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

NAÇÃO RIOGRANDENSE
Honrado para participar da Abertura da terceira edição do SEMINÁRIO SOBRE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, ora
dedicado á Analise das Desigualdades Regionais, promovido pelo Comitê em Defesa da
Democracia, a se realizar próximo dia 04 julho,
no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado, ao lado de Carlos Paiva e Junio Antunes,
adianto, aqui, alguns pontos de minha intervenção.
Caber-me-á o tema “Os desafios do desenvolvimento do RS: diagnóstico e políticas de
enfrentamento” e eu o tratarei numa retrospectiva histórica, quando, entre 1850 e 1950
gestou-se o precoce e inusitado “Modelo Gaúcho de Desenvolvimento”. Começo destacando a originalidade do processo de ocupação
no Rio Grande como Colônia de Povoamento,
distinto dos empreendimentos comerciais da
Casa Grande que asseguraram a posse do território no Nordeste, na região de mineração no
século XVIII e até mesmo na Amazônia. Antes
da ocupação do litoral gaúcho por açorianos
(Torres) e lusitanos armados (R.Grande-1737),
já a população originária se aglutinava nas reduções jesuíticas, desde 1626, dando origem
ao que o historiador Décio Freitas denominou
“Socialismo Missioneiro”. Depois seguiram-se
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as levas de imigrantes que, a partir de 1824,
quando chegam os alemães em São Leopoldo,
se completam com a chegada maciça de italianos e outras origens, num total que teria chegado a perto de 100 mil almas no século XIX,
ou ¼ da população em 1900. Eles constituíram
uma economia de produtos coloniais de agricultura familiar que reorganizaria a vida em
todo o Estado integrando-o em rede. Enquanto
isso, a campanha adensava-se com estâncias
que dariam origem, tanto à criação do gado,
com epicentro em Bagé, como ao seu trato industrial, a partir de 1778, centrado em Pelotas.
Esta peculiaridade da ocupação endógena do
Rio Grande do Sul gestou uma economia rural/
urbana que se realimentava de si mesmo, mas
que se complementava com a exportação de
seus produtos, assegurando crescente diversificação na rede urbana e social do Estado e
relevante lugar da economia regional no cenário nacional. Tratava-se de um modelo “primário-exportador-interno”, pois suas vendas se
destinavam aos mercados do centro do país.
O auge deste modelo realizou-se entre 1889 e
1930, não sem graves disputas políticas, que
descambaram em duas guerras civis, entre os
anos 1889 e 1923. Nele, o Estado, sob comando republicano radical, passaria a operar como

regulador de relações sociais e
forte promotor da industrialização, depondo a oligarquia estancieira e elevando Porto Alegre
no epicentro da economia, da
política e da cultura estaduais.
A partir da Revolução de 1930,
ao mesmo tempo em que um
herdeiro da tradição política rio-grandense (Vargas) começaria a
reeditar no país o “Modelo Gaúcho de Desenvolvimento”, com
forte presença do Estado, que
perduraria até 1979, aqui, internamente, o processo começa a
desfalecer, até alcançar um estado desfalecimento na década de
1950. Ao final da década, o Governo Brizola -1959/62, da mesma matriz republicana, reage,
promovendo um amplo plano de
revitalização com a criação de
importantes indústrias de base e
melhor articulação da produção
com o mercado através da ‘Estrada da Produção”. Depois de
1960, renasce a nossa economia
com outros ingredientes.
O resultado disso foi a madura formação do
que denomino “Nação Riograndense”, sobre a
qual tecerei, no Seminário outras considerações, mas que aqui sintetizo: O Rio Grande do
Sul, tal como outras macro-regiões do país, especialmente o Nordeste, pode, com vantagens
sobre esta, ser considerado como uma Nação,
que teria alcançado sua FORMAÇÃO PLENA, no

campo da uma Economia auto-sustentada com
altos níveis de inovação, crescimento e diversificação, da Sociedade, com elevada presença de
vigorosa classe média e regulação das relações
de trabalho e da Literatura, com o reconhecido
pioneirismo modernista de Simões Lopes Neto
e Alcides Maia, bem antes de 1922, além de
elevado civismo e institucionalidade em sua
vida pública.

Whats Televendas
(51) 998.656.130

@lojasmodamar

@lojasmodamaroﬁcial
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Vereador pede maior estruturação do novo terminal
rodoviário de Torres
A nova estação foi implementada em ponto junto a Estrada do Mar (foto) em dezembro de2021, após licitação do governo do Estado, tendo mudança
de concessionário e de local
Está tramitando na Câmara de
Vereadores de Torres uma INDICAÇÃO, de autoria do vereador Igor
Beretta (MDB), que pede ao Secretário de Logística e Transportes
do Estado do Rio Grande do Sul e

ao Diretor Geral do Departamento
Autônomo de Estradas e Rodagem
(DAER/RS), que façam a instalação
de redutores de velocidade e semáforo na Estrada do Mar - RS 389,
em frente à estação provisória da

Rodoviária, em Torres. A nova estação foi implementada em ponto
junto a Estrada do Mar (foto) em
dezembro de 2021, após licitação
do governo do Estado, tendo mudança de concessionário e de local.

Ponto municipal dentro de ponto estadual
O mesmo legislador torrense tramitou outra INDICAÇÃO, desta vez
dirigida ao Poder Executivo torrense
(Prefeitura), sugerindo que seja viabilizada e implementada a instalação
de terminal do transporte coletivo
municipal junto à estação Rodoviária

de Torres, viabilizando e fomentando
que passageiros em geral possam
chegar e sair do novo terminal através de linhas urbanas locais.
Igor Beretta, sobre esta última demanda, defende que existem obstáculos atualmente para chegar e sair

da estação, o que obriga que as pessoas aguardem pelo transporte junto a Estrada do Mar, pois os coletivos
sequer acessam a via lateral para
embarcar e desembarcar passageiros. Para o vereador, o terminal de
transporte público municipal dentro

do espaço da nova Estação serviria,
naturalmente, de parada/abrigo,

proporcionando segurança, conforto
e garantias aos usuários.

Vereadora Carla Daitx se une aos moradores do Tamburiky
na busca por fornecimento de água e energia elétrica
Na tarde desta quinta-feira
(23), a vereadora de Torres,
Carla Daitx, se reuniu com
moradores da comunidade
do Tamburiky, para verificar
a situação do fornecimento
de água e energia elétrica na
localidade, um pedido antigo

dos moradores, que está sem
solução dos órgãos responsáveis.
A vereadora se uniu à luta
das diversas famílias que ali
residem e que aguardam aflitos por uma resposta. “Energia
elétrica e água são condições

mínimas de moradia. Sanar
essa lacuna é urgente. Precisamos unir forças para levar esse
serviço essencial a estes moradores”, afirmou Carla.
*Por MAIARA RAUPP
(Assessora Parlamentar)

Vereador de Torres pede ligação paralela entre bairros na BR 101
A Indicação política de Vilmar dos Santos Rocha cita alguns dados sociais e econômicos destas comunidades para subsidiar seu pedido especial
Está tramitando nos ritos da
Câmara de Vereadores de Torres
uma INDICAÇÃO, de autoria do
vereador Vilmar dos Santos Rocha, que formaliza pedido oficial
à diretoria da CCR (Concessionária da BR-101 no Litoral Norte do
RS) para que trabalhe no sentido
de realizar - por conta própria - a

interligação dos trechos das vias
marginais paralelas à BR-101
compreendidas nas comunidades
do São Brás, Campo Bonito e Vila
São João.
Na Indicação, o vereador defende que os três bairros sejam
integralmente ligados entre si,
sem que haja necessidade de

acesso a BR 101. Vilmar cita ter
conhecimento de que já foi feito
o mesmo pedido anteriormente,
pela municipalidade de Torres,
o que não foi atendido. E explica
que a solicitação se refere aos trechos compreendidos entre os quilômetros 7 e 9 (São Braz e Campo
Bonito) e entre os quilômetros 3 e

5 (Vila São João e Campo Bonito).
A Indicação política - direcionada à empresa privada que possui
a concessão atual da gestão da estrada federal (BR 101) - cita alguns
dados sócio- econômicos destas
comunidades. Diz que “são 2618
famílias, constituídas por pequenos produtores rurais, prestado-

res de serviços e proprietários de
comércios, que nelas residem e
destas atividades tiram seu sustento”. E que o escoamento para
a venda e comercialização do que
nas comunidades é produzido depende fundamentalmente deste
tipo de alternativa viária (a via
paralela)

CRM PRICILA SELAU - Torres renova convênio com municípios da região
para atendimento às mulheres em situação de violência doméstica
A Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos de
Torres, por meio do Centro de
Referência a Mulher - CRM Pricila Selau, recentemente renovou

o convênio com os municípios
da microrregião atendidos: Arroio do Sal, Morrinhos do Sul,
Mampituba, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras e Três

Forquilhas. Na ocasião a equipe
técnica se dirigiu, juntamente
com a Diretora Suzana Machado, para treinamento e capacitação nos municípios.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar CHAMADA
PÚBLICA, nos termos da lei federal 11.947 e Res. 06/2020/FNDE/MEC. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Data
de recebimento das propostas: 04 de julho de 2022 a 25 de julho de 2022. Horário e
local: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h no setor de licitações da Prefeitura
Municipal. As propostas serão abertas às 14 horas do dia 26 de julho de 2022. Cópias do
edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no
horário de expediente das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51)
3667 1155 e e-mail licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br
FLAVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

Para o Secretário Fabio da
Rosa, a renovação do convênio
CRM Pricila Selau - celebrada
entre os municípios - garante
a continuidade do atendimen-

to às mulheres em situação de
violência doméstica na região,
com uma abordagem multidisciplinar através da articulação
em rede.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
Exclusiva para as empresas beneficiárias da Lei Complementar 123/2016
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 10/2022, exclusiva para as beneficiárias da Lei Complementar
123/2006 tendo como critério de julgamento o menor preço por item. Objeto: contratação de empresa com
atividade de práticas integrativas e complementares em saúde humana para realização de oficinas
terapêuticas para a Secretaria Municipal de Saúde. Data da abertura: 14/07/2022. Horário e local: às 14h
no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no
setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 11h30min e 13h30min às 17h, pelo
telefone (51) 3667 1155 e no site www.trescachoeiras.rs.gov.br.
Flávio Raupp Lipert
Prefeito Municipal
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Após recomendação do MP, audiência Pública sobre
Revisão do Plano Diretor de Torres tem nova data
A audiência Pública que trataria
da Revisão do Plano Diretor de Torres - evento inicialmente previsto
para ocorrer nesta terça (28) - acabou sendo transferida para nova
data.
A audiência foi suspensa após
carta de recomendação, emitida
pelo Promotor Estadual de Justiça,
Marcio Roberto de Carvalho. De
acordo com o documento, o evento
deve ser suspenso até que a organização do evento disponibilize, previamente para a comunidade (com

antecedência de no mínimo 15
dias), o resumo do documento que
será o tema da audiência. A decisão
do Promotor teve respaldo em pedido formal de entidades e associações da região de Torres - unidas no
Coletivo em Defesa ao Patrimônio
Ambiental, Histórico-Cultural, Paisagístico e Turístico das Torres/RS
- que pedem o tempo necessário
para a analise e avaliação do conteúdo do Plano Diretor.
Assim, a Prefeitura de Torres
decidiu acatar a recomendação

da Promotoria Estadual de Justiça.
Nesta segunda (27), a municipalidade informou que a audiência
pública sobre a Revisão do Plano
Diretor já está com nova data - será
dia 26 de julho, no mesmo local e
horário, às 19h no Centro de Eventos da Ulbra/Torres (Rua Universitária, 1900). "Um novo edital será
publicado em breve com a nova
data. Para os que já realizaram a
inscrição de fala, fica validada a
mesma para a nova data", ressalta
a municipalidade.

Assistência Social de Torres promove Festa Junina aos
grupos atendidos pelo SCFV
Na última quinta-feira,
23/06, na Sede do SIMTO
ocorreu a Festa Junina do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
da Secretaria de Assistência
Social de Torres, oferecida a
todos os seus usuários. Decoração, brincadeiras e danças
temáticas, além de comidas
típicas, animaram a tarde dos
grupos de crianças de adolescentes, idosos, indígenas e
mulheres, em um momento

de integração, lazer, cultura e
diversão.
Como não poderia faltar,
houve duas apresentações de
Quadrilha. Na versão tradicional com os idosos dos grupos
Dunas, Bem Viver, Navegar e
Treinamento Funcional, e na
versão Quadrilha Maluca com
as crianças e adolescentes
atendidas por este serviço. A
tarde contou ainda com jogos
e brincadeiras, concurso de
danças “TikTok caipira” e um

lanche muito especial, seguido por alegre bailinho.
Todos estavam ansiosos,
pois essa foi a primeira Festa
Junina com todos os grupos,
depois das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19. O evento marcou um
importante momento de convivência intergeracional, de
garantia ao direito à cultura e
lazer, promovendo a alegria e
interação dos servidores atuam no CRAS e CREAS.

Próxima edição da Feira do Artesanato
e Agricultura será dia 9 de julho
TORRES - Dia 9 de julho (sábado), será realizada mais uma
edição da Feira do Artesanato e Agricultura ao ar livre, no
tradicional espaço próximo da
Casa da Terra e Artesanato.
Para quem quiser participar, as
inscrições estão abertas a partir
desta quarta-feira, 29 de junho,
até a próxima terça, 5 de julho.

A formalização se dá através
do preenchimento de formulário no link https://torres.rs.gov.
br/prefeitura/inscricoes-feira/.
A iniciativa que agrada moradores e visitantes funcionará das
9h às 17h. Junto ocorrerá uma
ação de doação de cães e gatos, por servidores da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e

Urbanismo. A maioria são filhotes abandonados ou recolhidos
por maus tratos. O Sine de Torres também estará presente na
atividade.
Podem participar produtores
locais de todos os segmentos
certificados com o selo “Feito
em Torres”. O objetivo é fomentar a produção local, valorizando

a identidade turística do município. É mais uma oportunidade
de comercialização aos empreendedores credenciados, neste
espaço ao ar livre, A realização
é da Prefeitura, através da Secretaria do Trabalho, Indústria
e Comércio em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento
Rural e Pesca.

TAÇA SÃO DOMINGOS - Campeonato Municipal de
Futsal Feminino já tem data marcada

TORRES - Já com inscrições
abertas, teremos em breve mais
uma competição esportiva realizada para comunidade. A Prefeitura Municipal de Torres através da
Secretaria de Cultura e do Esporte
em conjunto com a Liga de Futebol
Torrense realizará o Campeonato
Municipal de Futsal 2022, no naipe
feminino e com uma novidade. A
parceria com a Escola de Educação
Básica São Domingos, que soma
cada vez mais para o bom desenvolvimento desta modalidade, abrindo

oportunidade para a realização da
competição este ano.
A competição será realizada nos
meses de agosto e setembro, sendo que as inscrições serão limitada
para 8 (oito) equipes. O Prefeito
Carlos Souza e o Secretário Mauri
Rodrigues deixam o convite a todos
amantes do esporte a prestigiarem
um bom futebol. O esporte vem em
uma ascendência grande em toda
região e nosso município não poderia ficar para trás, destacou o secretário. O congresso técnico onde

será entregue regulamento oficial,
chaveamento e definição dos confrontos, fica pré-agendado para
dia 11 de julho de 2022 a partir das
19h30 na Prefeitura Municipal de
Torres, 3° andar.

Inscrições
Para realizar a inscrição, deverá se dirigir até a Prefeitura na rua
José Antônio Picoral, 79, Centro,
no 3° andar, Diretoria de Esportes
e preencher o formulário de participação. As equipes devem ter 12

integrantes, sendo que 4 atletas
podem ser de fora do município e
as demais devem possuir o titulo
eleitoral do município. Não haverá
cobrança para participar da competição, para garantir a vaga cada
equipes deverá efetuar a entrega
de 30 peças de agasalho, que serão
entregue posteriormente na Secretaria de Assistência Social de Torres
no auxílio as pessoas em situação
de rua e para as famílias mais necessitadas cadastradas no assistencialismo.

