pela Asso-
ciação de Surf de Arroio do Sal (ASAS) 
em parceria com a Associação de Surf 
da Rondinha (ASR), Sociedade de Amigos 
de Arroio do Sal (SAAS), Associação dos 
Surfistas de Porto Alegre (ASPOA), Fede-
ração Gaúcha de Surf (FGS) e Prefeitura 
de Arroio do Sal.

O prefeito Affonso Flávio Angst (Bo-
lão), por meio da Secretaria de Turismo, 
Esporte, Juventude e da Cultura, fomenta 
os eventos de surf por proporcionarem 
integração entre praticantes e comuni-
dade em geral, além de movimentar o 
turismo no Município e incentivar que 
mais pessoas pratiquem o surf e outros 
esportes.

De acordo com o presidente da ASAS, 
Zeca Mello, o evento deste final de se-
mana definirá os vencedores da primeira 
etapa do Circuito de Surf de Arroio do Sal 
2022, somando pontos para a segunda 
etapa que acontecerá junto à Festa do 
Pescador, no dia 30 de julho, e à tercei-
ra etapa e final do circuito em data a ser 
definida.

Além das baterias dos três circuitos ao 
longo dos dois dias de evento, muitas ou-
tras atividades ocorrerão paralelamente, 
para esportistas e população em geral, 
como recreação do SESC para a criança-

da, Mateada Tchê Surf com Nutrimate, 
Ação Ecosurf, Festa do evento no Imacu-

lada Beer Park, aula de Yoga com Lou Paz, 
entre outras atividades.

Arroio do Sal sedia evento de surf neste final de semana
Município recebe VIDA MARINHA Arroio do Sal de Surf - englobando três circuitos de Surf simultâneos entre os dias 11 e 12 de junho

Prefeito de Arroio do Sal realiza reunião com o DAER em Porto Alegre
No dia 02 de junho, o pre-

feito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), esteve na 
capital gaúcha, Porto Alegre, 
em reunião no Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (DAER).

Na oportunidade, o prefeito 
Bolão esteve em reunião com o 
secretário de Logística e Trans-
porte, Luiz Gustavo de Souza, 
com o diretor Geral do DAER, 
Luciano Faustino, e com a pre-
sença assessora do deputado 

estadual Gabriel Souza (MDB), 
Bruna Niedermeier Belmonte.

Na reunião a pauta prin-
cipal tratou sobre pedido de 
maior agilidade com os convê-
nios existentes entre Prefeitu-
ra Municipal e DAER.

FONTE - Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)
__________________________

O frio veio mais cedo neste ano e, 
tudo indica que deve se prolongar até 
agosto. E você pode se juntar a nós na 
missão de aquecer às famílias em vulne-
rabilidade social de Arroio do Sal, doando 
agasalhos, roupas infantis e cobertores 
em bom estado de uso.

Sensível a essa situação, a Prefeitura 
de Arroio do Sal, por meio da Secretaria 
Municipal da Cidadania, Trabalho e De-

senvolvimento Social, realiza a Campa-
nha do Agasalho 2022, entre os dias 06 
de junho e 27 de agosto, com o apelo “A 
solidariedade aquece vidas”.

As doações serão destinadas às famí-
lias atendidas pelo Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) do Município 
e, além disso, serão realizadas ações de 
“Varal Solidário”.

Para o prefeito de Arroio do Sal, Affon-
so Flávio Angst (Bolão), a iniciativa tende 
a valorizar o direito de escolha dos cida-
dãos, ao mesmo tempo, é um cuidado 
com o meio ambiente e com as doações 

recebidas, pois quando se distribui doa-
ções aleatoriamente, muitas vezes não 
são os itens que as famílias necessitam.

Para realizar as doações, o secretário 
da pasta, Manoel Pedro Faustino (Mane-
ca) reforça a importância de doar itens 
em bom estado de uso.

“A Campanha de Agasalho é um ato 
de cidadania por meio da solidarieda-
de, que visa proteger as pessoas do frio 
do inverno e não uma oportunidade de 
descartar o que não é mais possível usar, 
e nem itens de outras estações do ano, 
como verão. Precisamos de agasalhos 

quentes”, pede o secretário.

Varal Solidário
Para destinar os agasalhos, roupas in-

fantis e cobertores arrecadados na Cam-
panha do Agasalho 2022, a Secretaria 
Municipal de Cidadania, Trabalho e De-
senvolvimento Social realizará em diver-
sos bairros e balneários do Município, aos 
sábados, o “Varal Solidário”, que consiste 
em disponibilizar as doações para que a 
comunidade possa escolher somente as 
que mais necessitam. Os dias, horários e 
locais do Varal Solidário serão divulgados 

em breve.

