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E de nada adianta sa-
tanizar a China como 
“inimiga sistêmica”, tal 
como ocorreu nos últi-
mos grandes encontros 
de lideranças do dito 
Ocidente - G7 , na Ale-
manha e  OTAN na Espa-
nha -, ou culpar o Putin 
por “sua guerra”. Me-
lhor teria sido se tudo 
fosse encaminhado di-
plomaticamente..A Chi-
na é uma concorrente 
poderosa do Ocidente, 
não inimiga.  Já domina o comércio mundial e 
se prepara para ser, dentro de uma década, a 
maior potência mundial, com sólidos laços com 
Rússia, além do Irã, Síria e alguns países da Ásia, 
África e mesmo América Latina. Com  a retóri-
ca belicista e transferência do Poder do Mundo 
para os generais da OTAN, braço militar ameri-
cano que já estende seu hálito, além da Europa 
para a Ásia, isso  pode acabar mal, começando 
pelo  o risco do Ocidente, em crise, diminuir 
ainda mais de tamanho. Era maior quando era 
universalmente cristão. Diminuiu quando se 
transformou em Metrópole Colonial e acabou 
se estreitando na Guerra Fria. Um dos cenários 
que enfrentará  poderá ser a reedição do “Mo-
vimento de Não Alinhados”, dos anos 1960, na 
forma do BRICS, sob cujo manto poderão  abri-
gar-se toda a América Latina e partes da Àsia e 
África. Irã e Argentina já pediram ingresso. São 
aqueles 143 países que votaram na ONU contra 
as sanções à Rússia (ou se abstiveram). Sentem-
-se órfãos para seu desenvolvimento e buscam 

alternativas concretas em financiamento e in-
vestimentos. Não acreditam mais em palavras 
ao vento.  Nem Trump nem Biden ofereceram 
nada de concreto. A atual Vice, Senadora Kama-
la Harris, encarregada da questão migratória 
com o mexicanos e que era uma esperança de 
diálogo Norte-Sul,  simplesmente desapareceu 
da cena .  Tudo  indica, pois, que, seguindo o 
que já dissera um dos grandes teóricos da con-
temporaneidade, S. Huntington,  em seu livro 
A GUERRA DAS CIVILIZAÇÕES, nosso continente 
sul americano tem, não apenas uma geografia 
comum, mas uma Poesia própria que não coin-
cide muito com a Razão Ocidental.

Contrariamente, enfim,  ao que outro dia falou 
o Presidente Fernandes, da Argentina, dizendo 
que mexicanos vieram dos índios, brasileiros da 
floresta e só os argentinas do mar, na verdade, 
a imensa maioria dos povos latino-americanos  
proveio do canto triste do urutau, solitário na 
noite. Ou como dizemos aqui no Rio Grande:

“O canto do quero-quero, mais do que aviso 
é uma ponte”.

Crescem as preocupações quanto à possibi-
lidade do mundo ocidental, com sérias conse-
quências à economia mundial, mergulhe numa 
grave recessão nos próximos meses. E da re-
cessão saltar para o incerto.

Não será uma recessão clássica, por insufi-
ciência do consumo, mas o resultado de uma 
ação corretiva dos seus Bancos Centrais para 
conter a inflação, num processo de  contami-
nação incontrolável de expectativas de preços 
altos. Rescaldo da pandemia sobre as cadeias 
produtivas e da guerra na Ucrânia, que elevou 
os preços dos combustíveis e alimentos. No 
caso americano os analistas coincidem que so-
bre estes fatores somou-se o saco de bondades 
do Presidente Biden no início do seu mandato, 
em 2021. Todos sabem que o Tio Sam abusa do 
seu poder de emissão do dólar como moeda 
universal. Gasta o que quer, sem preocupação 
com déficits fiscais. Mas desta vez o bicho pe-
gou. Estão com uma inflação como não viam 
há mais de 40 anos.  Na verdade o nível de 
emprego dos Estados Unidos está bom,  mas 
o poder de compra dos assalariados continua 
baixando. Foi-se o tempo da prosperidade da 
classe média formada sobre altos salários. E 
agora,   pesquisas indicam que a maioria (58%) 
está  pior do que há um ano. O baixo Índice 

de Disposição ao Consumo da Universidade de 
Michigan aponta, também, para uma conges-
tão interna do mercado americano. Não com-
pram. Vivem, eles, a primeira geração, depois 
de décadas, na qual as novas gerações estarão 
em condições sócio econômicas mais difíceis 
e incertas  do que seus pais. Vladimir Putin, a 
propósito, em seu pronunciamento no recente 
Davos da Europa Oriental , em São Petersbur-
go, depois de apresentar dados positivos de 
reação da Rússia às sanções,  indicou uma per-
da de US$ 400 bilhões da Europa Ocidental em 
decorrência do aumento dos preços do petró-
leo só neste ano. O tiro das sanções está saindo 
pela culatra. Ao defenderem , pois, agora, os 
americanos,  uma recessão programada, atra-
vés da  elevação da taxa de juros, dizem que 
é melhor piorar o emprego, que afetará ape-
nas uma parte da população, do que continu-
ar com o processo inflacionário, que pode ser 
explosivo e  que afeta a todos. Podemos nos 
preparar, então,  para uma nova onda recessiva 
nas economias ocidentais que inevitavelmente 
nos alcançará.  Como numa guerra, nunca se 
sabe onde isso irá parar. Quem garante que, 
como aquele “furinho” na represa, isso não 
acabará num tsunami financeiro com quebra 
das Bolsas e colapso bancário?

OPINIÃO 

O RISCO OCIDENTE

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

Paulo Timm



A FOLHA 3SEXTA-Feira, 8 de Julho de 2022



4 A FOLHASEXTA-Feira, 8 de JuLho de 2022 POLÍTICA 

Igor Bereta quer comparar dados do programa anterior ao programa do governo federal atual, querendo saber se em Torres aumentaram ou diminuíram os atendimentos cadastrados

Está tramitando na Câma-
ra Municipal de Torres o PE-
DIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
0122/2022, de autoria do ve-
reador Igor Beretta (MDB), que 
solicita ao Poder Executivo (Pre-
feitura de Torres) dados detalha-
dos sobre o cadastro municipal 

do programa Auxílio Brasil, do 
Governo Federal.

No mesmo documento que for-
maliza o pedido do vereador, cons-
tam os detalhes dos dados reque-
ridos ao poder executivo. São eles: 

  - Quantas famílias estão atu-
almente cadastradas e aptas a 

receber o benefício?
  -  Houve acréscimo de be-

neficiários entre a mudança do 
programa Bolsa Família (2021) 
para o Auxílio Brasil (2022)?.

  - Quais ações são desenvol-
vidas com as famílias cadastra-
das?

Vereador de Torres quer saber informações locais 
sobre programa Auxílio Brasil

O Programa Auxílio Brasil foi editado 
pelo governo Bolsonaro, substituindo o 
programa anterior (Bolsa Família). Na 
prática o numero de pessoas atendidas 
possui dois vieses - Um, humanista, que 
quantifica o numero de cadastrados em 
Torres que recebem a transferência de 

renda direta oriunda do governo Fede-
ral,  por conta de estarem em situação 
de vulnerabilidade em Torres. 

O outro lado da moeda mostra o 
numero de pessoas que estão teori-
camente em vulnerabilidade social na 
cidade, o que certamente tem causas 

no ambiente econômico local. Portan-
to, diminuir o numero de atendidos 
acaba sendo um gerador de produtivi-
dade administrativa dos governos mu-
nicipais, porque são menos famílias ca-
dastradas por se sentirem vulneráveis 
socialmente.  

Vulnerabilidade é causa de ambiente econômico e social

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza, anunciou nessa segunda-
-feira (04 de julho), o nome do 
novo titular da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Aten-
dimento ao Cidadão. Trata-se 

do advogado Maik Schardosim 
Scheffer, natural de Torres, atual 
Diretor de Atos Administrativos 
e Gestão do Arquivo. Foi asses-
sor na Procuradoria Geral do 
Município e atua na prefeitura 

há quase sete anos.
Maik substitui a secretária 

Maria Clarice Brovedan, que 
agora se dedica exclusivamente 
a Secretaria da Fazenda de Tor-
res.