As inscrições encerram-se no dia
08 de julho de 2022 ou até as oito
primeiras equipes interessadas preencherem o formulário de inscrição
e de interesse no departamento de
esporte. O lançamento oficial da
competição já tem data marcada
e será no dia 11 de julho e contará
com a presença de todas representantes dos clubes participantes e do
Presidente da LIFT Valeti Martins,
mostrando a união e parceria em
prol do futebol torrense, seja ele no
naipe masculino ou feminino.
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Assinado o termo de contratação para importante
pavimentação entre Torres e município de Mampituba
Na tarde de segunda-feira (27
de junho), o Prefeito de Torres,
Carlos Souza, juntamente com
secretários e vereadores, assinou
o termo de autorização do início
da importante obra de pavimentação da estrada geral que faz a
ligação entre a Vila São João (em
Torres) e o município de Mampituba. Uma antiga reivindicação da
comunidade prestes a ser atendida - numa parceira entre Governo do Estado e Prefeitura.
Participaram do ato o Secretario de Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano do Estado, Rafael
Mallmann, o ex secretário Luis
Carlos Busato, os vereadores torrenses (junto com o Presidente da
casa, vereador Rafael Silveira), o

Secretário de Planejamento e Participação Cidadã Matheus Junges,
o Padre da paróquia da Vila São
João Oséias Vieira e o representante da empresa Invicta Engenharia e Construções Ltda, vencedora do certame responsável pela
obra.
"Uma reivindicação histórica
dos moradores de Torres e uma
conquista da comunidade que irá
beneficiar a todos. O trecho que
receberá a pavimentação asfáltica
é a ligação entre os municípios de
Torres e Mampituba proporcionando um caminho mais agradável e seguro aos automóveis e o
bem estar da comunidade. Serão
investidos na obra mais de R$ 3,5
milhões e o início da obra é ime-

diato", informou a Prefeitura de
Torres.
Segundo o Secretário Matheus
Junges, o objetivo é qualificar o
urbanismo, paisagismo e turismo
de Torres, através
do programa do
Estado Pavimenta
RS e do programa
Transforma Torres da Secretaria
de Planejamento
e Participação Cidadã. Já o Prefeito Carlos Souza
salientou o papel
fundamental da
Câmara de Ve-

readores - uma vez que quando
solicitado aos vereadores, estes
prontamente fizeram as apro-

vações devidas para que a obra
acontecesse. (FONTE - Prefeitura
de Torres)

Câmara de Vereadores de Torres homenageia
Igreja Assembleia de Deus da cidade
Na segunda-feira (dia 27 de junho), a Câmara Municipal torrense
homenageou a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus pelos 70 anos
de trabalho no auxílio espiritual à
comunidade. O Presidente da Casa,
Vereador Rafael Silveira, abriu a
sessão convidando à tribuna o re-

presentante da entidade, Pastor
Vilson Buratti, que demonstrou em
sua fala extremo apreço pela homenagem.
Participaram ainda da Sessão
Especial, a vereadora Carla Daitx
como vice-presidente, e os secretários Rogério Jacob e João Negrini.

Além dos membros da Mesa Diretora, participaram os demais vereadores da Casa, inclusive o Vereador
Silvano Borja, autor da proposição
de homenagem.
Após as manifestações, foi feito
o encerramento da sessão com a
execução do Hino Riograndense.
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Senador Lasier Martins participou em Torres da abertura da Semana
em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro
Na manhã desta segunda-feira, 27
de junho, o Prefeito de Torres, Carlos
Souza participou na sede do Corpo de
Bombeiros Militar de Torres, da abertura da Semana Nacional de Prevenção
e Combate a Incêndio e comemoração
alusiva a data de 02 de julho, do Dia
Nacional do Bombeiro. o Senador da
República Lasier Martins também marcou presença no ato em Torres, parabenizando os bombeiros e seu propósito
de salvar e proteger vidas.
Na oportunidade, participaram ainda, Chefe de Gabinete da Prefeitura
Douglas Martins Rocha, dos vereadores

Gilbratar Pedro Cipriano Gimi, do Presidente da Câmara de Vereadores de Torres Rafael Silveira, dos prefeitos de Dom
Pedro de Alcântara (Alexandre Evaldt) e
de Mampituba (Pedrão)- Todos foram
recepcionados pelo Tenente Coronel
Rodrigo Canci Pierozan, comandante do
9º Batalhão do Litoral Norte, que realizou a abertura da semana também na
presença do Tenente Fabrício Nunes
Teixeira do 2º BPAT e do Coordenador
Tenente Coronel Ederson Carlos da Sila
da Associação de Bombeiros do RS –
ABERGS.
Para a Semana de Prevenção, nes-

se ano entre realizada entre os dias 27
de junho e 02 de julho, com atividades
preventivas em todos os municípios
atendidos pela Corporação. Na programação, as mais diversas atividades,
como as ações de instalação de mangueiras e válvulas de gás GLP, Mostra
de materiais de bombeiros nas escolas,
palestras, Curso de resgate veicular, entre outros.
Na oportunidade o Prefeito Carlos
agradeceu a corporação por dedicarem
suas vidas em prol da sociedade de Torres e região, e expressou sua homenagem ao Dia do Bombeiro.

Bombeiros de Torres desenvolvem palestras em escolas da
região na Semana de Prevenção e Combate a Incêndio
Fazendo parte das comemorações da Semana
Nacional de Prevenção e
Combate a Incêndio (e em
alusão ao Dia Nacional do
Bombeiro, celebrado em
02 de julho) , o Corpo de
Bombeiros de Torres visitou nesta terça (28) três
escolas da cidade de Mampituba ,onde desenvolveu
palestras sobre primeiros
socorros e prevenção de
incêndios assim como a ex-

posição de materiais usados pela corporação nas
mais diversas ocorrências,na oportunidade também
ouve tratativas com o prefeito de Mampituba, Pedro
Juarez da Silva, para a possibilidade de novos projetos
com apoio da Prefeitura.
Além disso, cumprindo
agenda do terceiro dia da
Semana da Prevenção, o
Corpo de Bombeiros Militar de Torres - juntamente

com o SCAB do município esteve em Arroio do Sal palestrando para mais de 350
alunos das escolas do município,onde o tema principal foi primeiros socorros
, prevenção de acidentes
domésticos e os principais
números de socorro, também foi feito em duas escolas do município exibição
dos materiais de combate a
incêndio e das viaturas de
combate.

Equipamentos adquiridos com recursos do Fundo Municipal
do Meio Ambiente tem auxiliado Bombeiros em Torres
O trabalho de combate aos
incêndios, especialmente os florestais, realizados pelo Corpo
de Bombeiros Militar de Torres,
ao longo dos últimos 12 meses,
vem contado com um apoio extra de diversos equipamentos
adquiridos com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente
– FMMAM, o qual é gerido pelo
Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMAM.
O COMMAM aprovou um valor
total de R$ 35.000,00, dos quais
R$ 20.640,00 já foram utilizados
para a aquisição de 16 balaclavas
(capuz de proteção em combate a
incêndios), 30 pares de perneiras
de raspa (proteção para as per-

nas), 1 moto podas, 1 roçador suplementos e 9 jardineiras de PVC
com botas, todo o material já está
em uso e novas aquisições serão
feitas.
Segundo o 1º Ten. Rafael Alexandre de Souza, estes equipamentos tiveram sua importância
acentuada especialmente no
período recente de estiagem no
estado, onde em Torres se verificou um aumento de quase 50%
nos atendimentos a incêndios em
diferentes tipos de vegetação, inclusive em locais ambientalmente importantes como o Parque
Estadual de Itapeva e no Parque
da Guarita.
O Presidente do COMMAM, bi-

ólogo Rivaldo Raimundo da Silva,
destaca a importância do trabalho do bombeiros, especialmente
na proteção da biodiversidade,
uma vez que os incêndios na vegetação, mesmo que seja rasteira, além da morte direta pelo
fogo, representa dano aos ambientes de diversos animais.
O Tenente e o biólogo ressaltam ainda que grande parte da
origem destes incêndios está
relacionada a duas fontes primárias: as bitucas de cigarro lançadas de veículos e à queima de
lixo descartado de forma ou local
inadequados, especialmente em
beira de estradas. (FONTE - Prefeitura de Torres)

Corpo de Bombeiros Militar distribui válvulas e
mangueiras de gás de cozinha em Torres
O Corpo de Bombeiros Militar
de Torres abriu, nesta segunda
(27), a Semana Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio
- assim como as comemoração
alusivas ao Dia Nacional do Bombeiro (celebrado em 02 de julho).

Em Torres, entre outras atividades, houve a distribuição de
válvulas e mangueiras de gás de
cozinha em alguns bairros. Segundo o Corpo de Bombeiros
Militar, foram distribuídos mais
de 40 kits completos de válvu-

las e mangueiras em conformidade com Inmetro ,sendo ainda
enfatizado para a comunidade a
importância de manter os equipamentos em boas condições e
segurança esse primordial acessório.
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SAPT comemora sucesso de eventos e projeta novidades
Clube foi sede de mais um congresso estadual e realizou novo torneio, enquanto mantém obra na piscina
Presente o ano inteiro na vida
dos torrenses, a SAPT fechou mais
um mês celebrando as atividades
realizadas. Em junho, teve torneio
sendo disputado, evento de nível
estadual, instalação de novo espaço e muito trabalho na reforma da
piscina fechada. A movimentação
de público foi grande na sede social. Agora, o clube se prepara para
levar mais novidades a moradores
e visitantes.
Considerada a maior iniciativa
de 2022, a obra na piscina segue
em andamento. Planejada para
ser concluída entre agosto e setembro, já passou pelas etapas
de revisão e retirada da estrutura
anterior e aos poucos está sendo

revestida novamente.
Como toda a edificação está
sendo reformada, a SAPT agradece a compreensão dos praticantes
de esportes aquáticos. Haverá um
novo sistema de impermeabilização, troca de revestimentos do
entorno, recuperação do telhado e
de telhas, entre outras coisas. Em
breve, a piscina estará reaberta. Ali
ao lado, uma nova parceria com a
Construtora MonteBello viabiliza
um lounge com melhor experiência para quem frequenta o futevôlei. A nova instalação está à disposição de sócios e convidados.
Enquanto isso, as atividades
não param. Também em junho, foi
disputada a 1ª etapa do Circuito

de Beach Tennis em 2022. Mesmo
com o frio, dezenas de duplas participaram em categorias feminina,
masculina e mista. O calendário
deste ano ainda prevê mais dois
torneios do circuito, entre outras
movimentações esportivas, recreativas e sociais.
Por falar em eventos, o clube
de novo foi palco de um grande
acontecimento. Na última semana, o salão principal recebeu o 6º
Congresso de Relações Sindicais e
do Trabalho da Fecomércio-RS. Por
três dias, pessoas de todo o Estado percorreram as dependências,
aproveitando a estrutura oferecida. A paisagem que tem o mar e
o rio como companhias de quem

visita o evento está à disposição
o ano todo de empresas e entidades. Basta entrar em contato pelo

Whatsapp (51) 3664-1221 ou enviar e-mail para sapt@sapt.com.
br.

Leão DARE fazendo a alegria da galera em escola de Torres
As instrutoras do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), soldado
Sílvia e Soldado Sofia, ambas de Torres, atenderam
na tarde de terça-feira
(28/6), um pedido muito
especial.
As policiais participaram
de um evento para aproximadamente 90 alunos da
escola São Judas Tadeu, na
comunidade do Rio Verde,
em Torres, onde muitas
brincadeiras foram fei-

tas com os alunos. Na ocasião, teve um lanche especial e, é claro, a presença
ilustre do Leão DARE que
por onde passa a alegria é
garantida.
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD)
é programa educacional
brasileiro que tem como
base o DARE (Drug Abuse Resistance Education),
programa educacional estadunidense. O programa

é realizado, por policiais
militares treinados e preparados para desenvolver
o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças,
adolescentes e adultos. O
objetivo é transmitir uma
mensagem de valorização
à vida, e da importância
de manter-se longe das
drogas e da violência.
*Com informações de
Brigada Militar Litoral

Representando Torres, artesã é
destaque na Feira Artesanal Sul
em Porto Alegre
Vanessa Santos está representando a Casa da Terra e do
Artesanato - de Torres - na Feira
Artesanal Sul na capital gaúcha,
que acontece entre os dias 29/06
a 02/07. A artesã torrense irá palestrar e apresentar uma aula demonstrativa sobre artesanato em
tecido em Porto Alegre.

"Vanessa obteve acesso à
oportunidade através da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio a qual vem fomentando o
trabalho, a geração de emprego
e renda, oportunizando sempre
novas formas de comercializar os
seus produtos", ressalta a Prefeitura de Torres, que segue. "Atual-

mente, muitos empreendedores
de Torres já vêm se beneficiando
através do 'Feito Em Torres', selo
que beneficia o arranjo produtivo
local pela valorização do produto
e serviço - que é de origem torrense".
Fonte: Prefeitura de Torres

Vazio Sanitário do Maracujá: Por prevenção, agricultores
devem eliminar as plantas
TORRES - A Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural e Pesca
juntamente com a EMATER, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – COMDER e Sindicato
dos Trabalhadores Rurais reforçam
aos agricultores que cultivam maracujá no município de Torres, que

realizem o corte das plantas vivas
até o dia 30/06/2022. De acordo
com a Lei Municipal Nº4.955, de
22 de novembro de 2017, que estabelece o período de vazio sanitário da cultura do maracujá, fica
determinado que a partir do dia
01/07/2022 até 31/07/2022, não

poderão ter plantas vivas de maracujá amarelo na área de plantio.
Essa medida vem com fins de
prevenção, controle e erradicação
da doença Virose do Endurecimento dos Frutos, que atualmente
é uma das principais doenças na
cultura e que traz grandes prejuí-

zos aos produtores. A lei também
define que é de responsabilidade
do produtor, proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer
título das áreas produtoras de
maracujá amarelo, a obrigação de
promover – as suas custas – a eliminação das plantas de maracujá.

Durante os 30 dias de vazio, quem
não realizou o corte, pode ser penalizado conforme fiscalização e
denúncias.
Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone (51) 3626-9150
ramal 255 ou através do e-mail setorprimario@torres.rs.gov.br.
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Fausto Araújo Santos Jr.

POPULAÇÃO PARASITA DE SI MESMA
Estados Federativos têm
que se reinventar. Baixar o
ICM dos combustíveis compulsoriamente como fez a MP
do governo federal é um bom
começo para o exercício de diminuição do tamanho dos governos.
Desde quando começamos a
aumentar para o dobro a carga
de impostos cobrados no Brasil
(se comparado ao período imperial), na hora de aumentar

a carga os governantes e políticos defendem que o aumento de um ponto percentual ou
dois na alíquota de imposto
não é sentido pelo povo, mas é
definitivo para o caixa do país,
dos Estados federativos ou dos
municípios. Mas, de um em
um, hoje temos que trabalhar
cinco meses do ano somente
para pagar a carga tributária
para os governantes. E para
baixar a carga (como agora) os

governantes dizem o mesmo:
que o impacto da baixa não
será notado, mas será nocivo
aos cofres estaduais (neste
caso do ICM).
Tudo isto para, ainda, termos bandos de marajás no
sistema público recebendo até
10 vezes mais os salários médios que o cidadão normal da
mesma função, marajás que
têm acesso a veículos caros
com motoristas pagos pela po-

pulação, a viagens em classe
executiva nos aviões com pernoites em hotéis caríssimos
para fazerem palestras do exterior, tudo pago pelo povo.
Penso que trabalhar na política para diminuir a carga tributária, assim como diminuir a
submissão ao governo da população, é a forma sustentável
de adaptar a vida das pessoas
à sua sagrada liberdade de escolha e a sua menor necessida-

de de votar em alguém ou em
um partido para receber vantagens, valores ou emprego
do Estado. É que este sistema
atual gera um ciclo vicioso, que
um dia vai engessar tudo e todos, além de formar uma cidadania que acredita que votar
bem é votar em quem dá mais
dinheiro ou vantagens diretas
para suas próprias vontades,
uma população tipicamente
parasita de si mesma.