Onde doar?
Os locais no Município que apoiam 

a iniciativa como pontos de coleta, são: 
Consulado do Grêmio; Consulado do 
Internacional; Sede da Brigada Militar; 
Sede dos Bombeiros Voluntários; Rádio 
Tupancy; Banrisul; Secretaria paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes; 
Supermercados Bolão; Gaúcho Super-
mercado; Supermercados Andreazza, 
Supermercado Avenida e Associação dos 
Surfistas de Arroio do Sal (ASAS).

Arroio do Sal realiza Campanha do Agasalho 2022 entre 6 de junho e 27 de agosto

Está tramitando nos ritos da Câ-
mara de Vereadores de Arroio do 
Sal, uma Indicação, de autoria do ve-
reador Edemilso Schmidt (PDT), que 
sugere que o Poder Legislativo (Pre-
feitura) conceda uniforme a todos os 
alunos da rede municipal de ensino.

No corpo do pedido formal da In-
dicação, o vereador autor defende 
que a atitude vai possibilitar que as 
escolas trabalhem com “noções de 

pertencimento e valores coletivos” 
no ambiente educacional, além de 
melhor gerenciar os padrões de se-
gurança dentro das escolas.

Projeto de Lei para implementar 
Programa de doação de uniformes

Na mesma Câmara de Arroio 
do Sal, o mesmo vereador Edmilso 
Schmidt é autor do Projeto de Lei 

que Cria o Programa Uniforme Es-
colar Solidário, também no âmbito 
das escolas municipais. O programa 
sugerido no PL objetiva autorizar o 
recebimento de uniformes usados 
pelas escolas, nos casos em que o 
aluno deixar de frequentar a rede 
municipal de ensino ou o uniforme 
tornar-se pequeno devido ao cresci-
mento físico da criança/adolescente. 
Na mesma lei, o texto regula o desti-

no deste material doado. Este serão 
entregue aos alunos que necessitem 
a substituição do uniforme anterior-
mente recebido em decorrência de 
possível extravio ou avaria que com-
prometa o seu uso.

Sobre este PL, o vereador explica 
no próprio texto do projeto que o 
principal objetivo é o reaproveita-
mento dos uniformes escolares, prin-
cipalmente àqueles que são oriundos 

de alunos que acabam utilizando os 
trajes por pouco tempo e efetuando 
o descarte em locais inadequados, 
quando estes poderiam ser utiliza-
dos por outras crianças que necessi-
tam de recomposição da roupa.

O vereador Edmilso lembra, ain-
da, que seu PL contribui significativa-
mente para diminuir a poluição e o 
acúmulo de lixo, estando associado a 
diversos impactos ambientais.

Vereador de Arroio do Sal sugere que a prefeitura conceda Uniformes para alunos das escolas municipais
Edemilso Schmidt (PDT) além deste pedido, é autor de Projeto de Lei que racionaliza uso de uniformes pelos alunos locais
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Fonte - TRF4
__________

O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) manteve válida 
liminar da Justiça Federal de Por-
to Alegre que suspendeu a pesca 
por rede de arrasto tracionada 
por embarcações motorizadas na 
faixa marítima da zona costeira 
do Estado do Rio Grande do Sul. 
A decisão foi proferida pelo de-
sembargador Rogerio Favreto no 
domingo (5/6) ao negar a ante-
cipação de tutela de um recurso 
interposto pela União que ques-
tiona a liminar.

O processo foi ajuizado em 
abril pela Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE-RS). A PGE requisita 
ao Judiciário a declaração de nu-
lidade de Portarias da Secretaria 
de Aquicultura e Pesca do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (SAP/MAPA) que 
aprovaram o Plano para a Reto-

mada Sustentável da Atividade 
de Pesca de Arrasto na Costa do 
Rio Grande do Sul e estabelece-
ram regras para a pesca de arras-
to motorizado na faixa marítima 
de três a 12 milhas náuticas (5,5 
a 22,2 quilômetros).

A Procuradoria argumenta que 
“a pesca de arrasto tem o condão 
de extrair do ecossistema, como 
decorrência da varredura feita 
pelos instrumentos pesqueiros, 
espécies protegidas ou amea-
çadas de extinção, cuja pesca é 
expressamente proibida pela le-
gislação ambiental de regência”.

Segundo a PGE, com a permis-
são da atividade na costa gaúcha, 
“os danos à atividade pesqueira, 
sobretudo à pesca artesanal, ao 
ecossistema afetado, assim como 
às espécies animais atingidas, afi-
guram-se iminentes”.

A 9ª Vara Federal de Porto Ale-
gre concedeu liminar no dia 25/4, 
suspendendo os efeitos das Por-

tarias que autorizavam a prática. 
A União recorreu da decisão com 
um recurso ao TRF4. O relator do 
caso no tribunal, desembargador 
Favreto, indeferiu a antecipação 
de tutela recursal, mantendo vá-
lida a liminar.