Secretaria de Administração e Atendimento 
ao Cidadão tem novo titular em Torres

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 05/2022. Objeto: Aquisição de 
equipamentos e material permanente para as unidades de Saúde do Município, 
referente a saldo da proposta de emenda parlamentar nº 11959.356000/1200-02, 
habilitado pela portaria 961 de 30/04/2020, proposta nº 11959.356000/1210-01, 
habilitado pela portaria 2180 de 02/09/2021, saldo do recurso Incentivo financeiro de 
investimento do Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência 
Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), habilitado pela portaria 3931/2018 e proposta nº 
4321661712201333508, habilitado pela portaria n° 3672/2018, recebidos através do 
Fundo Nacional de Saúde para as equipes de Saúde Bucal. Abertura das propostas: 
às 13h do dia 21 de julho de 2022. Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e 
acrescido do tempo aleatório (randômico), determinado pelo sistema. 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site 
https://bll.org.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer 
agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico 
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

Na última semana, represen-
tando o prefeito de Torres, Carlos 
Souza, o secretário de Planejamen-
to e Participação Cidadã, Matheus 
Junges, esteve cumprindo agenda 
em diversos ministérios em Brasília 
para tratar sobre liberação de re-
cursos e de convênios para obras 
importantes na cidade.

No Ministério da Economia, este-
ve reunido com o assessor especial 
do ministro, Bruno Travassos, para 
solicitar agilidade na análise do fi-
nanciamento junto ao Badesul no 
valor de R$ 10 milhões. A análise 
é feita pelo ministério em razão de 
ser necessário comprovar capacida-
de de pagamentos e negativas do 

município. Sobre a mesma pauta, se 
reuniu com o Coordenador Geral de 
Operações de Crédito de Estados e 
Municípios, Renato Neto. Nas duas 
reuniões houve o compromisso de 
realizar a análise até dia 1º de ju-
lho, o que se confirmou, liberando 
o município a assinar contrato com 
o Badesul.

Em Brasília, representante do prefeito de Torres 
encaminha soluções para importantes obras

No Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Junges foi recebido pelo Chefe 
da Assessoria de Relações Institucionais, 
Alessandry Medeiros, para tratar da libe-
ração dos recursos para continuidade da 
pavimentação da Rua Flores da Cunha, 
na Itapeva. O recurso foi liberado ainda 
na semana passada e a obra já teve or-

dem de reinício assinada pelo prefeito 
Carlos Souza. O valor de repasse por 
parte do Ministério é de R$ 222.857.14 
e a contrapartida da Prefeitura de Torres 
é estimada em R$ 145.290,83.

Nos Ministérios da Cidadania e Agri-
cultura, Matheus Junges se reuniu para 
tratar da liberação de recursos de convê-

nios. Os Ministério ainda estão analisan-
do as solicitações.

Já no Ministério do Turismo, foram 
autorizadas as liberações dos recur-
sos para o término do Calçadão Beira 
Mar, de mais um trecho de revitaliza-
ção no entorno da Lagoa do Violão e 
da revitalização do Museu. Os valores 

dos convênios somam R$ 877.955,00 
e a contrapartida está estimada em R$ 
152.946,07.

Na Secretaria de Governo da Presi-
dência da República, Junges foi recebi-

do pelos assessores especiais Vírginia 
e Gilson para tratar do depósito das 
emendas de transferência especial, que 
somam R$ 1.550.000,00. (FONTE - Pre-
feitura de Torres)

Liberação de recursos 
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Estará tramitando na Câmara 
de Vereadores de Torres e será 
encaminhado nos próximos dias 
o REQUERIMENTO Nº 0199/2022 
- de autoria da Mesa Diretora da 
Casa Legislativa e assinada por 
todos os vereadores. Trata-se de 
uma Moção de Apoio ao chama-
mento de todos os aprovados na 
primeira fase do Concurso Vigente 
da Superintendência de Serviços 
Penitenciários do RS (SUSEPE-RS), 
para que sejam convocados para 
a segunda fase (teste de aptidão 
física), prevista no certame. 

Os autores do pedido da Mo-
ção lembram que pelos termos 

do Edital da SUSEPE "serão con-
vocados para a segunda fase do 
concurso os aprovados até a clas-
sificação 3000 (três mil) e, atual-
mente, existem em torno de 3750 
(três mil setecentos e cinquenta) 
aprovados. Isto porque de acordo 
com os mesmos vereadores, mui-
tos aprovados na primeira fase 
(prova objetiva), que estão dentro 
da classificação de corte (3000º 
posição) acabam não compare-
cendo ao exame físico; muitos são 
reprovados sem olvidar a toda evi-
dência que, mesmo aqueles apro-
vados, não raras vezes acabam 
migrando para outros concursos 

paralelos, ou mesmo, acabam de-
sistindo da vaga".

A moção também reafirma 
que o princípio da economicidade 
deve reger em todos os atos admi-
nistrativos dos órgãos públicos.  E 
que, considerando o número de 
aprovados na primeira etapa do 
concurso público citado, resta a 
necessária retificação do proces-
so, a fim aumentar o número de 
convocados para a segunda fase, 
ou seja, permitindo a contem-
plação de todos os aprovados. E 
que a medida se mostra eficiente, 
porque o sistema prisional gaúcho 
enfrenta uma das suas maiores 

crises em relação ao déficit de 
servidores. Segundo fontes ob-
tidas através das entidades que 

representam a categoria, o déficit 
funcional está na ordem de 50% 
do ideal.

Vereadores de Torres encaminham moção de apoio 
à agilização de concurso de contratação para a Susepe do RS

Nesta terça-feira, 05 de julho, a 
Secretaria de Saúde participou da 
retomada dos grupos nas praias 
do município. Na praia de Itapeva 
ocorreu a reunião do grupo vida 
saudável na localização do cam-
ping norte e contou com a pre-
sença da secretária Hélvia Sanae 

Mano, dos munícipes locais, das 
médicas da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde – EAC’S e 
enfermeiras.

O grupo de moradores da praia 
Itapeva Camping, foi criado no 
passado com o intuito de reduzir 
os casos de suicídio na região. Fi-

cou parado durante a pandemia 
e agora retornou. Nos encontros 
os participantes trocam experi-
ências, se ajudam mutuamente e 
convivem com a natureza, sempre 
com o intuito de promover saúde 
e bem estar. (FONTE - Prefeitura 
de Torres)

Secretaria da Saúde participa 
de atividades com grupo de 

moradores da Itapeva

Segundo fontes obtidas através das entidades que representam a categoria, o déficit funcional na Susepe está na ordem de 50% do ideal

Na última sexta feira (01 de ju-
lho), o Conselho Tutelar de Torres 
- vinculado a Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos 
-  recebeu cinco computadores por 
meio do Programa de Equipagem 
Pró-DH do Ministério dos Direitos 
Humanos. O programa busca forta-
lecer os Conselhos Tutelares para a 
promoção e defesa de direitos hu-
manos nos municípios, por meio 

de doações de bens móveis ne-
cessários ao desempenho de suas 
funções institucionais. 

"A Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos de Torres 
encaminhou a documentação para 
cadastro de habilitação para o re-
cebimento destes equipamentos 
no qual foi contemplada. O restan-
te dos equipamentos, como um 
veículo zero km, um bebedouro 

de água e uma impressora serão 
entregues a partir de novembro 
de 2022, conforme orientações 
do Ministério", indica o secretário 
da pasta, Fábio da Rosa, que ain-
da ressaltou a importância deste 
programa para "dar melhores con-
dições de trabalho aos serviços de 
extrema relevância social em que 
as conselheiras tutelares exercem". 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Torres é contemplada com a doação de cinco 
computadores para o Conselho Tutelar

No último dia 30 de junho, o Re-
fúgio de Vida Silvestre (REVIS) da 
Ilha dos Lobos, unidade de conser-
vação localizada em Torres e geri-
da pelo ICMBio, realizou a II Ofi-
cina de Conhecimento Ecológico 
Local que faz parte das atividades 
previstas no Projeto 'Multiplican-
do Protetores do Mar' - com apoio 
do Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação da Biodiversidade 
Marinha do Sudeste e Sul (CEP-
SUL/ICMBio) e Colônia de Pesca 
de Torres (Z-7).