PLANO DIRETOR - FALTA DE VONTADE DE MUDANÇA OU LEGISLAÇÃO BUROCRÁTICA?
Desde que o Jornal A FOLHA
foi fundado, em 2006, a revisão
do Plano Diretor Urbano de
Torres está “prestes a ser implantada”. A primeira manchete principal de capa da primeira edição do jornal já dizia isto
à época. Também na mesma
matéria de A FOLHA em 2006,
era avisado pelas autoridades
que era uma OBRIGAÇÃO das
prefeituras realizarem estas
revisões de 10 em 10 anos, e
que Torres já estaria atrasada

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

na época. Também era dito
que, caso as cidades não executassem o que está na Lei, o
Ministério Público teria que
entrar com uma Ação Civil Pública contra a prefeitura e seus
gestores.
Pelo menos três vezes a municipalidade de Torres anunciou
que iria programar, finalmente
, as mudanças no Plano Diretor
Urbano local de lá até hoje. E
nestas vezes - em governos do
PT e PP em Torres, como no
anterior governo do MDB - as
mudanças do documento NÃO
FORAM SEQUER ENCAMINHADAS PARA A CÂMARA. Plano Di-

retor que, afinal, regra a forma
da urbanidade local agir para
gerar mais conforto urbanístico
aos moradores, mais alternativas de lazer também para turistas e veranistas (este o maior
fator econômico de geração de
emprego e renda em Torres) e
conformidade com legislações
ambientais.
Mas nesta semana que passou, o próprio MP “recomendou” que a prefeitura suspendesse uma audiência pública,
onde a mesma Prefeitura iria
apresentar a proposta de reforma do Plano Diretor Urbano
para a população, dando espa-

ço para que entidades representadas pudessem sugerir que
fossem aplicados seus ideais no
documento, uma verdadeira
demonstração de espaço democrático - mas que foi transferida para o final de Julho. Ou
seja: Depois de 16 anos da primeira tentativa, mais uma vez o
processo foi atrasado por mais
um mês, a pedido de várias
entidades ligadas à defesa do
Meio Ambiente local.
Parece-me que a cidade não
quer mudar... Parece que, como
está, está bom... Ou, o que
é também possível, parte da
comunidade local está traba-

lhando somente para manter a
burocracia em dia e “atender”
pedidos que mais parecem que
são para chamar a atenção.
O resultado de tudo isto é
que, nestes 16 anos que estamos atrasados, muitos desejos
de muitas pessoas, que dependem de mudanças do Plano Diretor para ter seus ideais
atendidos, não foram possíveis.
Assim como muitas coisas (que
muita gente não gostaria que
fossem feitas na cidade) foram
feitas porque estão na regra do
jogo, que ameaça poder mudar
anualmente, mas não muda...
sistematicamente.

Impacto da transferência da Audiência Publica debatido na Câmara
Na sessão da Câmara de Vereadores que foi realizada na
segunda-feira, dia 27 de junho,
o assunto da transferência da
Audiência Público sobre o Plano
Diretor acabou sendo pauta de
alguns vereadores na tribuna.
O pedetista Silvano Borja anunciou em seu espaço que a transferência deveria haver por conta

da demanda das entidades junto ao Ministério Público (MP),
alegando que concordaria sobre
a falta de transparência da municipalidade sobre a proposta.
Já o vereador Gimi (PP) lamentou a transferência sugerida pelo MP. Ele lembrou que o
documento deverá passar por
várias etapas dentro da Câmara
Municipal e que por isso o assunto teria muitos espaços para
que a população entendesse o
documento das modificações
do PDU de Torres antes de ser
efetivamente votado e validado

na cidade.
A vereadora Carla Daitx (PP)
também lamentou a transferência. Disse que não entendia
como pessoas e entidades pediram transferência da audiência
que seria realizada na terça-feira alegando falta de conhecimento do projeto de lei do
Plano Diretor, quando para ela a
própria reunião é uma forma de
as pessoas terem acesso ao seu
conteúdo de forma pública e
com possibilidade de participação como sugere as audiências
públicas.

Pode ser que a Câmara de Vereadores até contrate técnicos
específicos para fazer uma leitura isenta dos pontos polêmicos
do documento, como índices
construtivos, altura de prédios
e seus impactos urbanos, dentre outros. E a coluna lembra
que os vereadores podem fazer
emendas no documento, basta
os cidadãos conversarem com
seus representantes na Câmara
para que mudanças sejam feitas, ou pelo menos tentadas,
caso não sejam aprovadas pela
maioria dos parlamentares.
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Torres tem pequena redução nos novos casos de
Covid-19 nesta semana
Torres registrou 114 novos casos no período de uma semana. Confira também novos dados sobre a Covid-19 em Três Cachoeiras e Arroio do Sal
Referente a pandemia de Covid-19 em Torres nos dias entre
23/06 e 29/06, uma notícia alentadora - nenhum novo óbito relacionado a doença foi registrado por
mais uma semana.
Apesar disso, houve pequeno au-

mento em relação ao número de casos ativos de Covid-19 na cidade. Na
quarta-feira (29/06), o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde registrava
116 casos ativos em Torres - número
que é pouco maior que os 108 ca-

sos ativos da quarta-feira passada
(22/06). Nesta semana foram positivados 122 casos. "Com relação ao
número de casos ativos ser inferior
ao dos novos positivados, significa
que muitos deles já estão curados",
afirma a Prefeitura de Torres.

114 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 29 de junho, o
Boletim Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de Saúde de Torres registrava, contando
desde o início da pandemia, 12901
casos confirmados, com 12787 recuperados, 114 pacientes em isolamento domiciliar e 125 óbitos.

"Nesta quarta (29), o Boletim registrava quatro casos de Covid-19
no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, são pacientes de fora de
Torres hospitalizados na UTI e em
leito comum. Também estão registrados dois pacientes de Torres
hospitalizado em outro município",

ressalta a Prefeitura de Torres, indicando ainda que o boletim não
registrava nenhum caso suspeito
de Covid-19.
Assim, no período de uma semana (entre 23/06 e 29/06), foram
registrados 114 novos casos da doença em Torres. Com isso, houve

pequena redução em relação ao total de novos casos da semana passada (entre 16/06 e 22/06), quando
118 novos casos foram registrados
na cidade. Reforça-se a necessida-

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

município em relação a semana passada).
Já Arroio do Sal teve seu último
boletim divulgado nessa quarta-feira
(29/06). No período de 8 dias, o município registra queda significativa no

número de casos em isolamento domiciliar. " Na última semana foram 25
pessoas positivadas com Covid-19. O
Município segue sem morador hospitalizado e registra desde o início da
pandemia 43 óbitos em decorrência

da doença. No levantamento, Arroio
do Sal registra desde o início da pandemia 3.610 casos confirmados de
Covid-19, sendo que 3.542 já estão
recuperados da doença", destaca a
Prefeitura de Arroio do Sal.

Três Cachoeiras e Arroio do Sal
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras, o
ultimo relatório foi de 27/06 (segunda), quando o município estava
com 2816 casos confirmados para
Covid-19 (tendo um paciente inter-

nado), sendo 2736 recuperados e
nenhum suspeito (aguardando resultados). Além, disso, Três Cachoeiras
estava com 28 óbitos relacionados
ao coronavírus desde o princípio da
pandemia (nenhum novo óbito no

Secretaria da Saúde de Torres recebe visita da
18ª Coordenadoria Regional para avaliar demandas da área
TORRES - Na última sexta-feira
(24 de junho), aconteceu a reunião da Secretária da Saúde de
Torres, Helvia Sanae Mano - com a
participação da Diretora Administrativa Arines Domingues Jacques
de Carvalho Selau, da Média Complexidade Juliana Borges Carlos e a
Responsável Técnica, Médica Dra.
Luiza Bins Cidade - com a Delegada
da 18ª Coordenadoria Regional de

Saúde, Janete Teixeira Ferro e sua
equipe para discutir as demandas
do Município de Torres no contexto do Litoral Norte.
Dentre as pautas, foram abordados temas como as judicializações de leitos no Litoral Norte
- considerando o número de leitos
(que são insuficientes para alta demanda); sobre o acesso das contratualizações dos serviços para

que a Secretaria Municipal de Saúde possa compreender e planejar
os serviços ofertados; questões da
saúde indígena, para que possa
ser entregue na sua totalidade o
plano pactuado com as entidades.
Além disso, demais assuntos com
o compromisso de realizar novas
reuniões para que as pautas abordadas sejam acompanhadas e realizadas.

Vacina de Reforço 2 contra Covid-19 já está disponível
para pessoas de 40 anos ou mais em Torres
Desde esta quarta-feira (29 de junho), a Secretaria Municipal de Saúde
está vacinando o Reforço 2 para pessoas
de 40 anos ou mais em Torres. A R2 con-

tra a Covid-19 está disponível no Posto
Central e em todas as Salas de Vacinas
dos ESF’s da cidade.
Para vacinar, basta apenas o interes-

sado levar a carteira de vacinação com a
R1 (registrada há ao menos quatro meses) e um documento de identificação.
A pessoa receberá a vacina disponível

na Unidade de Saúde, independente
das marcas de vacinas recebidas anteriormente.
A imunização é sem agendamento. O

Posto Central e os ESF’s São Brás e Rio
Verde funcionam das 8h às 12h e das
13h às 17h. Os outros ESF’s atendem das
8h às 12h e das 13h30min às 17h30h.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 06/2018
A Câmara Municipal de Torres firma Termo Aditivo de Contrato com a Empresa
CGL Prestadora de Serviços Eireli, para terceirização de serviços de limpeza e faxina a ser
realizado nas dependências da Câmara Municipal de Torres, pelo valor mensal de 6.305,34
(seis mil, trezentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). Termo Aditivo de Contrato
assinado em 24 de junho de 2022, com vigência de 12 (doze) meses a partir de 26 de junho de
2022. Processo de Licitação no 10/2018 – Modalidade Tomada de Preços. Crédito
Orçamentário no 3.3.90.39.00.00.00.00.0001/2002 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.
Torres em 24 de junho de 2022.

__________________________________
Rafael da Silveira Elias,
Presidente Câmara.
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Projeto de educação ambiental em Escola de Três
Cachoeiras é selecionado para mostra na Expointer
FONTE - Centro Ecológico
_____________________
Entre o final de agosto e o início
de setembro, o projeto de compostagem de resíduos orgânicos e
produção de alimentos saudáveis
da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom José Baréa, em Três
Cachoeiras, poderá ser visto por
milhares de pessoas na Expointer
2022. Selecionado pela Secretaria
Estadual de Educação junto com
outros 14 projetos pedagógicos de
escolas da Rede Estadual do Campo, o Compostagem nas Escolas
estará no Pavilhão Internacional
do Parque Assis Brasil, durante cinco dos dez dias do evento.
Iniciado em julho de 2021, a
partir de uma proposta do Centro
Ecológico, o projeto tinha como

objetivo principal engajar a comunidade escolar no tratamento dos
resíduos orgânicos. Também era
uma forma de amenizar o empobrecimento das famílias provocado em parte pela pandemia. Mas
ao longo do tempo incentivou a
retomada de outras iniciativas ambientalmente sustentáveis paradas há dois anos.
“A gente conseguiu revitalizar
a horta na estufa. Recuperamos
a cisterna, que estava estragada,
onde a gente está conseguindo
captar a água da chuva para usar
na horta. Também foram plantadas diversas mudas de frutíferas,
num pomar que a nossa escola
também carecia, tanto para produzir frutos como sombra para as
crianças no verão”, relata Eliane
Pereira Hencke.

Segundo a professora, além da
recuperação das estruturas físicas,
os espaços ocupados pelo projeto se tornaram laboratórios para
diversas práticas educativas com
o agrônomo Joaquim da Rosa e o
tecnólogo Nelson Bellé, do Centro
Ecológico.
Desde o início, a dupla faz suporte técnico do projeto. Joaquim,
que também é agricultor ecologista, vê a compostagem como um
tema gerador e multidisciplinar. “A
gente vai trabalhando outras coisas. As questões técnicas a gente
tenta traduzir de forma mais simples para os estudantes compreenderem”.
Bellé, que todas as semanas
transporta resíduos da cooperativa de consumidores Coopet,
para “fazer o projeto acontecer”,

reforça que os alunos estão ali
aprendendo, utilizando esse conhecimento. “Agora muito mais
motivados pela questão da escola

ser convidada a demonstrar, apresentar o resultado. Isso vai motivar
mais ainda os alunos, professores
a fazer a fazer andar”.

Prefeitura de Torres está com vagas para estágios abertas
A Prefeitura de Torres comunica que foi aberto o Processo
Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva
de estudantes para o quadro de
estagiários do Município de Torres. Trata-se do edital 670, de 23

de junho de 2022 da Secretaria
de Administração e Atendimento ao Cidadão. O processo ocorrerá por meio de Prova Objetiva
On-line, sem vínculo empregatício, de estagiários de Ensino Médio, Técnico e Superior, realizado
pelo Agente de Integração CIEE
RS (Centro de Integração Empresa Escola), no portal www.
cieers.org.br
As inscrições estarão o abertas a partir de 04 de julho até
o dia 14 de julho de 2022, EX-

CLUSIVAMENTE por meio digital
através do site do CIEE-RS: www.
cieers.org.br; O candidato deverá ter idade mínima de 16 anos
no ato da inscrição. Não será
cobrada taxa de inscrição dos
candidatos.
A classificação preliminar dos
candidatos será publicada no
site do Município, no mural de
publicações na sede da Prefeitura de Torres e no site do CIEE-RS
(www.cieers.org.br). A classificação final está marcada para 2

de agosto de 2022.
Vagas/cadastro de reserva
disponíveis para os cursos:
Nível Superior: – Administração; – Arquitetura e Urbanismo (a partir do 2º semestre);
– Analise e Desenvolvimento de
Sistema; – Ciências da Computação; – Ciências Contábeis; – Direito (a partir do 2º semestre);
– Educação Física – Engenharia
de Agrimensura e Cartográfica;

– Engenharia Civil; – Farmácia;
– Fisioterapia (a partir do 4º semestre); – Fotografia; – Gestão
de Turismo; – Jornalismo; –
Marketing; – Publicidade e Propaganda; – Psicologia; – Pedagogia; – Serviço Social.
Nível Médio: Ensino Médio
(1º e 2ºano); Normal – Magistério; 1, Técnico -Técnico em Edificações;
Técnico em Informática; Técnico em Contabilidade

Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul apresenta
seu projeto em escola de Torres
A Escola Municipal
Fundamental Manoel
Oliveira Carneiro, recebeu na quinta (23),
o diretor executivo do
Geoparque Caminhos
dos Cânions do Sul, Gislael Peixoto.
O consórcio intermunicipal participou
do Projeto 'Escola de
Pais' que tem como

objetivo promover um encontro com a
comunidade escolar de Torres, desencadeando ações que resultam em atividades de valorização e reconhecimento
da instituição e de todos aqueles que
dela participam.
A Escola Fundamental Manoel Oliveira Carneiro busca trazer profissionais
das mais diversas áreas para dialogar
com sua comunidade. O diretor do Geoparque fez uma abordagem sobre o que
é o Geoparque, qual a sua importância,
sobre a chancela da UNESCO e a relevância de vivenciar está conquista.

Promovida melhoria no Transporte Escolar Municipal
na comunidade de Águas Claras e região
TORRES - Na última quarta-feira, 22
de junho, a Prefeitura Municipal através
da Secretaria de Educação promoveu
melhorias no Transporte Escolar Municipal ao firmar parceria com a Escola
Estadual de Ensino Fundamental Pedro
Nicolau Kras Borges.

A partir de um estudo das possibilidades para criação e implantação de uma
nova rota que atendesse a demanda de
várias famílias da região estabeleceu-se
os encaminhamentos para garantir o
acesso destes alunos ao transporte.
Em conversa com a comunidade en-

volvida apresentou-se a nova proposta,
o que proporcionou aos presentes um
grande contentamento e satisfação ao
serem atendidos no que se refere a esta
demanda que garantirá o acesso a escola. Na sexta-feira os alunos já iniciaram o
uso desse benefício.