O magistrado destacou que 
“as portarias atacadas afrontam 
à própria lei federal, n° 11.959/09 
que regula as atividades pesquei-
ras, sem comprovar razões técni-
cas para sua adoção, o que cons-
titui violação dos interesses da 
própria comunidade diretamente 
afetada. Não houve observância 
da real sustentabilidade da bio-
massa e da biodiversidade maríti-
ma, colocando em risco a subsis-
tência daqueles que dependem 
da pesca para seu sustento”.

No despacho, ele considerou 
que “a pesca de arrasto promove 
elevado impacto nos ambientes 
em que ocorre, afetando as inú-
meras populações de organis-

mos aquáticos que os habitam, 
principalmente as espécies mais 
vulneráveis em termos de capa-
cidade de renovação populacio-
nal, podendo gerar problemas de 
conservação, inclusive extinção”.

“A parte agravante não logrou 
demonstrar, em seu pedido de 
concessão de efeito suspensivo 
ao recurso, que tenha cumprido 
com a obrigação de apresentar 

razões técnicas para a adoção 
das portarias em desconformida-
de com a lei federal”, concluiu Fa-
vreto. O recurso ainda será ana-
lisado de forma colegiada pela 
3ª Turma do TRF4, em data ser 
definida. Além disso, o processo 
segue tramitando em primeira 
instância e deve ter o mérito jul-
gado pela Justiça Federal de Por-
to Alegre.

TRF4 mantém suspensão de pesca 
de arrasto no litoral do RS

Na manhã desta quinta-feira, 
9 de junho, a Casa da Terra e do 
Artesanato recebeu a visita de re-
presentantes da administração 
municipal de Gramado que vieram 
conhecer este espaço que visa o 
fomento ao trabalho, a geração de 
emprego e renda e a valorização da 
produção de microempreendedo-
res.

O grupo foi recepcionado pelo 
prefeito Carlos Souza, pelo secretá-
rio do Trabalho, Indústria e Comér-
cio, Sotério Junior; a diretora de 
Trabalho e Qualificação Profissional 
da Casa da Terra, Sâmera Elias; e os 
artesãos Mytho e Lúcia Teixeira. A 
comitiva vinda de Gramado pode 

conhecer todo o processo de cria-
ção da Casa da Terra e Artesanato, 
conversaram diretamente com o 
artesão local e foram informados 
dos critérios necessários para o 
credenciamento do Selo Feito em 
Torres.

A comitiva da administração mu-
nicipal de Gramado contava com 
o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Iki Koetz; o supervisor 
Cultural, Dirley Pacholski; e a coor-
denadora do SINE Daniela Reck. O 
grupo veio a Torres devido a Prefei-
tura de Gramado pretender implan-
tar uma Casa do Artesão dentro dos 
moldes da Casa em nossa cidade. 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Comitiva de Gramado visita Torres para conhecer 
gestão da Casa da Terra e Artesanato
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Já escrevi anteriormente sobre este 
tema: Turismo Cemiterial. 

Turismo Cemiterial, para quem não sa-
be do que se trata, é o tipo de turismo que 
tem como foco principal a exploração do pa-
trimônio artístico e arquitetônico dos cemité-
rios, mas tem, também, caráter histórico, pois 
aproxima o visitante dos restos mortais de 
pessoas que contribuíram e fizeram parte da 
história que ouvimos falar ou estudamos nos 
livros de história. A visitação aos túmulos de 
personalidades é, atualmente, o principal 
atrativo dos cemitérios. 

O Turismo Cemiterial é amplamente 
realizado em todo o mundo, locais como o 
cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, ou 
o Père-Lachaise, em Paris, são famosos por 
abrigar figuras célebres daqueles países 
além de serem considerados Museus a céu 
aberto.  

“A trajetória do homem no tempo é 
marcada por mitos e ritos fúnebres, e quando 
se ultrapassa essas superstições que envol-
vem a morte e os cemitérios, é possível per-
cebê-los como um espaço educativo, em que 
a memória, identidade, religiosidade, arte e 
cultura, apresentam-se como um museu a 
céu aberto. Desta forma a exploração da ati-
vidade turística nos campos santos, propicia 
o estudo da fé, da arte tumular, da historici-
dade do lugar, da arquitetura cemiterial e de 
personagens sepultados  

Um dos cemitérios ricos em história 
local de Torres, ficava no Morro do Farol, ao 
lado do antigo farol. Lá estavam enterrados 
personagens marcantes da cidade até então, 
porém, nos anos 60, as autoridades da épo-
ca, acharam que um cemitério ao lado de um 
atrativo turístico (o Farol) não era muito inte-
ressante para o turismo local. Então tiraram 
as quarenta tumbas de lá e as levaram para 
o novo cemitério, que já estava “funcionando” 

como tal, no bairro Campo Bonito. Alguns 
dos personagens históricos da cidade foram 
transladados para seus novos jazigos e hoje 
fazem parte do lado antigo do cemitério do 
Campo Bonito. 