A oficina reuniu pescadores e 
pescadoras artesanais da cidade 
de Torres para discutirem juntos o 
estado de conservação dos peixes 

considerados mais importantes na 
região. Através da percepção dos 
pescadores e pescadoras de Tor-
res, foi verificada a quantidade das 
principais espécies de peixe que 
ocorrem na região, comparada às 
décadas anteriores. Foi também 
discutido sobre a variação do ta-
manho dos mesmos e tendências 
de estoque. 

Aline Kellermann, chefe do RE-
VIS Ilha dos Lobos, destaca que na 
primeira oficina realizada em 2019 
os pescadores identificaram 68 es-
pécies de peixes que ocorrem na 
nossa região que gerou um artigo 
científico. Dentre estas, foram se-
lecionadas as de importância eco-

nômica para pesca artesanal para 
avaliar o seu estoque. Pretende-se 
realizar periodicamente a mesma 
oficina para acompanharmos a 
tendência de estoque das espécies 
selecionadas e a partir disso, dis-
cutirmos possíveis ações para mi-
tigarmos os impactos sobre elas.

Novas oficinas com temas di-
recionados à pesca serão reali-
zadas em breve. Agradecemos a 
presença de todos que estiveram 
presentes, e aqueles que tiverem 
interesse em participar das próxi-
mas atividades do projeto, podem 
entrar em contato com o REVIS 
da Ilha dos Lobos pelo telefone, 
(51)36644874.

Pescadores artesanais de Torres contribuem com seu conhecimento ecológico em oficina do ICMBio
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Em mais uma ação para reduzir 
os impactos ambientais dos resí-
duos gerados na comunidade de 
Santo Anjo da Guarda, em Três 
Cachoeiras, a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Dom José 
Baréa, inaugurou um Ecoponto 
na quarta -feira, 29 de junho. A 
iniciativa integra um projeto rea-
lizado com o 9º ano para a coleta 
e destinação adequada de mate-
riais recicláveis.

Conforme a coordenadora do 
projeto,  Eliane Pereira Behenck, 
além de incentivar as crianças a 
trazerem este tipo de material 
para a escola, o Ecoponto vai fa-
cilitar o trabalho dos recicladores 
associados à cooperativa do mu-
nicípio. “A cooperativa de reci-

clagem que já vinha até a escola 
coletar estes materiais, vai con-
tinuar recolhendo, só que agora 
vai estar tudo separadinho ali”, 
explica a professora. As garrafas 
pet e tampinhas plásticas serão 
vendidas para a Freepet, uma 
empresa de reciclagem no mes-
mo município. 

Desde julho de 2021 a Esco-
la Baréa desenvolve um projeto 
de compostagem e produção de 
alimentos saudáveis. Por meio 
deste trabalho assessorado pela 
ONG Centro Ecológico, as refei-
ções da escola de turno integral já 
contam com alimentos orgânicos 
produzidos na horta da própria 
instituição. (FONTE -  Centro Eco-
lógico)

Ecoponto em escola incentiva coleta seletiva de Três Cachoeiras

Depois de ter sido adiada (após 
manifestação de um coletivo de 
entidades torrenses e recomen-
dação do Ministério Público), a 
Prefeitura de Torres irá realizar no 
dia 26 de julho (uma terça-feira) 
a audiência pública sobre a Revi-
são do Plano Diretor. A audiência 
acontecerá no Centro de Eventos 
da Ulbra/Torres (Rua Universitária, 
1900), com entrada livre até o limi-
te máximo de ocupação do local. 
A primeira chamada será às 19h, e 
segunda chamada, às 19h15min (e 
duração de 2 horas).

Lembrando que o Plano Diretor 
é o documento que é "instrumen-
to básico da política de desenvolvi-
mento e de expansão urbana" dos 
municípios, de acordo com a Cons-
tituição Federal e o Estatuto da Ci-
dade. Em outras palavras, o Plano 
Diretor Municipal é um instrumen-

to para dirigir o desenvolvimento 
do Município nos seus aspectos 
econômico, físico e social - e que 
(segundo o Estatuto da Cidade) 
deve ser revisado a cada 10 anos. 
A última atualização do Plano Dire-
tor de Torres ocorreu em 1995, ou 
seja, 27 anos atrás.

Poderão inscrever-se para parti-
cipar dos debates públicos, as enti-
dades governamentais, classistas, 
sindicais, setoriais, comunitárias 
e outras, devidamente instituí-
das e com domicílio no município 
de Torres e que seus estatutos 
possuam fins sociais, educativos, 
culturais, comerciais, industriais, 
filantrópicos. Poderão inscrever-se 
também, qualquer cidadão des-
vinculado de entidades integradas 
da sociedade civil, apresentando 
certidão de quitação eleitoral e re-
sidência na cidade.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TORRES - Divulgados 
documentos buscando embasar cidadãos sobre Audiência Pública 

Vista aérea de Torres (por Luiz Reis)

Documentos para dar embasamento aos posicionamentos cidadãos 
Após recomendação do Mi-

nistério Público (que resultou no 
adiamento da audiência pública, 
antes prevista para 28 de junho)  
a Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo, objetivando dar ampla 
divulgação sobre o trâmite do Pla-
no Diretor proposto para 2022 em 
Torres, ressalta que disponibilizou 
uma série de documentos para que 
a população torrense possa melhor 
se informar sobre o teor da audiên-
cia pública referente a atualização 

do Plano Diretor  
"Todos podem ter acesso ao pla-

no atual de 1995 da Lei Municipal 
Nº 2.902, 12 de julho de 1995, jun-
tamente com a minuta e os quadros 
de zoneamento que são vigentes 
até o dias atuais. Ainda contribuin-
do para a construção de uma cida-
de com mais oportunidades, a nova 
proposta vem ao encontro das rei-
vindicações feitas pela população 
ao longo dos anos, e no site da Pre-
feitura de Torres todos podem ter 

acesso ao novo zoneamento (pro-
posto para 2022), bem como a nova 
minuta da lei proposta (que estará 
em discussão na audiência pública 
do dia 26 de julho)", explica a co-
municação da Prefeitura de Torres.

*Edital de convocação para a 
audiência pública  + ficha de ins-
crição  - https://torres.rs.gov.br/
wp-content/uploads/2022/07/
686-22-CONVOCA-Audiencia-Pu-
blica-Plano-Diretor.pdf

* Novo Microzoneamento 2022 
- https://torres.rs.gov.br/wp-con-
tent/uploads/2022/07/Microzone-
amento-Novo.pdf 

* Novo Zoneamento 2022 - ht-
tps://torres.rs.gov.br/wp-content/
uploads/2022/07/Zoneamento-
-novo-plano-diretor.pdf

* Nova Minuta de Lei Plano Dire-
tor 2022 - https://torres.rs.gov.br/

wp-content/uploads/2022/07/Mi-
nuta-de-Lei-do-Plano-Diretor.pdf

* Zoneamento vigente de 1995 
- https://torres.rs.gov.br/wp-con-
tent/uploads/2022/07/Quadros-
-de-Zoneamento.pdf

* Minuta de Lei Pla-
no Diretor vigente de 1995 
- https://torres.rs.gov.br/wp-
-content/uploads/2022/07/Plano-
-Diretor-2.902-95.pdf

Saiba mais sobre o regramento e inscrição  para a audiência do Plano Diretor
– O início se dará impreterivel-

mente na segunda chamada às 
19h15;

– A entrada é livre até a ocupa-
ção máxima do espaço conforme 
PPCI do local;

– Os presentes assinarão uma 
lista de presença na entrada;

– A audiência pública terá 2 ho-
ras de duração;

– Poderão realizar inscrições 
para participação de fala até às 
19h do dia 26 de julho com o pre-
enchimento da ficha em anexo;

– Os inscritos terão tempo regi-
mentar de 3 minutos para realizar 

a sua pergunta e/ ou manifesta-
ção;

– As inscrições por ordem cro-
nológica e será a mesma seguida 
na fase de perguntas;

– Os apontamentos surgidos 
durante a Audiencia Pública fica-
rão registrados em ata para enca-

minhamento posterior da Comis-
são.