A FOLHA

COLUNISTAS

A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

RECLAMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA
ÁREA DE SAÚDE
Me chegam reclamações pela demora nos atendimentos de Saúde em Torres - e com
falta de médicos gera longa espera. A resposta é de que está tudo cheio, mas ao ser
passado se nota que o espaço para exame e medicação se encontrava vazio, em compensação na parte que espera por atendimento está lotado, não havendo uma cadeira
vazia.
Você pode reclamar dos Postos de Saúde! Não só pode como deve. Você sabia
que você também tem o dever de participação na gestão dos Postos de Saúde de que
faz uso? Você faz uso do Posto de Saúde de seu município e algo acontece de forma
errada, enquanto cidadão, deve comunicar de forma clara e objetiva a falha no funcionamento em uma unidade de atendimento do SUS, com a intenção de que o problema
seja solucionado!!
A solução não será dada apenas para o seu problema, como para todos os demais
usuários desta unidade de saúde em questão. Denunciar, elogiar, aconselhar ou reclamar dos Postos de Saúde são atividades que permitem o desenvolvimento da qualidade
física e administrativa e da política pública para o SUS como um todo. Cada cidadão
vai além de um usuário do SUS, chega a ser um colaborador de sua gestão!
Ao reclamar dos Postos de Saúde, você deve ter em mente que a intenção de sua
reclamação tem duas vertentes: a primeira vertente é buscar uma solução para o seu
problema particular; A segunda vertente é propor a melhoria da qualidade do atendimento como um todo.
Assim, as responsabilidades quanto à qualidade do atendimento dos Postos de saúde são de todos: dos usuários aos funcionários. No entanto, se o problema for quanto
à forma que um determinado funcionário trata o usuário - ou quando ele falta com a
sua função? Este funcionário será responsabilizado pelo dano causado. Ao reclamar
do Posto de Saúde o cidadão se responsabiliza pela gestão da qualidade da prestação
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do serviço público!
Você pode fazer a sua reclamação na Secretaria da Saúde de seu município, através
da Ouvidoria Estadual, correspondente à rede de Ouvidorias. Acesse a lista das Ouvidorias Estaduais do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS.
Fazer uma denúncia não é a mesma coisa de reclamar dos Postos de Saúde! Ao fazer
uma reclamação, você manifestará uma insatisfação sua em relação às ações ou aos
serviços de saúde do SUS. Já, ao fazer uma denúncia, você precisa evidenciar uma irregularidade ou fraude na administração ou no atendimento por uma entidade pública
do SUS em relação à ordem pública.
CENTRO - Necessitam repintura as faixas de pedestre, e poda de galhos de árvores
no canteiro em frente à Praça Getúlio Vargas na Av. Benjamin Constant; reparos e
consertos de buracos no calçamento da Rua Alexandre Maggi; pintura das faixas de
seguranças próximo ao posto de Saúde central, e próximo ao Hospital Nossa Senhora
dos Navegantes; recolocação de placa de sinalização nas Rua Gen. Firmínio Paim e
Av. Gen. Osório; fechamento de buracos e nivelamento na Av. Joaquim Porto com Av.
Silva Jardim; maior fiscalização para disciplinar a circulação e o estacionamento de
ônibus nas vias públicas; recuperação do calçamento da Rua Élcio Lima em péssimo
estado para circulação de veículos.
PRAIA GRANDE - Veranistas e moradores que tem propriedade nas imediações
das Ruas 7 de Setembro e Saldanha da Gama, Tiradentes, Gaspar Martins, Firmino Toreli e Aragão Bozzano, reclamam dos constantes alagamentos e das inundações constantes destas ruas, que permanece por dias alagadas, problema esse que vem a décadas
sem solução; conserto e manutenção das passarelas, que na sua maioria apresentam
madeiras quebradas, pregos salientes que podem ocasionar acedentes; moradores pedem providências quanto à instalação de luminárias no cruzamento entre as ruas Kalil
Sehbe e Gaspar Martins; querem fiscalização atuante das atividades comerciais na
faixa de praia, notadamente dos quiosques de lanches/bebidas e cadeiras/guarda-sóis.
MOLHES - Colocação de maior número de lixeiras no trajeto que vai até a Barra
dos Molhes; praticantes de surfe estão reivindicando a instalação de luminárias refletores, para a prática do esporte noturno nos Molhes; rebaixamento do meio fio para
passagem de pedestres na faixa de segurança na Av. Cristóvão Colombo, em frente
ao condomínio Edifício Casa Blanca; conserto e manutenção das passarelas da Praia
Grande e Praia dos Molhes; instalação de luminárias no cruzamento entre as ruas Kalil
Sehbe e Gaspar Martins.
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Por Ivelise Ferraro
êê
Advogada Familista
OAB/RS 13846
@advogadaiveliseferraro
O que é uma união homoafetiva e quais seus direitos?
A união homoafetiva, é a relação entre pessoas do mesmo sexo, que se unem pelo afeto e pela
atração sexual, expressão jurídica criada para expressar os direitos dos casais do mesmo sexo.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, desde 2011, reconheceu e equiparou os direitos e deveres de casais homoafetivos com os de casais heterossexuais. O STF assegurou como
entidade familiar, sendo regida pelas mesmas regras que se aplicam à união estável de casais de
sexos diferentes, assegurando o direito constitucional à igualdade e a não discriminação, concedendo a mesma proteção que têm as uniões estáveis.
Devemos, ressaltar o ato do STF em resposta ao Legislativo, que há muito tramita projeto de
lei, sem entretanto regular tais direitos conferidos pelo STF, continuando a sociedade sem uma
efetiva regulamentação pelo legislativo.
É de suma importância que os casais homoafetivos, conheçam suas garantias, pois só assim,
poderão proteger e reivindicar seus direitos.
Aos casais do mesmo sexo, deve ser assegurado os princípios da dignidade humana, previstos
na Constituição Federal.
“Uma vez que foi reconhecida a competência da vara de família para julgar a separação da
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sociedade de fato formada por pessoas do mesmo sexo, parece-nos cristalino o reconhecimento
dessa referida sociedade como um ente familiar”.
Vários são os direitos reconhecidos aos casais do mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal,
tais como;
a. Regime de comunhão parcial de bens, se outro não for o escolhido;
b. Os companheiros ou companheiras, ganharam o direito a pedir pensão alimentícia em caso
de separação, se for o caso;
c. A previdência social concede pensão por morte para os companheiros (as) de pessoas falecidas;
d. Serem dependentes de plano de saúde de seus companheiros (as);
e. Na receita federal, casais homoafetivos podem declarar seus companheiros (as) como dependentes;
f. Ganharam o direito por morte do companheiro(a) para fins de sucessão;
g. Direito a adoção.
A Constituição Federal e o Código Civil, consideram casais do mesmo sexo, equiparados a
entidades familiares heterossexuais, desde que preenchidos os requisitos de: convivência pública,
duradoura e contínua com a intenção de constituir família.
Os cartórios de registro civil estão aptos a realizarem casamentos homoafetivo e não podem
negar-se.
Citando, o doutrinador, Pablo Stolze: “família é o núcleo existencial integrado por pessoas
unidas por vínculo socioafetivo, teleologicamente vocacionada a permitir a relação plena de seus
integrantes”.
Assunto, ainda, bastante polêmico, onde as diferenças não são respeitadas pela sociedade, cabe
a nós, operadores do direito informar os direitos dos casais homoafetivos, buscando a equiparação
reconhecida pelo STF.
Caso venham a separar-se, o procedimento de separação será o mesmo dos casais heterossexuais, não havendo qualquer diferença legal entre as uniões de casais do mesmo sexo e diferentes.

Ivelise Ferraro
ADVOGADA FAMILISTA
OAB/RS 13846

(51) 99331-8821
@ADVOGADAIVELISEFERRARO
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HISTÓRIA

Ninkasi,a deusa da cerveja dos antigos sumérios
Os Sumérios organizaram-se
há cerca de 7000 anos atrás
onde hoje é o Iraque, e são
considerados a civilização mais
antiga da humanidade. Dentre
o seu legado estão inventos
de suma importância como a
roda, a escrita cuneiforme, a
astronomia heliocêntrica, a domesticação de animais e, não
podemos esquecer, a cerveja...

Provavelmente os Sumérios
descobriram o processo de
fermentação por acaso. Ninguém sabe ao certo como isto
ocorreu, mas poderia ser que
uma parte do pão de cevada
ficou molhada, simplesmente
esquecida. Depois de algum
tempo o pão começou a fermentar e resultou numa polpa
com aroma inebriante. A pri-

meira cerveja deve ter sido um
acidente
Ninkasi, é a Deusa da Cerveja, que nasceu da água mais
fresca cintilante, e foi criada
para saciar o desejo e satisfazer
o coração cansado. Um poema
sumério, escrito em sua homenagem a mais de 4000 anos,
contém a mais antiga receita
conhecida de cerveja.

Louvor à Ninkasi

até mesmo os soberanos.

Nascida da água corrente
Delicadamente cuidada por Ninhursag
Ninkasi, fundando sua cidade pelo lago sagrado,
Ela rematou-a com grandes muralhas por você.

Você é a única que embebe
o malte em um cântaro
As ondas surgem, as ondas caem.
Ninkasi, Você é a única que estica a pasta assada,
em largas esteiras de palha,
A frialdade dominou.

Ninkasi, você é a única que maneja
a massa com uma grande pá,
misturando em uma cova o bappir,
com tâmaras ou mel.
Você é a única que assa o bappir
no grande forno,
Coloca em ordem as pilhas
de sementes descascadas,
Ninkasi, você é a única que rega o malte
jogado pelo chão,
Os cães fidalgos mantém distância,

Você é a única que segura com ambas as mãos
o magnífico e doce sumo,
Fermentando-o com mel e vinho
O barril filtrador,
que faz um som agradável,
Você ocupa apropriadamente o topo,
Ninkasi, você é a única que despeja a cerveja
filtrada,
que é como os barulhos dos cursos
do Tigris e do Euphrates.

Imagem: Escultura suméria, representandoNinkasi

Receba A FOLHA em casa todas
as sextas-feiras!
Fique

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

• Valor Assinatura Anual – R$ 190,00
• Valor Assinatura Semestral – R$ 100,00
• Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00

			

		Contatos:
		
		

51- 99754 2913
51- 98011 8010
Ou pelo e-mail afolhatorres@gmail.com com o título “ASSINATURA”

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência
Torres – RS - Brasil
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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 Alexandre
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 21a Sessão Plenária Ordinária, do 2o
Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 27 de
junho de 2022. Presentes ainda, Ver. Carlos Alberto da Silva
Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson
Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipriano
Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino
(PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 238, de 13 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 98/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 239, de 13 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Providência nº 317/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 240, de 13 de junho de 2022, do Poder Executivo, que
solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido de Informações nº 91/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 241, de 13 de junho de 2022, do Poder Executivo, que
solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido de Informações nº 90/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 242, de 13 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 61/2022, do
Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 248, de 20 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 87/2022, do
Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 249, de 20 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 93/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 246, de 15 de junho de 2022, do Poder Executivo, que
solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido de Informações nº 94/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 250, de 20 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 92/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 253, de 20 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 96/2022, do
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 254, de 20 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 77/2022, do
Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 259/2022, de 22 de junho de 2022, do Poder Executivo, encaminhando convite para Audiência Pública no dia 28 de
junho de 2022, às 19 horas, no Centro de Eventos da Ulbra, para
abordar o tema referente à revisão do Plano Diretor.
Ofício Circular nº 02, de 20 de junho de 2022, do Fórum Gaúcho
de Agricultura Urbana e Periubarna Sustentável, encaminhando
convite para o 2º Seminário Estadual de Agricultura Urbana, a
realizar-se no dia 30 de junho de 2022, durante todo o dia, no
Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul.

Agliardi Cardoso, pela conquista do campeonato do Zonal de
Seleções de Handebol.
Nº 183/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer o encaminhamento de Moção de Repúdio ao violento ataque sofrido
pela Procuradora-geral do município de Registro (SP), Gabriela
Samadello Monteiro de Barros, durante seu exercício profissional.
Nº 184/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer autorização para sua assessora participar do curso “Assessoramento e
temas relevantes para o Poder Legislativo e Executivo”, a realizar-se de 29 de junho a 1º de julho de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 185/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que requer autorização para participar do curso “Oratória para Vereadores e Equipe,
e Mídias Sociais”, a realizar-se de 28 de junho a 1º de julho de
2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 186/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que
requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares de
Patrícia Müller da Silva, por seu falecimento, ocorrido no dia 24
de junho de 2022.
Nº 187/2022, dos vereadores Dilson Mauro Jardim Boaventura
e Carlos Alberto da Silva Jacques, que requerem o encaminhamento de Moção de Pesar à família Rodrigues, pelo falecimento
de Vicente Cléo Rodrigues, ocorrido no dia 23 de junho de 2022.
Nº 188/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o
encaminhamento de Moção de Congratulações à Comissão Técnica e aos atletas, oriundos da ONG Construindo Gigantes (de
Torres), que representaram o nosso município no dia 25 de junho
de 2022, em Barra Velha/SC.
Nº 189/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que
requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do
senhor Lídio Avelino Jorge, por seu falecimento, ocorrido no dia
24 de junho de 2022.
Nº 190/2022, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento
de Moção de Congratulações ao Piloto Torrense de Motocross
João Pedro Pinho Ribeiro, vencedor da corrida na categoria 2
Tempos na 4º Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em
Interlagos, representando a Equipe KTM/Pro Tork.
Nº 191/2022, da Mesa Diretora, que requer o encaminhamento
de Moção de Congratulações ao Corpo de Bombeiros de Torres,
pela passagem do Dia do Bombeiro em 02 de Julho.

INDICAÇÕES
Nº 96/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que indica ao Poder
Executivo a inclusão de um ponto de embarque e desembarque
na Praia Santa Helena, para os pacientes desta localidade que
viajam a Porto Alegre para realizar tratamentos de saúde.
Nº 97/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Executivo
a instalação de terminal do transporte coletivo municipal junto à
Estação Rodoviária de Torres.
Nº 98/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Secretário de
Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul e ao Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem
- DAER/RS a instalação de redutores de velocidade e semáforo
na Estrada do Mar - RS 389, em frente a estação provisória da
Rodoviária, nesta Cidade.
Nº 99/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que indica à Diretoria de Gestão e Atendimento da CCR a interligação dos trechos das vias marginais paralelas à BR-101 compreendidas nas
comunidades do São Bras, Campo Bonito e Vila São João, em
Torres/RS.
Nº 100/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder ExecuPROPOSIÇÕES NORMATIVAS
tivo a implantação do Piso Salarial Nacional e o pagamento da
Projeto de Lei Complementar nº 08/2022, do Poder Executivo, insalubridade das Agentes Comunitárias de Saúde e dos Agentes
que altera a estratégia 18.9 da META 18 dos dispositivos da Lei de Combate a Endemias.
nº 4.804, de 24 de junho de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação - PME, em cumprimento ao Plano Nacional de PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Educação - PNE, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de Nº 108/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exejunho de 2014.
cutivo informações quanto ao contrato de concessão de serviços
Projeto de Lei nº 31/2022, do Poder Executivo, que autoriza o públicos, referente ao transporte coletivo urbano e rural de pasPoder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vigente sageiros do município de Torres.
Lei Orçamentária.
Nº 109/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo informações sobre veículo Ford Ka Sedan de placa IZPPROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
8169.
REQUERIMENTOS
Nº 110/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder ExecutiNº 181/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que re- vo informações sobre a situação cadastral/fiscal da área utilizada
quer o encaminhamento de Moção de Pesar à família Silva, pelo pela Sociedade Esportiva São João.
falecimento de Nilson da Silva Cardoso, ocorrido no dia 24 de Nº 111/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Execujunho de 2022.
tivo informações quanto ao convênio entre o Governo do Estado
Nº 182/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que e o Município de Torres, para que ocorra o pleno funcionamento
requer o encaminhamento de Moção de Congratulação às atle- do aeroporto regional.
tas Manuela Ramos, Gabriela Lentz, Sara Bitencourt, Ana Cla- Nº 112/2022, do ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executira, Ana Júlia, Gabriela e Isabella, bem como ao treinador Luan vo informações quanto à situação da pesca no paredão no morro