Torres começa a entrar nessa ideia de 
turismo dentro de cemitério, a ex-diretora de 
Cultura do município, Maria do Carmo Con-
forti Rodrigues, organizou através da Secre-
taria Municipal de Administração e Atendi-
mento ao Cidadão, na Coordenadoria de 
Gestão de Cemitério e Serviços Funerários, a 
1ª Visita Guiada ao Cemitério Municipal 
Campo Bonito, na manhã do dia 21 de maio. 
Esta visita pode ser considerada como o pri-
meiro roteiro turístico dentro do cemitério lo-
cal. Participaram desta primeira visita pesqui-
sadores da Associação Brasileira de Estudos 
Cemiteriais -Abec, turistas e moradores de 
Torres, todos interessados em conhecer as 
simbologias das sepulturas e a história local 
através do olhar da necrópole. Durante a visi-
ta foram apresentados os fatos históricos, a 
memória local e até lendas ligadas ao muni-
cípio e a suas figuras, de importância históri-
ca ou não. 

Como já disse, a história da cidade po-
de ser contada através dos seus moradores 
e daqueles que já se foram, sendo assim, em 
uma visita ao cemitério pode-se conhecer 
uma boa parte dessa história, como a do Cel. 
Severiano Rodrigues, um dos prefeitos que 
muito contribuiu para o crescimento da cida-
de, nas duas vezes que esteve à frente do 
município ele fez a transição da vila para a 
cidade, além de construir a nova Prefeitura. 
Maria do Carmo lembra que “ao pensar cemi-
tério a primeira imagem é a morte, a tristeza 
e desolação, mas ao olhar de perto o local e 
observar os detalhes nas construções perce-
bemos uma outra realidade. Os cemitérios 
são museus, sítios arqueológicos, provas 

concretas da dinâmica social e política das 
cidades. O Cemitério Municipal Campo Boni-
to tem papel de guardião da cultura e memó-
ria da comunidade. Um Cemitério, é um es-
paço não somente criado para abrigar corpos 
sem vida, mas também um espaço concebi-
do para visitação, um museu a céu aberto, 
um local para a educação, reflexão e a trans-
formação local.” 

“No cemitério de Campo Bonito existem 
aproximadamente 5.250 sepulturas divididas 
em 10 talhões (são 80 anos de história). E 
quando analisamos o talhão 01 composto de 
833 sepulturas, estruturado durante o século 
XX, e marco do espaço cemiterial comparado 
ao restante de nove outros talhões, descorti-
nasse a modificação de como o povo torren-
se expressa sua relação com a morte. E a 
simbologia e alegorias lá encontradas nos 
remetem ao célebre memento mori que nos 
alerta que somos os que já foram, e lá estão 
o que seremos (és o que fomos, serás o que 
somos). Os símbolos demonstram o poten-
cial informativo sobre a identidade da comu-
nidade. A preservação desse espaço (talhão 
1) fortalece a memória comum da comunida-
de”. (Maria do Carmo C. Rodrigues) 

Para aqueles que estão curiosos em 
saber um pouco mais sobre este roteiro, su-
giro montarem um grupo e entrar em contato 
com a Coordenadoria de Gestão do Cemité-
rio e falar com a Maria do Carmo, ela certa-
mente terá o maior prazer em realizar este 
passeio turístico Cemiterial. 
Turismo Cemiterial pelo mundo: Père-Lachaise – Paris, Panteão – Paris, Museu 
dos Invalides – Paris, La Recoleta – Buenos Aires, Catacumba de São Calisto – 
Roma, Hollywood Forever – Los Angeles, Cemitério Nacional Arlington – Virginia, 
Old Jewish Cemetery, Praga, República Tcheca, Tumba de São Pedro e Grutas do 
Vaticano – Vaticano, Al-Masjid Na-Nabawi (Túmulo de Maomé) – Arabia Saudita, 
Mausoléu De Lenin – Praça Vermelha – Moscou, Mausoléu de Mao Tsé-Tung – 
Praça Tiannamen, em Pequim. 

Fonte: Maria do Carmo Conforti Rodrigues, Coordenadoria de Gestão 
de Cemitério e Serviços Funerários; Larissa Bitar Duarte e Daniel Luci-
ano Gevehr: Turismo Cemiterial: Arte tumular como forma de expres-
são da memória e identidade de um povo. 

TURISMO CEMITERIAL  
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