As inscrições para fala poderão 
ser efetuadas na Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente e Ur-
banismo, situada na sede admi-
nistrativa da Prefeitura (Rua José 

Antônio Picoral, 79) ou através do 
e-mail meioambiente@torres.rs.
gov.br ou ainda no dia e local da 
audiência, até às 19h, respeitan-
do a ordem cronológica. A ficha 
de inscrição  deve ser preenchida 
e entregue pessoalmente ou por 
e-mail.
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TORRES - Na tarde de 28 de ju-
nho, o Secretário de Assistência 
Social de Torres, Fabio da Rosa 
acompanhado da equipe do 
CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social, participaram 
do tradicional baile do Grupo de 
Idosos Harmonia, que acontece 
semanalmente no Clube Capes-
ca.

O propósito da Secretaria de 
Assistência Social, através do 
CRAS é de visitar este grupo na 
última terça-feira de cada mês 
para auxiliar e orientar os ido-
sos sobre as questões do Siste-

ma Único de Assistência Social 
– SUAS, contribuindo para um 
processo de envelhecimento ati-
vo, saudável e autônomo, detec-
tar necessidades e motivações e 
desenvolver potencialidades e 
capacidades para novos projetos 
de vida, além de orientações so-
bre os direitos da pessoa idosa.

A Secretaria presta atendi-
mento ao Grupo Harmonia, atra-
vés do transporte com o ônibus 
para que possam visitar outros 
grupos de idosos da região, pro-
movendo assim uma integração 
social e afetiva. A programação 

de visitas durante o ano de 2022 
são nas seguintes localidades: 
Terra de Areia, Morro do Forno, 
Morrinhos do Sul, Dom Pedro 
de Alcântara, Três Forquilhas, Ci-
dreira e Arroio do Sal. Também 
na última terça-feira os idosos 
são agraciados pela Secretaria 
com um bolo em homenagem 
aos aniversariantes do mês.

O secretário Fábio da Rosa 
agradeceu a acolhida através 
da Presidente do Grupo, San-
dra Maria Santos dos Santos e 
ressaltou que só através da par-
ticipação ativa podemos atuar 

na promoção da dignidade e do 
bem-estar dos idosos do nosso 

município. (FONTE - Prefeitura 
de Torres)

SOCIAL

Assistência Social realiza orientações aos idosos 
do Grupo de Idosos Harmonia de Torres

Na segunda-feira (4 de julho), 
nas dependências do Centro de 
Referência da Mulher Pricila Se-
lau – CRM, aconteceu a eleição 
para a diretoria do COMDIM 
para a gestão de 2022 / 2024.

O Conselho Municipal dos Di-
reitos das Mulheres – COMDIM 
é um órgão de caráter perma-
nente, com competência propo-
sitiva, consultiva, fiscalizadora, 
normativa e deliberativa, no que 

se refere às matérias pertinen-
tes aos direitos das mulheres. 
Foi instituído pela Lei nº 4.444, 
de 20 de dezembro de 2011. É 
constituído por sete membros 
representativos do poder públi-
co e sete membros representa-
tivos de órgãos e entidades não 
governamentais.

O COMDIM integra a estru-
tura da Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos  de 

Torres. Segundo o secretário da 
Pasta, Fábio da Rosa, o COMDIM 
atua única e exclusivamente em 
prol da mulher em situação de 
vulnerabilidade social, buscando 
conscientizá-la sobre seus direi-
tos e sua valorização.

A composição para a Direto-
ria 2022 / 2024  ficou definida 
com as seguintes representa-
ções:

– Presidente: Joelci de Sou-
za Alianiello, representante do 
Lions Clube Torres;

– Vice Presidente: Jorgina 
Cardoso Ribeiro, representante 
do CRM;

– 1ª Secretária: Vania Gisleine 
Schmitz , representante do CRM;

– 2ª Secretária: Fernanda 
Raupp Mesquita, representante 
da Secretaria da Fazenda.

Definida diretoria do Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres para gestão 2022 / 2024 em Torres
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 DÉCOR LIFE: ARQUITETURA A SERVIÇO DE COMPRADORES OU REFORMADORES DE IMÓVEIS
As empresas de Torres Ahres, Re-

demac, Centenarte, Arcane e Casa dos 
Colchões se uniram e apresentaram 
nesta quinta-feira (7/7), em evento 
realizado no salão de festas do condo-
mínio Reserva das Águas, um serviço 
adicional chamado de Décor Life – Ar-
quitetura – Decoração – Design.

A ideia é oferecer estes serviços 
através de parceria das empresas com 
vários arquitetos de Torres, que afinal 
farão projetos para que compradores 
de novos apartamentos ou pessoas e 
famílias que querem reformar seus la-
res tenham uma forma harmônica de 
disposição de móveis, cores e conceito 
de ocupação de espaço. 

O serviço da Décor Life se apresenta 
em um bom momento de Torres, já que 
a entrega de apartamentos novos e a 
consequentemente troca de imóveis 
que entram nos negócios estão com 
alto giro na cidade, o que provavel-

mente vai ajudar os verdadeiros 
moradores dos imóveis vendi-
dos, muitas vezes após estarem 
parados por conta de serem 
oriundos de aquisições de inves-
tidores imobiliários. E também 
ajuda de forma paralela, que 
simples torrenses que querem 
fazer uma repaginação em suas 
casas e apartamentos e não pos-
suem conhecimento de arquite-
tura para montar a nova cara de 
suas residências possam o fazer 
com projetos tecnicamente har-
mônicos. 

ÁREAS ALTAMENTE EDIFICADAS E DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES
Algumas zonas urbanas de 

Torres estão colocadas como 
locais onde não há limite de al-
tura. São zonas centrais como a 
Zonas 9 e 10, chamadas de “Alto 
Comércio”; a zona 11 – bairro 

Ronda; zona 12 bairro Getúlio 
Vargas; zona 13 – chamada de 
Cidade Baixa Norte, Bairro São 
Francisco; corredor 1 da BR 101, 
2º distrito; corredor da Avenida 
José Bonifácio; 2º distrito, zona 

2, Bairros São João parte baixa; 
e Zona 9 - fundos da Praia Gran-
de. 

No entanto, os recuos laterais, 
frontais e de fundo são diferen-
tes entre estes locais de altura 

ilimitada. O critério deve ser 
explicado na Audiência Pública. 
Mas recuos maiores geram mais 
arejamentos nas vias além de 
abrir mais espaço no horizonte 
para a visão dos transeuntes. 

OUTRAS ORLAS e proximidades 
Na Lagoa do Violão, a propos-

ta que está sendo encaminhada 
(e vai ser debatida na Audiência 
Pública no final do mês) projeta 
9 metros no máximo – 3 anda-

res.  Na Praia da Cal, atualmen-
te com poucos edifícios ainda, 
a proposta é de também ser 
altura de até 9 metros – três an-
dares.  Na Prainha, o lugar mais 

apertado da cidade, a proposta 
é de 7 metros (mais  ou menos 
dois andares + mais cobertura). 

Nas praias do Sul – do parque 
Itapeva até o final da Praia Pa-

raiso, a proposta é de 9 metros 
também, três andares, contan-
do o térreo para uma parte; na 
zona 2, altura de 18 metros (6 
andares - contando o térreo); e 

30 metros de altura (10 andares) 
na zona 3 do quarto distrito. (As 
diferenças devem ser de proxi-
midade do mar, acho - quanto 
mais perto, menos andares). 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

ANALISANDO PONTOS POLÊMICOS NO PLANO DIRETOR DE TORRES
O que está orbitando nos 

questionamentos e nas von-
tades na proposta de mudan-
ça no Plano Diretor de Torres 

é a altura dos prédios na zona 
oito – Praia Grande – da Silva 
Jardim até a faixa de areia. O 
resto parece que não há gran-

des embates de conceitos.
Atualmente nesta área po-

de-se construir 9 metros – 
três andares (térreo e mais 

dois) e mais a cobertura, o 
que dá 12 metros (mais ou 
menos). Pelo que li na nova 
proposta, o que está se pro-

jetando são 15 metros. Ou 
seja, previsão do aumento de 
um andar (pela nova propos-
ta).  