das furnas, Parque da Guarita, nesta Cidade.
Nº 113/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto ao logradouro popularmente conhecido
como Rua José Osni Lopes, Bairro Vila São João, nesta Cidade.
Nº 114/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para
regularizar a situação da drenagem pluvial da Rua Santo Antônio, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 115/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via pública, popularmente conhecida por Rua João Torquato da Silva,
Loteamento Altos de Torres, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 116/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via
pública, popularmente conhecida por Rua Deolino Fernandes,
Loteamento Altos de Torres, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 117/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via pública, popularmente conhecida por Av. Elisabet Espíndola dos Santos, Loteamento Altos de Torres, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 118/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via pública, popularmente conhecida por Rua Apolinário dos Santos,
Loteamento Altos de Torres, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 119/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via pública, popularmente conhecida por Rua Leandro Lumertz Collares,
Loteamento Godinho, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 120/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via pública, popularmente conhecida por Rua Primeiro de Maio, Loteamento Godinho, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 121/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via
pública, popularmente conhecida por Travessa Horácio Russo,
Loteamento Mirim, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 122/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto ao programa Auxílio Brasil do Governo
Federal.
Nº 123/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações quanto à certidão de denominação da via pública, popularmente conhecida por Rua Maria Bernadete da Silva,
Loteamento Altos de Torres, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 124/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo informações com cópia física de todo o processo licitatório,
decretos e etc, envolvendo o transporte público municipal, realizado por concessão pública pela Empresa Torrescar.
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 371/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de
base graduada e patrolamento na Rua Maria Claudina Clezar,
Vila São João, neste Município.
Nº 372/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e
colocação de base graduada na Rua José João Mengue, Vila São
João, neste Município.
Nº 373/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento
e colocação de base graduada na Rua Mario Dalpiaz, Vila São
João, neste Município.
Nº 374/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e
colocação de base graduada na Rua Eponina Teixeira Bauer, Vila
São João, neste Município.
Nº 375/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e
colocação de base graduada na Rua Gabriel Manoel Bauer, Vila
São João, neste Município.
Nº 376/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento
e colocação de base graduada na Rua São Francisco, Vila São
João, neste Município.
Nº 377/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à roçada e limpeza da Rua
Torres (ao lado do condomínio Ocean Side), na Lagoa Jardim,
assim como foi realizada nas demais estradas desta localidade.
Nº 378/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao reparo no calçadão da
beira-mar da Praia da Cal, em frente à pousada Baluarte, que tem
gerado riscos frequentes aos pedestres e ciclistas.
Nº 379/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder
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Executivo providências quanto aos reparos no calçamento da
Rua Manoel de Lima Porto, na quadra entre a Rua Joaquim
Hoffemeister e Rua Leonardo Truda, nesta Cidade.
Nº 380/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à um buraco no calçamento
da Rua General Osório, esquina com a Rua Dom Pedro II, nesta
Cidade.
Nº 381/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo providências quanto a alguns buracos
existentes no início da Rua Santa Maria, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 382/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à instalação de placas em terrenos
da municipalidade indicando a proibição de colocação de lixo,
Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 383/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à desobstrução e canalização do
pluvial na boca de lobo, esquina da Rua Santa Maria com a
Rua Francisco Hipólito Rolim, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 384/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento da
Rua Tamburiqui, Bairro Faxinal, nesta Cidade.
Nº 385/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento da
Rua Belmiro, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 386/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo providências quanto aos constantes
alagamentos na Rua Alexandrino de Alencar, na esquina do
Posto de Saúde Central, nesta Cidade.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez a leitura da moção
de pesar emitida pelo PDT/Torres ao senhor Mauro César Zaquia, falecido no final de semana. No documento, foi feita uma
retrospectiva de sua atuação na política estadual e nacional,
onde atuou por mais de cinco mandatos.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez menção ao reajuste de salário dos agentes de saúde, concedido pelo Governo
Federal, e que estes profissionais têm direito a aposentadoria
especial e adicional de insalubridade por atuarem também em
edemia. Pediu que o Governo Municipal dê este adicional sobre os dois salários-mínimos, concedido pelo Governo Federal,
fazendo uma retrospectiva da atuação destes profissionais em
época de pandemia. Solicitou informações ao Executivo sobre as obras previstas para o ano de 2022. Citou uma série de
emendas parlamentares e convênios destinados a obras como,
calçadão da beira-mar, quadras cobertas e reforma em escolas.
Destacou que, entre as inúmeras obras, nenhuma contemplava
as prais do sul, sugerindo que parte destes investimentos fosse
destinada àquela região. Disse que no ano anterior foram arrecadados R$ 2.800.000,00 em IPTU nas praias do sul, questionando se parte desse valor chegou a retornar para a região.
Informou que a Audiência Pública para apresentação do Plano
Diretor, promovida para o dia seguinte, foi cancelada. Disse
concordar, pois acredita que é necessário informar melhor a
população sobre o novo plano.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Pediu que a CCRVias arrume
as calçadas do Campo Bonito e São Brás, assim como abertura
de ruas laterais à BR 101, na área do Campo Bonito. Relatou
que moradores, ao terem que se fazer um retorno, precisam
andar até um quilômetro pela BR. Mostrou-se feliz pelo início
das obras do Bairro Barro Cortado, uma luta antiga do vereador. Agradeceu ao Governador do Estado que tem colocado as
contas em dia. Pediu pelo aumento salarial das agentes comunitárias, enaltecendo sua atuação e importância no município.
Colocou-se à disposição para ajudá-las no que for preciso. Falou que muitas pessoas, estando atrás de um computador criticam, mas não sabem o que é política pública.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Relatou que quando jovem,
mesmo servindo ao Exército, complementava sua renda
trabalhando na praia, e que tem muito orgulho dessa época. Colocou-se ao lado dos moradores das praias do sul,
afirmando que falará com o prefeito, se for preciso. Pediu
ao Executivo que conserte um buraco na Rua Guilherme
Raupp, assim como no final da José Bonifácio. Incentivou os munícipes, ao precisarem do apoio dos vereadores,
a procurarem o Legislativo. Mencionou os alagamentos
históricos entre a Rua José Osório Cabral e Barão do Rio
Branco que hoje estão sanados devido às obras do Executivo. Citou o asfaltamento da Estrada dos Cunhas, beneficiando os moradores locais. Comentou que nunca houve
tantos defensores das praias do sul como nesta legislatura.
Criticou o ex-governador que reduziu à metade o efetivo
policial do Estado.

CÂMARA DE TORRES
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Esclareceu que “financiamento também é investimento”. Disse que o município
depende de financiamentos, não só dessa gestão, mas das anteriores. Quanto às praias do sul, reconheceu que o Executivo não tem atuado muito. Sugeriu uma reunião com a Pasta
responsável para solicitar uma licença que permita a atuação
de maquinário em áreas tidas como irregulares. Em relação às
paradas de ônibus cobertas, sugeriu que empresas privadas poderiam ceder material para confeccionar as coberturas. Lamentou o falecimento do senhor Lídio Jorge e da servidora Patrícia
Muller da Silva. Pediu que os munícipes que aguardam por
exames de Raio-X e mamografias procurem o PA para retirar
a autorização para os exames. Informou que o Posto Central
está sobrecarregado, solicitando que os munícipes procurem as
unidades básicas de seus bairros, e que a quarta dose da vacina
contra a Covid está liberada para pessoas de 40 anos ou mais.
Parabenizou as atletas torrenses escolhidas como melhores do
Zonal de Handebol. Mostrou-se preocupado com a Corsan que
tem piorado seu atendimento. Sugeriu que a Comissão de Infraestrutura atue neste caso. Pedirá à Secretária de Meio Ambiente uma licença para sanar o problema das dunas que estão
invadindo casas na praia. Disse que os gastos excessivos com
os animais se deve também ao cumprimento de medida judicial.
Ver. Moisés Trisch: Mencionou a presença de moradores das
praias do sul em plenário, afirmando que não espera muito do
Executivo nos próximos dois anos para aquela região. Fez uma
retrospectiva de sua luta quando jovem para os estudos, o que
proporcionou a aprovação em um concurso do Judiciário. Disse que sempre esteve envolvido na política. Citou os dez trabalhadores da frente contra o Covid, que continuam sem receber
sua semana de trabalho; os garis que foram dispensados sem
receber rescisão, afirmando que a Prefeitura não vigiou os contratados. Disse que o SIMTO ficou de fora da Comissão para
Alteração do Estatuto dos Servidores. Pediu que o Executivo
regularize a situação das Agentes de Combate a Endemias e
Agentes Comunitários. Agradeceu ao Executivo que limpou
uma piscina abandonada e notificaram ao proprietário na Estrela do Mar. Disse que o Projeto Social Curtume não recebeu o
valor referente aos aluguéis do imóvel. Lamentou a precariedade do esgoto da Escola Mampituba e águas de chuva retidas no
pátio da escola Alcino. Quanto ao cancelamento da Audiência
Pública do Plano Diretor, disse que ela não pode ser um palco
de exposição política de um projeto pronto e acabado.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Informou que esta seria a última
sessão antes do recesso, onde o Regimento Interno será encaminhado por e-mail aos vereadores, para que façam suas ponderações. Informou que na semana seguinte a Câmara fará uma
campanha para coleta de agasalhos e alimentos. Comunicou a
abertura da licitação para aquisição de móveis para o plenário
da Casa. Participou da abertura da semana de prevenção de acidentes do Corpo de Bombeiros. Parabenizou o piloto torrense
de motocross João Ribeiro que venceu a etapa do Brasileiro de
Motocross em Interlagos. Falou sobre o ato de início de asfaltamento da estrada Vila São João/Barro Cortado, uma luta de
todos os vereadores. Espera que a iniciativa alcance também
a região de Mampituba. Quanto às paradas cobertas no município, sugeriu uma parceria público-privada para que sejam
colocadas em prática. Relatou o caso de um primo que, depois
de atendido, recebeu como tratamento, o uso de laxante, sem
ter feito nenhum exame. No dia seguinte fez uma ecografia e
foi constatado uma apendicite. Lamentou o mau atendimento
feito pelo médico, levando a conhecimento da Secretária de
Saúde, do Prefeito e da empresa contratada. Disse que acionará
judicialmente o médico.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou os moradores das
praias do sul pela luta constante em busca de melhorias na região. Valorizou os profissionais envolvidos no combate a endemias pelo belo trabalho que realizam. Relatou que esteve na
Escola Mampituba e constatou que há problemas sérios com
o esgoto. Lamentou que as crianças precisem conviver com o
cheiro de dejetos, afirmando que é desumano tal fato. Sugeriu
que o problema com as fossas seja uma impermeabilização mal
feita, afirmando que o município “tem pago muito caro para
recolher água das chuvas”. Pediu que o Secretário da Pasta verifique a situação, relembrando que esta é a Secretaria mais rica
do governo, com 25% do orçamento. Pediu que o Executivo
providencie a pavimentação da rua em frente à Escola Mampituba. Falou que muitas das reclamações feitas aos vereadores
cabem ao Executivo, afirmando que os vereadores são “pedintes privilegiados, que não têm o poder da ação”. Informou que
a comunidade do Barro Cortado será contemplada com asfalto,
parabenizando a todos os envolvidos, em especial, ao ex-secretário Júlio Agápio, que foi o primeiro a dar a licença que
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possibilitou a vinda do recurso aos cofres públicos.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Pediu pelas agentes comunitárias que reivindicam o piso salarial nacional. Relatou que
acompanhou a assinatura do início das obras de pavimentação
na comunidade Barro Cortado. Pediu pela comunidade do Jacaré, que está reivindicando a instalação de água potável na
região. Parabenizou os organizadores da festa do Mar Azul, e
os membros da ONG Construindo Gigantes, que tem representado o município de Torres brilhantemente. Elogiou a equipe
feminina de handebol que tem representado o município a nível
nacional.
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Informou que a Audiência Pública para apresentação do Plano Diretor foi cancelada por recomendação do Ministério Público, a pedido de duas
entidades do município. O motivo seria a falta de publicidade.
Disse que na audiência seria feita uma explanação sobre o novo
Plano. Leu o Estatuto das Cidades, esclarecendo que a promoção de audiências públicas e debates fazem parte do processo.
Leu a Lei Orgânica do Município onde consta que “as leis complementares terão regimento diferenciado”, confirmando que o
Plano Diretor é uma Lei Complementar. Disse não concordar
com o cancelamento e que, com esse ato, “se deu um passo
para trás”. Falou que, mesmo não sendo uma Audiência Pública, poderia ser feita simplesmente a apresentação do Plano.
Lamentou que ainda existam pessoas truncando o processo de
desenvolvimento do município.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou a diretoria do Mar
Azul, que realizou o jantar para arrecadar fundos para a instituição, em auxílio ao projeto voltado às crianças. Falou sobre
o início das obras de pavimentação da estrada que liga a Vila
São João ao Barro Cortado. Sugeriu que a obra poderia avançar
até o Mampituba, ligando a região até Praia Grande. Agradeceu
aos moradores das praias do sul que lutam por melhorias na
região. Pediu à Secretaria de Saúde que o transporte de moradores das praias, para a realização de exames, faça seu roteiro
pelas praias e não pela estrada. Lamentou o canelamento da
Audiência Pública para apresentação do Plano Diretor, enfatizando que este seria o momento para apresentar à população.
Externou seus sentimentos à família do senhor Lídio Espíndola.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Parabenizou os moradores das praias do sul, presentes em plenário, mostrando-se
favorável às suas reivindicações. Parabenizou aos responsáveis
pela assinatura da ordem de serviço de pavimentação da estrada que liga a Vila São João ao Barro Cortado. Disse que a
Comissão de Saúde da Casa é parceira dos agentes de saúde,
que reivindicam o reajuste salarial. Lamentou a perda do amigo
“baixinho”, falecido há poucos dias. Disse que a Câmara entra
em recesso em julho, mas que os vereadores não tiram férias,
pois estão sempre à disposição da população.
Ver. Igor Beretta: Relatou que esteve no jantar do Mar Azul,
parabenizando membros do clube por todo empenho. Disse que
a Prefeitura criou uma comissão que avaliará quais servidores
da Saúde e Segurança poderão ter seus salários reajustados.
Agradeceu aos vereadores Moisés e Rogério, que citaram os
problemas de esgoto da Escola Mampituba. Relatou que os moradores das praias têm reclamado das linhas de ônibus, assim
como dos bairros mais distantes. Esteve no cemitério do município, no final de semana, e percebeu as melhorias do local.
Em sua visita ao PA, disse que o movimento estava tranquilo,
parabenizando alguns servidores daquela unidade. Enalteceu a
atuação e empenho de todos envolvidos na demanda de pavimentação da estrada que liga a Vila São João ao Barro Cortado.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site da
Câmara Municipal de Torres https://www.camaratorres.
rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e
visuais, a nova plataforma permite à população ficar por
dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo
real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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DIÁRIOS DE MOCHILA
Cidade maravilhosa, favela e veleiro
Olá! Nessa semana dou continuidade a um pouco do que vivi em minha viagem até hoje. Em meu último relato eu estava em
Angra dos Reis indo em direção à capital do Rio de Janeiro. Achei interessante que a partir de agora, para que todos possam ter
uma noção temporal melhor, eu coloque uma referência de datas. Então, vamos lá! Boa leitura a todos!
Por Felipe 'Pipe' Araujo Santos
____________________
Após sair de Angra dos Reis,
cheguei na capital Rio de Janeiro
- Cidade que eu já conhecia e tinha como ideia passar uns 4 dias
apenas, para visitar um dos meus
grande amigos, Pierre, e sua esposa Lari, que lá residem. Mas
esses 4 dias se tornaram 40. 40
dias onde fiz muitas trilhas e subi
morros que eu não pensava que
subiria um dia. Eu tinha um certo medo de altura, que foi totalmente vencido nesse período. Até
hoje não sei o que causou essa
mudança exatamente, mas ali eu
já sentia que meu ser mudava.

Dou destaque maior para a Pedra
da Gávea, considerada a pedra
mais alta à beira mar do mundo,
com quase 1.000 metros de altura. Além de sua magnitude, ela
possui um trecho final conhecido
como “Carrasqueira”, onde a inclinação chega a algo próximo a 80
graus. É um tipo de escalada que
tem que ser feito para se chegar
ao cume. Não só consegui, como
numa segunda vez que subi nessa montanha, dormi lá por uma
noite. Era o meu presente de aniversário daquele ano (2 de julho).
Dormir na Pedra da Gávea em
noite de lua cheia. Minha ideia
era ir sozinho, mas em minhas andanças pela cidade, fiz uma amiga

Se aventurando na Pedra do Telégrafo (RJ)

que disse que sempre teve o sonho de subir na Pedra, mas tinha
medo. Eu disse pra ela: “Vamos
comigo. Tu não só vai subir como
também vai dormir lá em cima”.
Acho que a tranquilidade que passei pra ela fez ela topar o desafio.
E assim fomos. Quando chegamos, um que outro trilheiro estava lá por cima, mas logo que o sol
começou a baixar, ficamos apenas
nós e aquele visual surreal. Pegamos um final de tarde mágico e o
nascer da lua cheia. A noite não
foi a mais confortável de todas,
visto que dormimos com um saco
de dormir em cima de uma pedra,
com muito vento e frio. Mas valeu
cada segundo. Ver o dia nascer lá
de cima não tem descrição. E tudo
apenas nós, sem guia ou qualquer
outra pessoa. Foi a primeira vez
que virei uma noite em cima de
um morro, a primeira vez que
senti um gosto verdadeiro de liberdade. Outras vezes viriam pela
frente…
Sempre tive um certo medo de
favela, por preconceitos causados
pela mídia e nossa sociedade.
Mas decidi enfrentar mais esse
medo. Por 15 dias, morei no alto
da favela do Vidigal. Subia e descia aquelas ladeiras diariamente,
em todos os horários. A comunidade era “pacificada”, com uma
base da polícia lá dentro. Mas
com o tempo entendi que quem

Cidade Maravilhosa, Favela e Alturas (Junho/Julho - 2020)
mandava mesmo por lá eram os
traficantes. Era normal ver eles
pelas ruas com seus fuzis e granadas pendurados. Mas nada faziam. Inclusive, em um dia eu e
meu amigo jogamos sinuca (em
uma vista deslumbrante), com
todos eles. Como não sou bobo
nem nada, paguei uma rodada
de cerveja para ganhar o pessoal.
Depois disso, quando passava na
rua eles me reconheciam: “Olha
ali o gaúcho parceria! Tamo junto
irmão!” (com aquele chiado típico
do sotaque carioca). Além disso,
descobri um povo extremamente
acolhedor e humilde. Me sentia
mais segura lá do que em qual-

quer outro lugar da cidade. Os traficante não permitiam que nada
acontecesse. Qualquer assalto,
briga, ou outro problema, era resolvido por eles. A sua maneira,
assim a paz era estabelecida.
Fiz um grupo de amigos que
me faziam companhia nas noites
no Leblon, no período em que os
bares da cidade estavam reabrindo em meio a pandemia. Um brasileiro, o Rafa, que veio a se tornar um irmão meu, um peruano
e um italiano. A sensação de ver
as coisas “normais” de novo me
deu um alivio gigantesco. Curtia
a cidade maravilha como se não
houvesse amanhã!