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Atividades na orla central
Na Prainha, as atividades 

apresentadas para lá na pro-
posta são poucas: Habitação 
(Uso Unifamiliar e Misto), 

Serviços específicos, Estabe-
lecimento de Diversões limi-
tados e De Lazer e Recreação 
(parece-me que será permiti-

do restaurantes dentro dessas 
propostas – a conferir na au-
diência). 

Na Praia Grande (zona po-

lêmica 8) as atividades per-
mitidas são: Habitação, Hotel, 
Pousada, Comércio Varejista 
limitado, Serviços, Estabeleci-

mento de Diversões restritos 
(parece que restaurantes – a 
conferir), e Estabelecimento 
de Lazer e Recreação. 

ZONA HISTÓRICA COM EDIFÍCIOS BAIXOS
No entorno da Igreja São Domingos e 

parte da Rua Júlio de Castilhos, onde a 
cidade mais orbitava  antes de seu cres-
cimento por conta do turismo, o que é 
chamado de Zona Histórica, a proposta 
de altura dos prédios é de 7 metros – 

dois andares, com recuos laterais isen-
tos (imóveis pegados uns aos outros).

Esta proposta valoriza um pouco a 
visualização dos prédios ou fachadas 
que foram ou serão preservados pela 
cidade, seja lá de que forma, o que 

deve buscar melhorar a qualidade da 
apreciação dos moradores e turistas na 
arquitetura utilizada em tempos passa-
dos no município de Torres. 

Nesta zona histórica, a proposta tam-
bém limita os tipos de atividades que lá 

podem ser colocadas. E proíbe nesta 
zona a existência de Motel, Camping, 
Comercio Varejista de algumas ativida-
des batizados de II; Comercio Atacadis-
ta I, II e III; Depósitos de todos os tipos, 
Estabelecimento de Diversão, Ginásio 

de Esportes, Serviço de Saúde, Servi-
ço de Transporte, Oficinas, Garagem 
Comercial, Posto de Abastecimento e 
Serviço, Clinica, Alojamento e Hospital 
Veterinário; Indústrias, Mineração e 
Crematórios.  
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Por Maria Rita Horn 
(comunicação AESC - HNSN)
_________________________

Um acontecimento atípico desde o 
início da pandemia chamou atenção 
das equipes do Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes (HNSN) em junho. 
Em um intervalo de aproximadamen-
te 20 dias, foram feitas duas captações 
de órgãos na instituição, mantida em 
Torres pela Associação Educadora São 
Carlos (AESC). Quatro rins, um fígado 
e córneas foram encaminhados para 
doação a pacientes na fila de espera.

O procedimento só foi viável pela 
solidariedade de duas famílias que, 
mesmo em um momento de tristeza 
pela perda de entes queridos, aceita-

ram ajudar outras pessoas. Atos como 
esse são muito importantes em um 
momento em que a doação de órgãos 
no Brasil tem sofrido quedas. Dados 
divulgados no início de junho pela 
Associação Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO) apontam que hou-
ve uma redução de 6,9% nas doações 
nos primeiros três meses de 2022, em 
comparação com o primeiro trimestre 
de 2021.

No HNSN, a Comissão Intra-Hospi-
talar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante (CIHDOTT), com-
posta por enfermeiros, psicóloga e 
médicos da UTI, é quem trabalha para 
viabilizar a captação de órgãos. Na 
identificação de um potencial doador, 
a Central de Notificação, Captação 

e Distribuição de Órgãos (Central de 
Transplantes) é notificada por este 
grupo e repassa a informação para 
uma Organização de Procura de Órgão 
(OPO) da região. No caso do HNSN, a 
OPO II PUC é acionada.

“Durante a pandemia, a doação de 
órgãos ficou muito prejudicada por-
que a covid -19 ainda era uma doen-
ça muito desconhecida. Além da im-
possibilidade de doação por mortos 
infectados ou suspeitos de infecção 
por coronavírus, havia a falta de leitos 
de UTI. Agora, estamos retomando 
a pleno o trabalho da comissão para 
viabilizar que mais vidas possam ser 
salvas”, conta o coordenador da CIH-
DOTT no Navegantes, o enfermeiro 
Daniel Bauer.

SAÚDE

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
30/06 e 06/07, com pesar regis-
trou-se o óbito de um paciente  de 
Torres -do sexo masculino, de 81 
anos e com comorbidade (ele es-
tava internado em Porto Alegre). 
No Boletim é registrado também, 
95 casos ativos da Covid-19. Nes-

ta semana foram positivados 109 
casos.

Apesar disso, houve pequena 
redução em relação ao número 
de casos ativos de Covid-19 na 
cidade. Na quarta-feira (06/07), o 
Boletim Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de registrava 95 casos ativos em 

Torres - número que é menor que 
os 116 casos ativos da quarta-feira 
passada (29/06). Nesta semana fo-
ram positivados 109 casos. "Com 
relação ao número de casos ativos 
ser inferior ao dos novos positiva-
dos, significa que muitos deles já 
estão curados", afirma a Prefeitura 
de Torres.

Torres e Três Cachoeiras registraram óbitos  por 
Covid-19 nesta semana 

109 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 06 de julho, o 

Boletim Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de de Torres registrava, contando 
desde o início da pandemia, 13010 
casos confirmados, com 12789 
recuperados, 93 pacientes em iso-

lamento domiciliar e 126 óbitos. 
"Nesta quarta, o Boletim registra 
quatro casos de Covid no Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes, 
são todos pacientes de fora de Tor-
res hospitalizados na UTI e em leito 
comum. Também estão registra-

dos dois pacientes de Torres, hos-
pitalizado em outro município". 
ressalta a Prefeitura de Torres, in-
dicando ainda que o boletim não 
registrava nenhum caso suspeito 
de Covid-19.

Assim,  no período de uma se-

mana (entre 30/06 e 06/07), foram 
registrados 109 novos casos da 
doença em Torres. Com isso, hou-
ve pequena redução em relação 
ao total de novos casos da sema-
na passada (entre 22/06 e 29/06), 
quando 114 novos casos foram 

registrados na cidade. Reforça-se 
a necessidade da população man-
ter-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 si-
gam positivos.

Três Cachoeiras registra novo óbito 
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
o ultimo relatório foi de 05/07 
(terça), quando o município esta-
va com 2900 casos confirmados 
para Covid-19 (tendo um paciente 

internado), sendo 2816 recupe-
rados e nenhum suspeito (aguar-
dando resultados). Além, disso, 
Três Cachoeiras estava com 29 
óbitos relacionados ao coronaví-
rus desde o princípio da pande-

mia (infelizmente, 1 novo óbito no 
município em relação a semana 
passada).

Já Arroio do Sal teve seu último 
boletim divulgado nessa terça-fei-
ra (05/07). No período de 6 dias, o 

Município contabilizou 37 pessoas 
com Covid-19 em isolamento do-
miciliar. "Arroio do Sal 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 pande-
mia 3.665 casos confirmados de 
Covid-19, sendo que 3.585 já es-
tão recuperados da doença", des-
taca a Prefeitura de Arroio do Sal.

Torres registrou 109 novos casos no período de uma semana. Confira também dados atualizados sobre a Covid-19 em Três Cachoeiras e Arroio do Sal 

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes fez 
duas captações de órgãos em junho

Nova regra para doadores infectados por covid-19
Diante da queda nas doações, 

o Ministério da Saúde publicou 
uma nota técnica em março des-
te ano que revê os critérios para 
doação de órgãos e tecidos. Em 

algumas condições de infecção 
pelo coronavírus, é possível fa-
zer a captação. Diz o documen-
to: “A ausência de casos docu-
mentados de transmissão do 

SARS-CoV-2 em transplantes de 
órgãos, exceto para o pulmão, 
trazem a possibilidade de atua-
lização dos critérios de triagem 
para a doação em determinados 

casos de infecção detectada, 
acrescentando alternativas para 
o aceite de um doador, baseado 
em uma análise criteriosa do ris-
co-benefício”.  