Todos a bordo do Wayan!
Já passados mais de 30 dias no
Rio de Janeiro, fazendo uma trilha
conheci dois gringos. Um suíço e
outro chileno. O suíço, Niko, fazia
mais de um ano que havia saído
da Europa em seu veleiro. Passou
pela costa africana, atravessou o
Atlântico e chegou no Brasil. Aqui
conhecera o chileno Dani, que há
4 meses morava no barco com
ele. Eles estavam subindo o litoral em direção ao Caribe. Quando
me falaram isso, perguntei impulsivamente: “Posso ir junto com
vocês?”. Mas não é uma coisa tão
simples, colocar uma pessoa que
se acaba de conhecer pra morar
no seu próprio barco. Fora que eu
nunca havia nem velejado, muito menos ido para alto mar em
minha vida. Mas eu queria muito
viver essa experiência. Depois de
uns dias pensando, quando ficamos mais próximos, o capitão
Niko me disse que eles toparam
e que sairiam em direção a Búzios
em 2 dias. Minha empolgação não
tinha tamanho! Eu iria viajar de

veleiro! E tudo isso porque em um
dia decidi sair para fazer uma trilha. Lembro muito bem que nesse dia eu estava pensando se saía
ou ficava em casa. Mas já havia
aprendido que, se nada for feito,
nada acontece. Sair de casa e ir
para o mundo representa se abrir
para o novo. E o destino me proporcionou viver essa nova e sensacional experiência.
Wayan. Este é o nome do veleiro que passaria a ser minha casa.
Eu nunca havia entrada em um
veleiro em minha vida e, quando
topei embarcar nessa aventura,
confesso que fiz na minha cabeça
a imagem de um barco grande,
super luxuoso, afinal, são esses os
barcos que leigos como eu veem
na televisão. Mas o Wayan não era
bem isso…
Ao chegar ao Porto de Guanabara, ainda no Rio de Janeiro,
onde o barco estava ancorado, vi
pela primeira vez o Wayan. Pequeno (24 pés, cerca de 8 metros),
baixo, com apenas um ponto elé-

trico para carregar o que fosse,
sem banheiro, sem cozinha. Um
catamarã, que possui dois cascos.
Cada um dos cascos era o “quarto”
de cada um dos meus companheiros. Eu ficaria alojado num espaço
na parte superior, onde foi colocado um colchão inflável que eles
tinham a bordo. Um espaço muito
limitado, com cerca de 2 metros
quadrados e 70cm de altura. Junto comigo e minha mochila ainda
ficavam o fogareiro, usado para fazer refeições e o estoque de comida. Comida que obrigatoriamente
não podia depender de geladeira,
já que não tínhamos nenhuma.
Banho era no mar. Pulávamos
para nos molhar, voltávamos para
cima do barco e então nós ensaboávamos (com shampoo apenas,
porque sabonete não funciona no
contato com a água salgada. Faça
o teste algum dia…). Após, pulávamos de novo e estávamos limpos.
Salgados, mas limpos. Para fazer
nossas necessidades? O mar. Tínhamos um balde que poderia

Pipe com Niko e Dani no veleiro Wayan
ser usado, mas eu sempre preferi
pular na água e resolver tudo por
lá. O bom é que, para o número 2,
não precisava se limpar, veja que
maravilha! As vezes se sentia um
cutuco na perna por baixo d’água,
mas fazia parte do show…
E assim, no dia seguinte, saímos

cedo em direção a Búzios. A ideia
seria eu me testar nessa travessia
que duraria cerca de 24h e também ser testado por eles. Caso as
coisas descem certo, eu continuaria a viagem no Wayan. Na semana que vem te conto como isso
acabou. Até lá!
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 28/06 e 04/06)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana pode trazer desordem
e problemas para que você solucione, inclusive problemas familiares com os quais
você não estava contando. Use sua energia
extra para dar conta de tudo que virá sem
se irritar. A semana tende a se pacificar ao
longo dos dias. Mantenha a gentileza e a sua criatividade,
evitando também os extremos.

TOURO -A semana pode trazer situações
ilusórias. Tome cuidado para não cair em
golpes nem seja manipulado por pessoas
que se fazem de vítima. Tome cuidado com
as emoções, que podem oscilar, mas no
geral a semana pode trazer movimentos novos. Você acaba
surpreendido pelo rumo que a vida toma.
GÊMEOS -A semana traz muita criatividade e
uma ideia pode se mostrar um grande potencial
gerador de prosperidade. Você deve se dedicar
com mais calma e mais profundidade, senão
vai acabar deixando de lado a parte prática.
Associações também podem surgir com tudo,
inclusive amigos podem ser grandes motivadores ou protagonistas
da sua semana. Grupos e projetos estão sendo ativados.
CÂNCER -A Lua Nova no seu signo vai potencializar suas ações e trazer força e coragem para avançar em direção aos seus
sonhos e às suas metas. Mantenha a capacidade de inovar e fazer diferente do que
já fez no passado. Isso vai garantir sucesso
em suas realizações futuras, senão você tende a ter os mesmos resultados do passado. Evite atitudes impulsivas.

LEÃO - A semana pode trazer uma
oportunidade nova ou situações
milagrosas, nas quais você escapa
do obstáculo no último momento.
Mantenha sua autoconfiança, pois
isso traz sorte para você. Quanto mais fé, mais poderá
ter progresso e expansão. Uma viagem ou um passeio
revigorante podem acontecer.
VIRGEM - Pode ser uma semana de grande desapego e entrega, e isso trará profundidade e surpresas positivas, inclusive
ajuda de pessoas próximas, que chegará
em ótima hora. Amigos novos podem surgir, criando um novo círculo social em sua vida. Existe algo
se realizando e que te deixará muito feliz. Tome cuidado
com excessos.

LIBRA - A semana vai varrer para debaixo do
tapete sua apatia ou sua falta de vontade de
fazer as coisas, portanto será uma semana agitada e cheia de novidades que chegam para te
animar. Sua iniciativa vai chamar atenção das
pessoas. Você estará mais vivo do que nunca e
sua saúde pode ser um ponto a ser recuperado ou mantido com
muito zelo, portanto se cuide bem.
ESCORPIÃO -A semana pode ser marcada por
uma saúde precária. É preciso se cuidar mais e
evitar riscos desnecessários ou excessos. Haverá muitos altos e baixos. Diminua suas expectativas e seja mais humilde. É uma semana de dedicação e organização das coisas que já foram
iniciadas. Pode acontecer uma grande limpeza e uma finalização
para uma abertura de caminhos. Viagens podem acontecer.
SAGITÁRIO - A semana pede confiança em
si mesmo para realizar. Se não tiver isso,
você pode sentir certo abatimento, melancolia
e uma tendência a se alimentar de fantasias
ou situações do passado: evite isso. Quanto
mais tiver clareza do que deseja fazer, mais força e potencial
criativo terá. Tome cuidado com instabilidades nervosas, que
podem alterar sua saúde.

CAPRICÓRNIO -A semana
pode trazer certa passividade ou tédio, então as coisas
acontecem por osmose: cuide
para que suas ideias e iniciativas apareçam também, sem precisar guerrear ou fazer intrigas. É importante se nutrir
bem e descansar, mas conseguir conviver
sem alimentar fantasias e paranóias.
AQUÁRIO - A semana pode trazer
um fim de ciclo e começo de um
novo. Seu potencial criativo está ativado. Bom momento para aprender
coisas novas ou assimilar experiências do passado, abrindo-se a novas. É importante manter os pés no chão e seguir
com confiança e calma. Mantenha-se organizado e
não queira abraçar o mundo.

PEIXES -Existe uma energia
de renovação poderosa nesta
semana, portanto você pode
se sentir mais vivo, mais cheio
de energia e saúde. É importante se cuidar e alimentar bem sua autoestima, inclusive fazendo escolhas melhores na
hora de se relacionar e se alimentar, afinal as
relações também nos alimentam.
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POLICIAL

Homem é preso com arma e mais de 500 porções
de cocaína e crack em Torres
A Brigada Militar (BM) prendeu um homem pelos crimes de tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo, na noite desta
segunda-feira (27/6), , no Centro de Torres,
durante a Operação Narco Brasil.
Uma equipe da Força Tática do 2° BPAT
possuía informações de que um indivíduo
estaria com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas, e que ain-

da assim continuava cometendo o mesmo
delito de armazenando e venda de drogas.
Durante patrulhamento tático, os PMs
perceberam que o alvo das informações caminhava pela rua, quando foi abordado pelos policiais. "O homem de 26 anos, com três
passagens policias por tráfico de drogas, foi
identificado pela equipe, sendo confirmado
seu mandado de prisão. Durante as ações,

foram apreendidas 283 porções de cocaína, 219 porções de crack, uma pistola calibre .380, nove munições do mesmo calibre
e três celulares", finaliza a comunicação da
BM.
Por COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 2º BPAT
TEXTO: Soldado Eline FOTOS: Divulgação BM

Receita Federal apreende 300 mil maços de cigarros
contrabandeados em Torres
Mercadoria, que era transportada em carreta baú, foi avaliada em R$ 1,5 milhão
A Receita Federal
participou, na tarde
desta terça (28 de
junho), de uma operação conjunta com

a Receita Estadual e a Brigada
Militar, no município de Torres/
RS, que resultou na apreensão
de 600 caixas de cigarros contrabandeados, ou 300 mil ma-

ços.
A mercadoria, avaliada em
mais de R$1,5 milhão, era
transportada em uma carreta
baú, com placas do Paraná. O

motorista, de 42 anos, foi conduzido à Polícia Federal.
FONTE - Seção de Comunicação Institucional RFB

FEMINICÍDIO - homem mata ex-namorada em Terra de Areia

Uma mulher foi vítima de
feminicídio em Terra de Areia
nesta segunda-feira (27/06). A
vítima, de 28 anos, foi assassinada por golpes de faca pelo
seu ex-namorado dentro de
sua própria residência, locali-

zada no centro da cidade.
Segundo o delegado que
investiga o caso, Adriano Koehler Pinto, o homem, de 42
anos, planejou o crime. No
relato do autor do feminicídio
aos policiais, ele não aceita-

va o término do relacionado,
além de se sentir “injustiçado”
pela ação movida pela mulher,
em janeiro deste ano, que pedia medida protetiva.
O homem se entregou na
Brigada Militar (BM) e confes-

Associação Torrense de
Proteção aos Animais
CACHORRO INTOXICADO:
como identificar e o que fazer
Mesmo com todos os cuidados, acidentes podem acontecer, como quando o pet
come algo que não deveria. Então, como reconhecer um cachorro intoxicado e o
que fazer nessa situação?
Principais causas da intoxicação em cachorros
Pela maldade que evidenciam, alguns dos casos mais comentados de cachorro
intoxicado envolvem a administração de veneno por parte de vizinhos ou transeuntes. No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, ela ocorre com muito mais frequência de maneira acidental. Isso porque a intoxicação alimentar em
cachorro não é causada apenas por substâncias atípicas, como o chumbinho.
Diversos produtos, alimentos e até artigos de decoração de uso corriqueiro,
como as plantas, podem intoxicar o pet. Entre os principais causadores de intoxicação, estão: chocolate, uva fresca e uva-passa, alho, cebola, macadâmia, carambola, abacate, bebidas alcoólicas, alimentos com cafeína, alimentos com xilitol.
Nunca ofereça esses alimentos para o seu amigo de quatro patas, nem mesmo
um pedacinho!
Na decoração, fique atento às seguintes plantas: comigo-ninguém-pode, costelade-adão, jiboia, espada-de-são-jorge, bico-de-papagaio, folha-da-fortuna, azaleia.
Caso queira ter uma dessas plantas em casa, certifique-se de que ela será mantida
em um local mais alto e inacessível para o cachorro. Por fim, especialmente no
caso de pets filhotes e/ou muito curiosos, redobre a atenção com produtos de
limpeza, como água sanitária, e remédios.
Alguns deles, como o diclofenaco sódico (nome comercial de referência Cataflan)
e até o próprio paracetamol (comum para humanos, mas potencialmente tóxico
para os animais quanto maior a dose) devem ser mantidos à distância. Em ambos
os casos, o ideal é manter os produtos em armários ou gavetas fechadas. Evite
deixá-los onde podem cair por acidente. É melhor prevenir do que remediar.
Quais são os sintomas de intoxicação em cães?
A intoxicação é causada por diferentes substâncias, sendo que os sintomas variam de acordo com o material ingerido pelo pet. Entre os sintomas de intoxicação
em cachorro, estão: vômito, diarreia, dor abdominal, apatia, sialorreia (salivação
excessiva), tremores, convulsões.

sou o crime, alegando que a
sua vida não era mais a mesma após a separação. Os policiais deram voz de prisão e
o encaminharam à Delegacia
da polícia Civil (PC) da cidade.
O acusado foi atuado em fla-

grante por feminicídio e será
encaminhado para a penitenciária de Osório ainda nesta
segunda-feira, segundo o delegado.
FONTE - Litoral na Rede

Ao perceber que o pet apresenta um ou mais desses sintomas, mantenha a calma e
procure responder rapidamente às seguintes perguntas: qual foi a substância que possivelmente levou à intoxicação? Qual foi a quantidade ingerida pelo cachorro? Há quanto
tempo a ingestão ocorreu? Isso ajuda o veterinário a chegar ao tratamento adequado
com mais agilidade.
O que fazer em caso de cachorro intoxicado?
Em caso de suspeita de cachorro intoxicado, procure um médico-veterinário com urgência e não tente induzir o vômito do amigo de quatro patas. Deixe que o especialista verifique a gravidade primeiro.
Caso o pet esteja inconsciente, o veneno for corrosivo e já houver passado mais de duas
horas desde a ingestão, pode ocorrer a aspiração do vômito, provocando pneumonia ou
levando a uma segunda queimadura, se existirem substâncias corrosivas”. O tratamento
vai depender do tempo da ingestão da substância tóxica, da quantidade ingerida e do
estado de saúde geral do cachorro que se baseia principalmente na fluidoterapia (administração de soro), lavagem gástrica e uso de medicações injetáveis.
Carvão ativado pode ajudar a desintoxicar o pet
Para quem procura um remédio para intoxicação de cachorro, o carvão ativado é um
grande aliado em situações de emergência. Disponível em farmácias veterinárias, trata-se
de uma substância adsorvente que ajuda a evitar a completa absorção das toxinas pelo
organismo do cachorro.
Por ter uma superfície porosa, ele atua aderindo às toxinas e aos venenos. Para melhores resultados, o carvão ativado deve ser administrado o mais breve possível, nos casos
que não há atendimento veterinário disponível ou que não implique em atraso no atendimento médico, até, no máximo, 60 minutos após a ingestão da substância tóxica.
Em farmácias veterinárias, esse remédio para desintoxicar cachorro é vendido em sachês. O conteúdo deve ser diluído em água e administrado via oral, com a ajuda de uma
seringa, de acordo com as orientações do fabricante.
Lembrando que, apesar de ser muito útil nos primeiros-socorros, especialmente quando não é possível obter atendimento médico com urgência, o uso do carvão ativado não
substitui uma consulta emergencial com um veterinário.
Conheça a ATPA:
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) é uma ONG que cuida de animais 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 exclusivamente de doações e trabalho voluntário. Portanto é muito importante o apoio com
doações ou mantimentos. Ajude-nos através do PIX chave 00940020000142 ou com
uma contribuição na conta da ATPA, (Associação Torrense de Proteção aos Animais) ou
Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6 e, sobretudo adotando um animal.
Neste momento a ATPA 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
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Turismo e Meio Ambiente são temas de assembleia da
Associação dos Municípios do Litoral Norte
Na pauta de discussões estava uma apresentação do secretário de Estado do Turismo, Raphael Ayub (FOTO), sobre o plano do governo
para incentivar o Litoral Norte como forte destino turístico do Estado.
O auditório da prefeitura de Capão da Canoa sediou, nesta quarta-feira (30/06), a Assembleia Geral da Amlinorte (Associação dos
Municípios do Litoral Norte) deste
mês de junho. Na pauta de discussões estava uma apresentação do
secretário de Estado do Turismo,
Raphael Ayub, sobre o plano do
governo para incentivar o Litoral
Norte como forte destino turístico do Estado. “Desenvolvemos
esse projeto considerando as potencialidades naturais da região e
atraindo visitantes para os principais eventos promovidos nos municípios, estendendo a temporada
de veraneio”, destacou o secretá-

rio Ayub.
O planejamento da SETUR
prevê o lançamento do projeto
em agosto deste ano, com um
calendário de eventos que iniciará em setembro de 2022 até abril
de 2023, proposta bem recebida
pelos gestores locais. Também foi
debatida no encontro a situação
do novo Zoneamento Ecológico e
Econômico do Litoral Norte que,
na análise dos municípios, precisa haver maior aprofundamento
técnico na elaboração do mapa,
a fim de garantir a preservação
ambiental, mas também o desenvolvimento econômico da
região.

Outro tema discutido entre os
prefeitos foi sobre a Lei Estadual
15.795/2022 – Criação de Unidade Regional de Saneamento
Básico, cujos municípios deverão
informar ao Estado se realizarão
o sistema de forma regional ou
individualizada, cujo debate será
ampliado com a área técnica dos
municípios. Os prefeitos ainda conheceram o Projeto de Saúde Animal, apresentado pela assessoria
do deputado estadual Gabriel
Souza, Amanda Munari, que visa
programar ações de controle, castração e adoção de gatos e cães
em situação de rua, assunto que
também será levado para discus-

são junto aos secretários municipais da área.

*Por Rose Scherer (Assessoria
de Imprensa da Amlinorte)

Projeto de Lei autoriza parceria entre prefeitura e comissão
organizadora da Festa do Pescador de Arroio do Sal
O Evento acontece há anos e tem a finalidade, além de cultural pelo seu tempo de existência, também de fomentar e aquecer as vendas do comércio no inverno
Está tramitando no Poder
Legislativo da cidade de Arroio
do Sal um Projeto de Lei que
pede autorização da Câmara
para que a prefeitura de Arroio
do Sal firme Termo de Colaboração, com possibilidade de
repasse de recurso financeiro,
para a Comissão Comunitária
da Festa do Pescador e Feiras
e Eventos Turísticos. Na prática trata-se da autorização para
parceria e garantia de viabilidade da Festa e da Feira de
2022, eventos realizados anualmente na cidade.
Dentre as regras estabelecidas na parceria do Projeto de
Lei, está a garantia que os co-

fres municipais só repassarão
recursos se o valor arrecadado
pela Comissão Comunitária
nos eventos não cobrir os custos da Festa de sua responsabilidade.
O recurso financeiro repassado deverá ser utilizado para
custear despesas constantes
no Plano de Trabalho previamente aprovado e outras que
porventura forem necessárias
no decorrer do evento. E a
entidade beneficiada deverá
prestar contas da aplicação
dos recursos previstos até o
dia 30 de setembro de 2022.
O município de Arroio do Sal
também se reserva no direito

de fiscalizar o cumprimento
da parceria do termo de colaboração a qualquer momento,
junto aos gestores do evento.
Evento tradicional e que
fomenta movimento na baixa
estação
Na justificativa, constante
no corpo do Projeto de Lei, o
governo defende que a Festa
do Pescador já acontece há
muitos anos em Arroio do Sal
e tem a finalidade, além de
cultural pelo seu tempo de
existência, também de fomentar e aquecer as vendas do
comércio local, possibilitando

alavancar a economia do município, principalmente no período de poucas vendas (baixa
temporada – Inverno). Defende, portanto, que “é de interesse Público a realização da
Festa do Pescador, tanto para
o município como para toda a
população da cidade, inclusive
os comerciantes”.
O Projeto de Lei deverá ser
debatido e votado nas próximas sessões da Câmara. A
Festa se realiza no final do mês
de julho de forma presencial,
após edições virtuais (realizadas por conta das medidas de
contenção ao Coronavírus em
anos anteriores).

Arroio do Sal contrata três pediatras e retoma os atendimentos pediátricos
A Prefeitura de Arroio do Sal, por meio
da Secretaria Municipal da Saúde, contratou três médicos pediatras para suprir
a demanda e a necessidade da população. Na quinta-feira, 30/06, o secretário
municipal da Saúde, Diego Feldmann,
esteve acompanhando os atendimentos
pediátricos nas unidades Estratégia Saúde da Família (ESfs) do Município.
De acordo com o secretário Diego,
o Município passou por momentos
difíceis devido à falta de profissionais
dessa especialidade na região e fora
dela. “Sempre tentamos resolver as
demandas com as dificuldades existen-

tes, fazendo o máximo possível e, agora, começamos a colher o resultado de
todo o esforço realizado para atender a
nossa população”, declara Diego sobre a
retomada das consultas pediátricas em
Arroio do Sal.
Arroio do Sal possui atualmente três
médicas pediatras, uma atuando por
meio do Processo Seletivo e as outras
duas por meio de Chamamento Público. A médica pediatra do Processo Seletivo está atendendo, prioritariamente,
segundo o secretário Diego, os bebês
recém-nascidos e crianças até um ano
de vida e, de forma gradual, irá atingir

as idades maiores, pela extrema importância das primeiras consultas e que se
encontravam atrasadas. As outras duas
médicas pediatras do Chamamento Público estão atendendo crianças de idade
até 11 anos, 11 meses e 30 dias.
Para o prefeito de Arroio do Sal,
Affonso Flavio Angst (Bolão), a contratação desses profissionais da pediatria
é de fundamental importância para o
município. E na falta de profissionais, o
Município tem buscado muitas alternativas para atender a população. “Nosso
dever é zelar pela saúde da nossa gente. Nossas crianças têm agora o apoio

adequado para uma melhor qualidade
de vida”, ressaltou Bolão. (TEXTO por

Melissa Maciel - FOTO Daniel Matos/
Ascom PMAS)

Passo de Torres lança Programa Municipal de Bolsas de Estudo
A Prefeitura de Passo de Torres está
lançando, de forma inédita, o programa
de inclusão social para concessão de
Bolsas de Estudos de 100% em cursos

técnicos. Serão ofertadas 20 vagas nos
cursos de: ▶️ Técnico em Enfermagem
(10 vagas), ▶️ Técnico em Turismo (05 vagas), ▶️ Técnico em Análises Clínicas (05

vagas).
As aulas iniciam no dia 1° de agosto
na Faculdade do Vale do Araranguá –
FVA e além do curso 100% gratuito os

beneficiários recebem o transporte concedido pela Prefeitura de Passo de Torres. As inscrições vão de 30 de junho a
13 de julho na Secretaria de Educação e

Cultura (localizada na Rua Manoel Laurentino Gonçalves, nº 97, Centro, Passo
de Torres), no horário compreendido
das 8h às 12h e 13h30 às 17h30min.
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Etapa de vôlei dos
XVI Jogos Escolares é
realizado em Três Cachoeiras

A etapa de vôlei dos XVI Jogos Escolares de Três
Cachoeiras reuniu, nesta terça-feira (28), alunos das
escolas José Felipe Schaeffer, Maria Angelina Maggi
e Dom José Baréa.
A competição contemplou equipes de categorias mirim, infantil e juvenil, nos naipes masculino
e feminino. A iniciativa é promovida pela Prefeitura
Municipal, por meio da Secretaria de Educação, em
parceria com o Sistema Fecomércio – SESC/RS.
A próxima etapa dos jogos será realizada no dia
21 de julho e contemplará as modalidades de xadrez e tênis de mesa. Confira abaixo os premiados
da etapa:

*Mirim Masculino- 1° Lugar - Maria Angelina Maggi; 2° Lugar - José Felipe Schaeffer; 3° Lugar- Dom
José Baréa
*Mirim Feminino - 1° Lugar - Dom José Baréa
*Infantil Masculino - 1° Lugar - Maria Angelina
Maggi; 2° Lugar - Dom José Baréa; 3° Lugar - José Felipe Schaeffer
*Infantil Feminino - 1° Lugar - Dom José Baréa; 2°
Lugar - Maria Angelina Maggi
*Juvenil Masculino - 1° Lugar - Maria Angelina
Maggi; 2° Lugar - Dom José Baréa; 3° Lugar - José
Felipe Schaeffer
* Juvenil Feminino - 1° Lugar - Maria Angelina Maggi; 2° Lugar - José Felipe Schaeffer
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Encontro do Programa Qualificar em Arroio do Sal
aborda “Comportamento e atitudes empreendedoras”

O Programa Qualificar: gerando oportunidades promoveu seu
segundo encontro mensal formativo aos participantes de 2022. No
ultimo dia 23 de junho, o tema
abordado foi “Comportamento e
atitudes empreendedoras”, apresentado como uma grande alternativa para o desemprego, de
acordo com o profissional Valdonir Gonçalves dos Santos (Nito),
da Nito Consultoria e Assessoria
Empresarial.
A partir do tema abordado, foram pontuadas as “características

do comportamento empreendedor”, algumas delas tais como:
busca pela oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e
eficiência entre tantos outros.
De acordo com o secretário
municipal da Cidadania Trabalho
e Desenvolvimento Social, Manoel Pedro Faustino (Maneca),
na atividade foi ressaltada a importância do desenvolvimento
social e profissional dos bolsistas
que estão inseridos no Programa
Qualificar e, por isso, o objetivo é

incentivá-los a buscar por novas
alternativas e também a trabalhar
nas potencialidades dos participantes.
Os encontros do Qualificar são
mensais e fazem parte da bolsa
incentivo ofertada pelo Programa.
O próximo encontro formativo
será realizado em julho de 2022,
em data, horário e local a serem
definidos e divulgados posteriormente. O tema do Encontro será
“Confecção de Curriculum Vitae”.
(Texto Melissa Maciel - FOTO Daniel Matos/ Ascom PMAS)

Arroio do Sal concede à Sociedade Esportiva e Recreativa Areias
Brancas remissão de débitos e isenção de impostos municipais
Clubes Sociais, sociedades recreativas, entidades culturais, educacionais e assistenciais, além de
agremiações desportivas e socie-

dades amigos de bairros podem
solicitar a remissão de débitos e
isenção do pagamento de impostos
municipais em Arroio do Sal. Recen-

temente, a Sociedade Esportiva e
Recreativa Areias Brancas recebeu
o certificado de utilidade pública e
alcançaram a remissão e a isenção
permanente de impostos municipais.
A iniciativa está prevista na Lei
Municipal Nº 2.684 de 22 de maio
de 2019, que permite ao Poder
Executivo conceder perdão à dividas de impostos municipais às
entidades decretadas como entidades públicas, além de isentá-las do
pagamento de tributos municipais,
desde que comprovem a propriedade do imóvel da entidade no Município. Porém, caso as entidades
sejam locadoras ou sublocadoras
de imóveis para exercer suas ativi-

dades, não é concedida isenção de
impostos.
O prefeito Affonso Flavio Angst
(Bolão), lamenta que desde a publicação da Lei em 2019, foram poucas as entidades do Município que
protocolaram na Prefeitura de Arroio do Sal a solicitação para serem
reconhecidas como entidades de
utilidade pública e fazerem uso dos
benefícios fiscais. O prefeito Bolão
reforça ainda que a solicitação é
bastante simples e gostaria que todas as entidades do Município fossem beneficiadas.
Como solicitar?
As entidades interessadas devem
apresentar documentos pertinen-

tes ao seu funcionamento como,
por exemplo: estatuto, matrícula do
imóvel, Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), licenciamento ambiental, quando for o
caso, dentre outros previstos na Lei.
A solicitação deve ser protocolada no Setor de Arrecadação na Prefeitura de Arroio do Sal, situada na
Rua Alegrete, Nº 111, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 11h45min e
das 13h30min às 17h15min.
Após protocolo, o pedido é analisado e estando dentro dos requisitos determinados em Lei, o Município concede os benefícios e emite
o certificado. (TEXTO por Melissa
Maciel - FOTO Daniel Matos/ Ascom
PMAS)

Campanha de vacinação voltada
aos caminhoneiros realizada em Três Cachoeiras
Buscando incentivar e facilitar a imunização dos caminhoneiros, a Secretaria de Saúde
de Três Cachoeiras promoveu

uma campanha de vacinação
contra a gripe e a Covid-19, na
última sexta-feira (24). Cerca
de 25 caminhoneiros partici-

param da ação, realizada na
Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos de Cargas – Coopertrac.

Passo de Torres conquista nova retroescavadeira e nova Escavadeira Hidráulica
Nesta segunda-feira (27) o Prefeito do Passo, Valmir Rodrigues cumpriu agenda na capital catarinense
para receber uma retroescavadeira,
conquistada para a agricultura de
Passo de Torres. O equipamento foi
destinado pela Deputada Federal
Angela Amin, através de emenda
parlamentar, com o objetivo de modernizar e fomentar a produção da

agricultura no Município.
A nova máquina foi adquirida
pelo valor de R$ 310 mil e será implementada aos serviços oferecidos
pela Prefeitura no transporte de materiais, infraestrutura das produções
agrícolas, abertura de valas, desassoreamento, manutenção e limpeza de
estradas.

Escavadeira Hidráulica
Na mesma ocasião em Florianópolis, o Prefeito Valmir Rodrigues, ao
lado do Deputado Zé Milton e dos
prefeitos do Consórcio Intermunicipal Mampituba (CIMA), receberam
outra nova máquina - uma Escavadeira Hidráulica para compor o parque de máquinas da Usina de Asfalto
que atende os municípios de Passo

de Torres, Praia Grande, Santa Rosa
do Sul e São João do Sul.
Os investimentos, indicados pelo
Deputado Zé Milton, fazem parte do
Programa SC Mais Asfalto, realizado
pelo Governo do Estado e coordenado pelas Secretarias de Infraestrutura e da Casa Civil de Santa Catarina,
com o objetivo de tornar acessível os
custos de pavimentação para peque-

nos e médios municípios. "A Usina
de Asfalto representa um marco para
o desenvolvimento da infraestrutura
urbana e rural dos municípios e vai
aumentar o número de ruas pavimentadas, proporcionando economia aos cofres públicos e reduzindo
entre 40% e 50% o valor do quilômetro asfaltado", ressalta a Prefeitura
de Passo de Torres.

Embalagens vazias de agrotóxicos serão recolhidas na próxima terça-feira (5) em Três Cachoeiras
Na
próxima
terça-feira
(05/07), a Administração Municipal de Três Cachoeiras realizará uma campanha para recolher
as embalagens vazias dos defensivos agrícolas dos agricultores
locais. As embalagens deverão
estar com a tríplice lavagem, se-

paradas por tamanho, contadas
e com as tampas separadas.
Confira a seguir os horários
de recolhimento em cada comunidade:
8h – Lajeadinho – Salão Co-

munitário
8h30 – Raposa – Salão Comunitário
9h30 – Morro Azul – Praça
10h – Morro Azul – Casa do
Nildo pai do Lagarto
10h30 - Rio do Terra – Salão
Comunitário

11h – Alto Rio do Terra – Salão
Comunitário
13h30 às 16h – em frente à
Secretaria Municipal de Agricultura
Salão Comunitário das seguintes comunidades:

13h30 - Chapada do Alegrete
14h – Alegrete
14h45 – Chapada dos Mesquita
15h15 – Mesquita
15h45 – Caravagio
16h15 – Chimarrão
17h – Santo Anjo
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Essencial Clínica Estética apresenta
novo conceito em beleza em Torres
O litoral conta com um novo conceito de cuidado com o corpo, com a saúde e a beleza.