A doação fica condicionada ao 
aceite do receptor, que sempre 
deve ser informado da condição 
de teste positivo para covid-19 
do doador.

Declare-se um doador
A recusa familiar é um dos 

principais motivos que apare-
cem em relatórios como o da 
ABTO para que os órgãos de 
um potencial doador não che-
guem a pacientes na fila de 
espera – em março de 2022, 
eram 49.355 pessoas aguar-

dando por um órgão no Brasil. 
No RS, esse número é de 1.615 
pacientes.

Não é uma decisão fácil e 
que precisa ser tomada em um 
momento de muita dor. Por 
isso, muitas campanhas têm 
sido feitas para que cada vez 

mais pessoas declarem aos pa-
rentes, em vida, que gostariam 
de que seus órgãos sejam do-
ados em caso de morte. Para 
quem tem dúvidas sobre a do-
ação de órgãos, o site da Asso-
ciação traz várias informações 
(bit.ly/ABTOinfos).
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O Rio Grande do Sul foi um dos 
destaques do ranking As Melho-
res Cidades do Brasil 2022, pu-
blicação anual realizada junto a 
revista IstoÉ e que teve a edição 
deste ano divulgada no dia 29 de 
junho. No Top 50 geral - referen-
te as melhores cidades por porte  
- 22 dos municípios que formam 
o top 50 geral das cidades de 
pequeno porte estão no Esta-
do do RS - com destaque maior 
para Carlos Barbosa, segundo lu-
gar do ranking, Panambi em 4º, 
Garibaldi em 5º e Marau em 7º 
lugar.  O município de Joinvile - 
cidade mais populosa de Santa 
Catarina  - lidera o ranking geral.

E quem também se destacou 
foi o município de Torres, que 
figura na 26ª posição entre as ci-
dades de pequeno porte. Além 
de Torres, Osório (na 29ª posi-
ção - pequeno porte) foi o outro 
município do Litoral Norte gaú-

cho a figurar na lista
A pesquisa foi efetuada pela 

Austin Rating - em parceria com 
a Editora Três. Os organizado-
res do estudo - que afirmam 
ter analisado todos os 5,5 mil 
municípios do país - mapearam 
cerca de 280 indicadores ligados 
à qualidade de vida, mercado 
de trabalho, saúde, educação e 
presença digital, além de inclu-
são social. Na tabela divulgada 
estão listadas as 50 cidades que 
obtiveram as melhores coloca-
ções entre os 5.565 municípios 
brasileiros de acordo com seu 
porte populacional (pequeno, 
médio ou grande) 

Para acessar o ranking com-
pleto, acesse o link a seguir - 
https://istoe.com.br/as-50-me-
lhores-cidades-por-porte/

*Com informações da revista 
Isto É

Pesquisa aponta Torres entre as 30 melhores 
cidades de pequeno porte do Brasil

Na manhã desta sexta feira, 
01 de julho, o Prefeito de Torres, 
Carlos Souz,a recebeu o Tenente 
Coronel Adriano Zanini coorde-
nador da Defesa Civil do Estado 
do RS. Na ocasião foi entregue 
50 cestas básicas para a Defesa 
Civil de Torres ao coordenador 
local Flávio Kaiser.

As cestas básicas serão desti-

nadas as famílias em situação de 
vulnerabilidade por meio da Se-
cretaria de Assistencia Social e 
Direitos Humanos. Participaram 
do ato o prefeito Carlos Souza, o 
secretário da Assistencia Social 
Fábio da Rosa juntamente com 
a equipe do CRAS, a Secretária 
de Administração Maria Clarice 
Brovedan, o chefe de gabinete 

Douglas Martins Rocha, o pre-
sidente da Câmera de Vereado-
res de Torres Rafael Silveira e os 
vereadores Carlos Jaques e Ale-
xandre Negrini Ninja.

O prefeito Carlos destacou o 
trabalho em conjunto da ação 
para atender as famílias que ne-
cessitam desta assistência.

Defesa Civil do RS realiza a entrega 50 cestas básicas para Torres

TORRES - Nesta terça-feira, 05 
de julho, trecho da rua Belvedere 
até a via da estrada geral do Jacaré 
receberam melhorias da Prefeitu-

ra de Torres, serviço e material da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Pesca. Foi patrolada a rua 
e foram colocadas base graduada. 

As iniciativas tem o objetivo de 
oferecer maior infraestrutura ao 
bairro e facilitar o acesso de veícu-
los ao local.

Travessias da Estrada 
Belvedere recebem melhorias 

com base graduada

Prefeitura oferece curso: 'Profissionais e empresários estratégicos, digitais e físicos'
TORRES - Nos próximos dias 26 

a 28 de julho, a Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de Traba-
lho, Indústria e Comércio, oferece 
curso: Profissionais e empresários 
estratégicos, digital (on) e físico 
(off) para o público interessado. 
O workshop tem como objetivo 
proporcionar melhores resultados 
com a sua empresa com um dife-
rencial competitivo profissional. 
O curso com carga horária de 6 
horas, serão ofertadas 40 vagas e 
será realizado das 19h às 21h na 

UCS Torres.
. A atividade resulta do Progra-

ma Qualifica Torres. O objetivo é 
efetivar a qualificação profissio-
nal.

Irá ministrar o curso o profes-
sor e palestrante Ricardo Nonaka 
Yamana. Graduado em Gestão de 
Marketing pela UNA – MG, pós 
graduado em Branding (ESPM) e 
diversas especializações na área. 
Atualmente Ricardo é gestor de 
marketing interno, externo e digi-
tal na empresa Devintec. A grade 

curricular do curso conta com te-
mas como evolução do mercado, 
phygital, profissional e empresário 
estratégico e rede social com foco 
em resultado.

As inscrições podem ser reali-
zadas, até dia 20 de julho, através 
do link a seguir - https://torres.rs.
gov.br/desenvolvetorres/cidades-
-empreendedoras/. "Entenda seu 
perfil, descubra como evoluir e 
melhore a sua performance como 
líder e também a sua empresa", 
ressalta a Prefeitura de Torres.

Além de Torres, Osório foi o outro município do Litoral Norte gaúcho a figurar na lista (entre as 50 melhores cidades de pequeno porte do país). A pesquisa foi 
efetuada pela Austin Rating - em parceria com a Editora Três.

Vista aérea de Torres (FOTO: Neuza Luz)
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ULBRA e você

ê

Um olhar mais atencioso ao próximo em Torres
Por meio de solidariedade, UAMTOR promove distribuição de alimentos, agasa-

lhos e ações de conscientização a famílias em vulnerabilidade nas vilas de Torres, 
estes encontros com famílias da comunidade atendidas são muito importantes, pois 
numa família de quatro pessoas, uma cesta básica não garante a alimentação no mês 
inteiro. É preciso parar as nossas agitadas rotinas, e pensar mais em nossos seme-
lhantes que sofreram consequências desde a pandemia de Covid-19, que, no ano de 
2020/2021, provocou crises em todas as áreas, especialmente saúde e economia. Foi 
neste período que, cada vez mais, as famílias saíam de casa para ir às ruas pedir.

Há anos, a UAMTOR apoia pautas dos movimentos comunitários do campo e da 
cidade além da defesa do meio ambiente, estabelecendo parcerias e se organizando 
em redes, conseguindo acompanhar famílias que vivem em situação de vulnerabili-
dade social. Começou a atuar em Torres lá em 1983, com as comunidades dos bairros 
Getúlio Vargas, Predial e São Francisco, que sofriam ações de reintegração de posses. 
De lá para cá, muitas Associações de bairros foram criadas para lutar por moradias, 
educação, saúde e por desenvolvimento social, mas no momento atual - também pelo 
descaso das últimas gestões municipais restou apenas um terço das entidades regular-
mente constituídas que estão em atividades. A falta de incentivo e as demandas não 
atendidas  vem causando paralisia nestas entidades, levando até ao fechamento das 
mesmas, enquanto o índice de desenvolvimento humano (IDH) nas vilas é baixo e a 
população local nunca esteve tão carente de atenção e políticas públicas.

No decorrer da intervenção, passamos a acompanhar as crianças, que estavam sem 
ir à escola por causa das medidas restritivas relacionadas à pandemia. Era necessário 
pensar uma forma de levar um olhar mais atencioso, voltado às crianças e adoles-
centes das famílias atendidas, e distribuição de alimentos e uma programação de 
conscientização para as famílias. Ações realizadas foram visitas aos domicílios e um 
cadastro para identificação dos grupos familiares expostos a um maior grau de vul-

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

A VÓZ DOS BAIRROS nerabilidade. Priorizamos aqueles que não recebiam benefícios, chefiados por mães 
solteiras, núcleos familiares mais numerosos, com pessoas desempregadas.

Precisamos olhar para o entorno em que esses indivíduos estão inseridos. É pre-
ciso dar atenção especial a questões que extrapolam o ensino na sala de aula, pois 
elas interferem diretamente no aprendizado. Muitos alunos moram em um bairro com 
infraestrutura precária, têm dificuldade de acesso à saúde. Por vezes, vivem situa-
ções de violência doméstica em uma família que enfrenta problemas financeiros e, 
podem acabar  abandonando a escola. Isso cria uma distância, entre o modo como a 
ausência de direitos acontece na vida das pessoas e a forma como o município trata 
as entidades, estrangulando mais ainda esses direitos. Por essa lógica, o trabalho das 
associações é sempre incompleto, e daí surge a necessidade do trabalho em rede. As 
instituições têm focos de intervenção por falta política pública específica. Cada uma 
dessas políticas públicas ou desse foco de uma organização social tem um alcance e 
um limite.

São muitas às dificuldades que as entidades enfrentam no seu dia a dia para uma 
articulação em rede, são situações muito complexas, que acontecem simultaneamente 
na comunidade, em seu cotidiano. Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 
assegurou aos brasileiros uma série de direitos sociais, que são entregues à população 
por políticas setoriais — ou seja, cada um cuida do seu pedaço, saúde, educação, as-
sistência. Por isso as entidades sentem necessidade de atuar em rede. Elas percebem 
que dar conta de tudo sozinhas é uma ilusão.

IGRA – moradores pedem repintura das faixas de segurança na Av. Castelo Bran-
co; revitalização das Rua Luiz Gonçalves dos Santos e Rua Hermenegildo Prudêncio 
Torres com fechamento de buracos e melhorias no acesso a subestação da CORSAN; 
comunidade do Igra pede ainda à interligação das Rua Antônio Pereira Filho e Rua 
Altemar Esteva de Aguiar; ensaibramento nas Ruas Altemar Esteva de Aguiar e Rua 
Armando Gonçalves dos Santos; limpeza e colocação de tubulação nos valos da Rua 
Antônio Pereira Filho, com passagem para a Rua Altemar Esteves de Aguiar; confec-
ção de pavimentação da Rua Artur Manoel Scheffer e recolhimento de poda de árvore 
em vias  pública; fechamento de buracos nas intermediações da rótula e próximo ao 
Mercado ASSUN e pintura da faixa de pedestre em frente à Loja Elevato; colocação 
de redutores de velocidades na Rua Luiz Gonzaga Capaverde. 

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 
Coronel Pacheco, 985.
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Você já deve ter visto seu cachorro lambendo as patinhas e se perguntado por 
que ele faz isso, certo? Na maioria das vezes, o hábito está ligado a um momento de 
diversão, contudo, se essa prática for recorrente, ela pode significar que o seu pet 
está com problemas. 

Além de felicidade, há uma série de motivos que fazem seu cachorro lamber a 
pata. Os motivos podem ser dores, estresse, tédio, queimaduras e até indicar a 
presença de parasitas entre os dedos do animal. Conheça mais sobre cada uma des-
sas situações e saiba como cuidar do seu pet.

Um dos principais problemas que faz o cachorro lamber as patinhas é a alergia. 
Afinal, essa é a maneira de o pet diminuir a coceira e o incômodo na região onde a 
irritação se encontra.   

As alergias podem ocorrer em virtude da concentração de mofo nas patas ou con-
tato com produtos químicos e agrotóxicos. Por isso, o ideal é manter as patinhas do 
animal sempre secas e reforçar os cuidados durante os passeios em parques ou na 
grama do jardim de sua casa. 

Ver o seu cachorro lambendo as patas em excesso pode significar que ele está 
com dores. Essa enfermidade é causada por queimaduras por caminhar por locais 
quentes ou machucados feitos por pisar em objetos cortantes. Portanto, para evitar 
essas situações, fique atenta aos locais onde leva o seu pet para passear.

Você sabia que o seu cãozinho também lambe as patas devido ao estresse? É isso 
mesmo! Frustração, ansiedade e estresse são doenças ligadas à saúde mental do 
animal. Por isso, podem gerar um gatilho que pode levar o animal a se lamber. Se 
perceber algum comportamento diferente, procure a ajuda de um médico-veter-
inário. 

Está se perguntando por que o seu cachorro lambe muito as patas? Uma das hipó-
teses é que ele esteja sofrendo de tédio. Nesses casos, a solução é bem simples: 
basta separar alguns brinquedos ou levá-lo a um passeio para fazê-lo gastar a ener-
gia acumulada e se divertir. 

Um dos vilões que fazem com que os cães fiquem lambendo as patas em excesso 
são as temidas pulgas e os carrapatos. Essa doença, além de causar irritação na 

Seu cachorro está lambendo as patinhas? 

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

pele e coceiras no seu 
pet, ainda pode levá-lo 
a contrair dermatite. 
Por isso, caso perceba 
a presença de algum 
desses parasitas, leve 
o animal até o médi-
co-veterinário.

Seu cachorro lambe 
as patas? Veja como 
cuidar dele.

A melhor maneira de 
evitar que seu cachor-
ro fique lambendo as 
patas em momentos 
que não sejam de di-
versão é a prevenção. 

Não deixe o pet se lamber por longos períodos, pois isso pode gerar fungos nas pat-
inhas.

Proteja as patas do seu animal sempre que levá-lo a parques.
Evite sair com o seu pet ou deixá-lo exposto em dias muito quentes.
Crie uma rotina de brincadeiras e atividades para o animal gastar energia;
Atenção: mesmo fazendo a prevenção o seu cachorro lambe as patas por longos perío-

dos sem motivo aparente? Então nada mais indicado do que procurar um médico-veter-
inário de confiança e começar o tratamento adequado.

A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) é uma ONG que cuida de an-
imais abandonados ou nascidos na rua. Durante o inverno o trabalho aumenta e são 
feitas várias ações para ajudar os animais que vivem nas ruas. A ATPA se mantem ex-
clusivamente 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 Ani-
mais) ou Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6 e, sobretudo adotando um 
animal.

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

Participe da CÃOMINHADA 2022 – YAZIGI. A ATPA estará lá, com feirinha de filhotes. 
Dia 09 de julho, as 9h30 na prainha. Leve sua doação para a ATPA
Contato: 51 981116834 
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Os cartões postais são as pérolas preciosas dos destinos turísticos,  
apresentando para o público em geral os locais consagrados para a 
visitação. Hipérboles imagéticas recheadas de paisagens magníficas, 
lugares paradisíacos e intocados, bens históricos e símbolos nacionais, 
possuem um poder de criar um

poderoso imaginário, um desejo de explorar, conhecer e se apro-
priar de ambientes tão famosos e peculiares. Itens colecionáveis que as 
pessoas recebiam e trocavam com frequência, uma demonstração de 
carinho e lembrança. Passeando por lugares especiais, lembrava-se de 
um amigo ou familiar , em seguida enviava um postal com uma men-
sagem afetuosa. Uma troca emocionante que conectava as pessoas 
aonde quer que elas estejam e não é muito difícil, no interior de uma 
gaveta bagunçada encontrar um cartão postal. Segundo informações, 
os postais surgiram no século XIX na América do Norte e na Europa e 
só em 1880 através do decreto 7695 chegou no Brasil proposto pelo 
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Manoel Buarque de 
Macedo*.