Inaugurada no último
sábado, 25/06, em Torres,
a Essencial Clínica Estética oferece a mulheres e
homens diversos serviços
em cuidado com a saúde
e a beleza por meio de
terapias holísticas, como
o Reiki, aplicação de Botox, aplicação de Ácido
Hialurônico, bioestimuladores de colágeno facial
e corporal, aumento de
glúteo, definição abdominal, peitoral ou glúteo,
tratamentos para gordura
localizada,
tratamentos
para celulite, drenagem
linfática, massagem relaxante, massagem miofascial, extensões de cílios,
sobrancelhas, jato de plasma e Ozônio.
O diferencial da Essencial, segundo a proprietária Graziele de Oliveira
Perez, bióloga esteta, especialista em Saúde Estética e Harmonização Corpo-

ral, é oferecer mais do que
procedimentos estéticos,
o atendimento clínico aliado ao tratamento estético
confere um cuidado personalizado, único, considerando a saúde integral
de cada paciente.
“No primeiro contato
com a paciente realizamos
avaliação da saúde como
um todo. Não é só tratar
uma gordura localizada.
Aqui a paciente será avaliada de forma integral, inclusive com possibilidade
de solicitação de alguns
exames. Esses cuidados
visam o melhor aproveitamento dos protocolos
de tratamentos”, explica a
profissional.
A equipe da Essencial
Clínica é composta por
profissionais experientes
e destacados em diversas
áreas,
proporcionando
uma variedade de atendimentos especializados.

Na equipe está a terapeuta holística e massoterapeuta Lenara Centa,
a biomédica esteta Karina
Hendler, a nutricionista
Helena Beyer, a lash designer Marluce Scheffer,
Emerson Riconi especialista em terapia miofascial e
ventosa terapia e Thamara
Klein especialista na prática do exercício físico aplicado às lesões e doenças
musculoesqueléticas.
Conheça a Essencial
Clínica Estética localizada
na Rua Coronel Pacheco,
nº 641, sala 205, Edifício
Unique, em Torres, a uma
quadra do Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes
ou contate no (51) 992304552 (WhatsApp). Nos
siga no @essencialclinicaestetica e www.facebook.
com/essencialclinicaestetica e fique por dentro de
dicas e promoções.
“É Essencial se amar.”
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Na seleção gaúcha, atletas torrenses se destacam e são
campeãs no Brasileiro de Seleções Cadete de Handebol
A Associação Torrense de Handebol (ATHB) contou com seis atletas na equipe feminina, e três delas foram eleitas para a seleção do campeonato
Entre os dias 24 e 26 de junho,
ocorreu em Curitiba/PR, a Taça
Sul de Seleções Cadete de Handebol, evento que oferece vaga
para a etapa nacional do Campeonato Brasileiro de Seleções da
Categoria. Além do Rio Grande
do Sul, os estados de Santa Catarina e Paraná também disputaram o campeonato.
A equipe masculina de Santa Catarina dominou o evento e
com duas vitórias tornou-se cam-

peã. Já na çategoria feminina, a
equipe da seleção gaúcha teve
um desempenho acima da média
- - com grande destaque para as
atletas de Torres -e com duas vitórias garantiu o título da Taça Sul
de Seleções e, consequentemente, a classificação para a etapa
nacional do Brasileiro que acontecerá do Rio de Janeiro. Confira os resultados das partidas da
Seleção Gaúcha Feminina: RS 25
X 14 SC, RS 28 X 14 PR

Três atletas de Torres na seleção
do campeonato
A Associação Torrense de Handebol (ATHB) contou com seis
atletas na equipe feminina, e três
delas foram eleitas para a seleção
do campeonato: Sara Justo foi a
Melhor Meia Esquerda, Gabriela
Lentz a Melhor Ponta Esquerda e
Manuela Ramos a Melhor Ponta
Direita. O time de Torres conta

ainda com as atletas Ana Clara
Trunfo, Isabella Cardoso e Ana
Júlia Andrade no elenco da seleção. O técnico da ATHB, Luan Cardoso ,relata que agora o trabalho
irá aumentar, buscando melhorar
os erros e qualificar ainda mais a
equipe de Torres para os próximos desafios.

> O Projeto Somos Todos Hand
Torres 2022 é patrocinado exclusivamente pela Alpha Química,
empresa que atua no mercado
de importação e distribuição de

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

Fonte: Assessoria de
Comunicação ATHB
Responsável: jornalista
Camila Brozowski

Vitória dupla para Torres na Copa Santa Catarina de boxe
Por Betina Carcuchinski
___________________
Neste domingo (26), os atletas Valmir Junior e Hiago Machado, da ONG Construindo Gigantes, disputaram a quarta etapa
da Copa Santa Catarina de Boxe
e trouxeram a vitória para casa.
O evento aconteceu na cidade
de Barra Velha/SC e, para poder
participar da competição, os boxeadores competiram pela Com-

pany Boxe Club - uma escola de
boxe em Criciúma que é parceira
da ONG de Torres.
Além do premiado boxeador
torrense Valmir e seu colega
Hiago, também participaram da
copa os atletas Nicolas Lopes
e Lucas Santos. Valmir e Hiago
venceram seus combates com
distinção. Lucas fez uma luta
acirrada, mas acabou derrotado. Nicolas, por sua vez, acabou
não lutando porque seu adver-

sário não compareceu. Durante
o evento foram disputadas 35
lutas, sendo a luta de Valmir a favorita da noite - elencada pelos
organizadores como a mais interessante de todas.
Valmir lutou contra Luciano
Lula, um experiente atleta que
já participou de eventos tradicionais de MMA - além de ter
competido em um mundial de
Muay Tai na Tailândia. Apesar
disso, Valmir não se mostrou in-

timidado, mantendo o domínio
de suas ações, com muita contundência nos golpes, chegando
a abrir contagem protetora duas
vezes contra seu adversário. A
contagem acontece quando o
juiz para a competição para o
outro atleta se recuperar. Luciano sentiu a pressão e teve que
se utilizar da técnica “clinch”,
movimento de agarrar o adversário, para não ser nocauteado.
No final, Valmir saiu vencedor e
ambos os competidores foram
prestigiados pelos organizadores
do evento.
Já o atleta Hiago Machado
competiu contra João Vitor Chechetto, depois de passar um
tempo longe das lutas por causa
de uma lesão na mão. A competição foi acirrada, principalmente no primeiro round, onde Hiago enfrentou dificuldades por
conta da altura do seu adversário. Porém, no decorrer da luta,
o boxeador torrense conseguiu
dominar as ações e conquistou
a vitória.
A luta de Lucas Rodrigues foi
uma das primeiras da copa. Ele

disputou contra o experiente
Ruan Santos, que faz parte da
tradicional equipe Anjos Sem
Asas, de Balneário Camboriu/
SC. Apesar de demonstrar muita
garra ao pressionar seu adversário durante o combate, optando
por manter uma curta distância
e golpes mais certeiros como
estratégia, Lucas perdeu. Ruan
acabou conseguindo acertar um
maior volume de golpes e ganhou pela avaliação dos juízes.
A quinta etapa da Copa Santa
Catarina de Boxe acontece em
agosto. Até lá, novos desafios
se encontram no caminho, Para
quem quiser continuar acompanhando, em julho a equipe
da ONG Construindo Gigantes
competirá no Campeonato Catarinense de base com os atletas
Hiago e Lucas. O evento acontecerá em Balneário Camboriú nos
dias 29, 30 e 31. Também em
julho, no dia 31, a ONG participará do NNT Fight, competição
que acontecerá em Torres e terá
presença confirmada dos boxeadores Valmir, Nicolas, Guru, Leonardo, Cássio, João e Gabriel.

Torres recebe Campeonato Gaúcho Cadete Feminino de Handebol
Entre os dias 01 e 03 de julho
(sexta-feira, sábado e domingo),
Torres será sede da primeira fase
do Campeonato Gaúcho Cadete
Feminino de Handebol. O evento
acontecerá no centro de treina-

mento da Associação Torrense de
Handebol (ATHB) e contará com a
participação de seis equipes.
De acordo com o técnico, Luan
Cardoso, esta é uma boa oportunidade para a equipe mostrar toda a

sua evolução, assim como, buscar
os melhores resultados em uma
competição de alto nível técnico.
Confira a tabela de jogos da
ATHB:

SEXTA (01.07) - 21h ATHB X
APAHAND
SÁBADO (02.07) - 11H ATHB X
HANDACTION - ASUN – COFERCAN, 15h30 ATHB X SGNH
DOMINGO (03.07) - 11h30

ATHB X LHH, 16h30 ATHB X HFSM
Fonte: Assessoria de Comunicação ATHB
Responsável: jornalista Camila
Brozowski

26 SEXTA-Feira, 1 de JuLho de 2022

A FOLHA

ESPORTES

Ex- Seleção Brasileira, volante Fábio Rochemback
irá disputar taça Serramar pelo Mar Azul
Equipe torrense anunciou nessa semana contratação do volante de 40 anos - ex Inter, Barcelona, Sporting de Portugal e Grêmio - como
peça importante na luta pelo título regional
Muito tradicional no Litoral gaúcho, a Liga Serramar de Futebol
está retornando em 2022. O evento não era realizado desde 2019
- em decorrência da pandemia de
Covid-19 - e neste ano estará na
sua 35ª edição, contando com a
participação de 10 equipes do Litoral Norte e do pé da serra gaúcha.
A disputa pela taça começa no dia
21 de agosto - e Torres terá, pela
primeira vez, a participação da tradicional equipe torrense do Esporte Clube Mar Azul, que promete
chegar com força pelo título.
Já em abril, o Mar Azul havia
anunciado a contratação do experiente Matheus Lessa (multicampeão, incluindo 5 títulos do
Serramar e 1 Sul Americano de
Amadores)como técnico, bem
como do assistente técnico Alexan-

dre Oliveira (também colecionador
de títulos, incluindo o tricampeonato estadual de amadores). Mas
não é apenas na força da casamata que o Mar Azul vêm investindo
forte - sendo que nessa semana foi
anunciada a contratação de uma
verdadeira estrela do futebol brasileiro e mundial em anos passados.
Trata-se do volante Fábio Rochemback, 40 anos, que surgiu
com muito destaque no Internacional - tendo passagens também
por Seleção Brasileira, Barcelona,
Sporting de Portugal e Grêmio. A
chegada do renomado volante 'de
classe mundial' para a disputa do
Serramar foi sob a indicação desde
o primeiro dia do técnico Matheus
Lessa, que foi fundamental nas negociações juntamente com os dirigentes do Mar Azul - o Presidente

Helon Grossman e Diretor de futebol Matheus Sartoti - e auxiliar técnico Alexandre Oliveira. Lessa tem
uma amizade pessoal com o volante, e ressaltam que as ações sociais
do Mar Azul também levaram entrar no projeto e aceitar o desafio.
Aposentado do futebol profissional há alguns anos - mas se
mantendo sempre em forma e
jogando futebol ativamente - Fábio Rochemback já tem sua vida
esportiva resolvida e, segundo o
dirigente Matheus Sartoti, sua chegada ao time torrense se deu em
especial pela questão de cunho social. "Fábio quis abraçar o projeto
do Mar Azul, por ser um time de
uma comunidade torrense e envolvida no projeto 'CDR em Ação'
- que atende a aproximadamente
80 crianças carentes. Então a parti-

cipação tem também essa vontade
social, de ser referência e exemplo
também aqui em Torres. E é uma
grande honra ter um jogador com

essa história em nosso elenco. Esta
é a maior contratação de todos os
tempos da história do futebol amador local", afirma Sartoti.

WHM Store, A FONTE Torres,
NK Construtora, Infocerto, RDimer Construtora, Sagah Sushi,
Kirra Fitness, Lojas Modamar,
Dionatan Giriba Fisio, Da Obra
Locações, Ronildo Embalagens,

Fratelli arquitetura, Restaurante cantinho do pescador, Águia
Contabilidade, VCA, Casa São
Paulo, Design Incorporadora,
Top Fitnes, Supremo Burguer e
Ágile.

MAR AZUL - Muitos títulos nos últimos anos
Fundado em 1963, nos últimos 20 anos o Esporte Clube
Mar Azul vêm colecionando títulos em Torres, tendo sido 4x
Campeão Municipal (titular), 4x
Campeão Municipal (aspirante)

e 7x Campeão do Praiano. O
primeiro jogo da equipe torrense na Taça Serramar será no dia
28 de agosto, contra o GAO, de
Osório.
Diretoria e equipe do Mar

Azul agradecem aos seus patrocinadores: Infinity Imobiliária
Digital, Descubra Torres, Agência Cupola, TC Imoveis, Lummertz Imoveis, Monte Bello
Construtora, ICR Construtora,
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TEXTO ESCRITO PELO AMIGO DIDERÔ CARLOS LOPES

O parque histórico idealizado pelo Prof.
Ruschel serve como referência quando
em pauta a revisão do Plano Diretor (PD),
mas entende-se que temos, no momento,
a responsabilidade de chegar até a paisagem cultural possível, partindo do Marco
Zero, ou seja, a Casa Nº1, onde ao lado
dela foi construída a igreja de São Domingos das Torres, que atraia a população, na época colonial, estabelecendo
uma “praça” alta. Seguramente se existisse o “pelourinho” seria localizado nesse
local.
Compunha a ambiência a “Rua de baixo”,
onde se estabeleceram as demais residências e, mais tarde, foi instalada a intendência e duas escadas foram incorporadas, que uniam - diretamente - esse
espaço até Casa Nº1 e a igreja, refletindo
onde se localizava aquilo que a comunidade reconhecia como de grande valor
institucional e referência social. No local
se materializavam as expectativas de segurança e proteção - fossem elas de natureza sagrada ou profana - em uma época de imensa vulnerabilidade humana. A
esse espaço social foram inseridos os
negros escravizados que localmente não
foram reconhecidos como partícipes das
construções ali edificadas e de representação comunitária. A maior prova dessa
anulação histórica está no desproporcional diálogo que a Região das Torres valorizou e superestimou com os imigrantes,
principalmente o germânico.
A Casa Nº1 foi colocada na “sombra” da
igreja e os negros escravizados e seus

descentes na “sombra” dos imigrantes.
Esqueceram os autores dessas negligências que a “sombra” sempre acompanhará a todos, mesmo mudando de posição
em função do foco da luz. Aqui fica claro
a necessidade de se levar luz para iluminar essas sombras.

revisão de PD. Oportunidade que se
apresenta a cada trinta anos, em média,
para revisitar o nosso passado recente,
se considerar o tempo histórico, fazendo
uma reflexão para fortalecer a “ponte”
histórica que legaremos para os que virão
depois de nós.

A poligonal estabelecida por portaria do
estado, ajuda a compor a ambiência da
igreja,
tombada
na
época
de
“salvamento” pelo IPHAE, pois sabe-se
hoje que tem “representatividade” municipal como a Casa Nº1 - e não estadual ou
federal. A função dela é estabelecer uma
ambiência compatível com o documento
tombado.

O Prof. Ruschel teve o tempo dele, agora
o tempo é nosso e temos que fazer o melhor possível, com bastante debate e reflexão, tendo-se como proposta a metáfora da girafa: ela tem a cabeça em uma
posição bastante elevada, mas mantém
as suas quatro patas no chão da realidade que acontece a cada momento. No
contexto do PD temos a condicionante,
que nos leva a olhar para o tempo futuro,
sem esquecer do passado e as lições
aprendidas com os erros e acertos individuais e coletivos.

É necessário se colocar, que os imóveis
inseridos nela não estão “protegidos” e
sim “protegem”, colaboram para que seja
mantido um invólucro compatível com o
bem tombado. Trata-se de uma posição
dinâmica em relação ao bem tombado
que é “estática”. Intervenções são possíveis sim, mas compatíveis com a natureza do bem tombado. “O que distingue então a área tombada da área de entorno é
o valor atribuído a cada uma. A área de
entorno será de referência para a compreensão da coisa tombada”.
O nosso desafio hoje é olhar para essa
paisagem, reconhecer que muita coisa
nesse espaço já se perdeu no tempo,
com algumas poucas possibilidades de
ser acessada com a ajuda da Arqueologia, na forma de fragmentos, e mesmo
assim, necessitamos FOCAR nossos esforços inteligentes, nesse momento de

Todos são bem-vindos para esse debate
se fazendo presentes para serem ouvidos, pois representam LEGITIMAMENTE
uma parte da nossa comunidade. Temos
sim contribuições para apresentar como
cidadãos ou como associados a grupos
de interesse. A força da última é avaliada
pela intensidade, mobilização e coerência
das propostas. O Ministério Público de
Torres-RS ao olhar essa fotografia - a pedido da sociedade civil organizada “convidou” o município a adiar a audiência pública do PD até que fossem satisfeitos os requisitos legais de transparência
e publicidade. Algo reconhecidamente
histórico nesse contexto.
Diderô Carlos Lopes
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