Na cidade litorânea de Torres/RS, as imagens cristalizadas em cartões 
postais foram de autoria do fotógrafo Ídio K. Feltes. Inclusive seu acer-
vo fotográfico compõe importante fonte histórica para a compreensão 
do desenvolvimento turístico-urbano, percepções paisagísticas, regis-
tros socioculturais e de atividades tradicionais, como a pesca artesanal. 
Um olhar, um objeto, ângulo e luz dispara um feixe no espaço-tempo, 
congela o momento para a posteridade. Estas imagens tornaram-se fer-
ramentas fundamentais para a sensibilização e consciência histórica das 
comunidades, ainda mais na atualidade que o “ato de fotografar” foi se 
banalizando com as mídias virtuais. As fotografias históricas e suas múl-
tiplas interpretações são verdadeiras relíquias na contemporaneidade.

Em 2016, fiz a proposta ao amigo e artista plástico Jorge Herrmann, 
uma releitura crítica dos cartões postais, que propiciasse visibilidade e 
valorização para lugares históricos de relevância cultural e ambiental, 
desconhecidos do grande público. Assim surge o lado B, a perspectiva 

Historiador, Pesquisador e Educador

O Lado B dos Cartões Postais de Torres

Leonardo Gedeon 
periférica e subversiva com in-
tuito de inverter o establishment 
turístico: a coletânea OS POR-
TAIS DE TORRES. No formato 
de cartões postais, Os Portais 
instigam a uma imersão naquilo 
que é desconhecido. Uma forma 
artística e literária de “brincar” 
com os postais, uma maneira 
para apresentar de outra forma, 
os locais consagrados e trazer 
luz aos locais pouco valorizados 
pelo senso comum. Já foram 
publicados dois fascículos de 
um projeto que almeja alcançar 
dez fascículos formando uma 
coletânea. Atualmente estamos 
trabalhando no terceiro fascícu-
lo, fazendo visitações in loco, 
no qual que chamamos carinho-
samente de “campereadas” , 
convidando alguns apoiadores 
e amigas e amigos do proje-
to. No primeiro fascículo publicado em 2016 abordamos locais como o 
Portão da Praia da Cal, a escultura do Curumim, a Igreja São Domingos 
das Torres, Lagoa do Jacaré, Paredão e Furna do Tocão, Porto da Guarita 
(1890), Barra do Rio Mampituba, Lagoa do Violão, Casarios Centenários, 
A Guarita e Torre Sul e Ilha dos Lobos. Já no segundo lançado em 2017, 
mergulhamos nos pontos das Figueiras das Salinas, o Torreão de Salva 
Vidas, Casarão dos Muller, Ponte Pênsil, Furna do Diamante, Chaminés 
da Pirataba, Belvedere, Farol de Torres, Marégrafo de Torres, Santinha, 
Praia do Meio e a Pedra da Itapeva. Nesta retomada com vistas de pu-
blicação ainda neste ano, vamos imergir em “portais” que revelarei pos-
teriormente, mas adianto que será uma agradável abdução em nossas 
paisagens, na história e na cultura desse vasto território. 

Para quem se interessar pode seguir o perfil @os_portais_de_torres 
no Instagram. *informações em https://escolaeducacao.com.br/cartao-
-postal/

*informações em https://escolaeducacao.com.br/cartao-postal/

Artista plástico Jorge Herrmann 
percorrendo e desenhando o Riacho 

A Secretaria de Turismo através do 
Projeto Escolas no Parque da Guari-
ta: Educação para a Sustentabilidade 
apresenta uma proposta educativa 
voltada para grupos de alunos da 
rede pública e privada de todos os 
níveis, idades e cidades, com foco na 
sensibilização ambiental, quanto ao 
patrimônio ambiental, histórico-cul-
tural, e turístico. Representados pelo 
Parque da Guarita em particular e do 
território do Caminhos dos Cânions 
do Sul Geoparque Mundial da UNES-
CO em geral.

O projeto conta com um conjunto 
de temas e conteúdos pré-definidos, 
de contexto ambiental, turístico, bio-
lógico, geológico, histórico-cultural 
entre outros, com possibilidades de 
inclusão e adaptação de necessida-
des pontuais de temas por demanda 
dos grupos, desde que estas tenham 
relação com o tema geral do projeto. 
O projeto foi ofertado para as redes 
estaduais de educação do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, para as se-
cretarias municipais de educação de 

Torres e do Passo de Torres e pode ser 
aderido por redes particulares, não 
havendo restrição de faixa de idade.

Saiba como irá funcionar:

– As trilhas ofertadas pela Se-
cretaria de Turismo são gratuitas e 
contam com a participação de guias 
(turismólogo, oceanólogo e biólogo), 
mediante prévia inscrição do grupo 
de alunos;

– Limitado a 20 participantes por 
trilha;

– Não há restrição de faixa de ida-
de;

– A inscrição coletiva deve ser fei-
ta por um responsável da unidade de 
ensino: diretor, coordenador, supervi-
sor, professor ou outro indicado pela 
instituição;

– A ficha de inscrição deve ser so-
licitada pelo mail: trilhasnaguarita@
torres.rs.gov.br

– Havendo disponibilidade de data 
e horário o responsável será comuni-
cado;

– Os horários para grupos esco-
lares são combinados previamente. 
Preferência para os horários entre 

08h e 09h da manhã e 14h e 15h da 
tarde.

– São 5 opções de trilhas guiadas 

para as instituições de ensino, confor-
me a idade, perfil dos alunos e dispo-
nibilidade de tempo.

Projeto Escolas no Parque da Guarita: 
Educação para a Sustentabilidade
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

Fique por dentro dos assuntos de Política, Infraestrutura, Turismo, Economia e muitos ou-
tros 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

A programação da 20ª Festa do 
Pescador, que ocorre de 28 a 31 de 
julho (entre quinta e domingo), conta 
com quatro dias de muitas atrações, 
especialmente com atividades que 
reconhecem e homenageiam a figura 
ilustre e que dá origem a Arroio do 
Sal, o PESCADOR.

Dentre as muitas atrações, desta-
camos o Fórum da Pesca, Concurso 
de Mentiras de Pescador, Corrida do 
Pescador, Rodeio de Tarrafa, Encon-
tro Regional de Artesanato, Oficina 
de Culinária, Desfile de Pets, diversas 
apresentações culturais, atividades 
esportivas, expositores, feiras, praça 
de alimentação, entre outras ativida-
des.

A edição deste ano, após duas 
edições on-line devido à pandemia 
nos dois últimos anos, retorna para 
a Praça Jovino Alves Pereira, mais 

conhecida como a Praça do Mar, lo-
cal que recebe o nome Parque de 
Eventos durante a realização da Festa 
do Pescador e que receberá toda a 
infraestrutura necessária para a sua 
realização, como palcos, praça de ali-
mentação, parque infantil, estandes, 
entre outros.

Entre os shows que abrilhantarão 
o evento em Arroio do Sal, destaque 
para o reggae do gaúcho Armandinho 
(dia 29 de julho), o pagode rock-pop 
dos pantaneiros do Atitude 67 (dia 
30 de julho) e o humorista Jair Kobe 
interpretando o Guri de Uruguaiana 
(dia 31 de julho).

Venda de ingressos para 
entrada no Parque

O acesso ao local da Festa, o Par-
que de Eventos, será cobrado somen-

te em duas das quatro noites da 20ª 
Festa do Pescador - na sexta-feira, 
29/07, e no sábado, 30/07, a partir 
das 19h, para pessoas acima de 12 
anos. Lembrando que as demais noi-
tes, dias 28 e 31/07, quinta e domin-
go, não haverá cobrança de ingressos.

Os ingressos têm preços popula-

res. O primeiro lote está à venda por 
R$ 20,00. O segundo lote custará R$ 
25,00, assim como os ingressos ven-
didos durante o evento, na bilheteria 
no local. Para a aquisição dos ingres-
sos do primeiro lote e do segundo, 
basta acessar o site www.sympla.
com.br/20-festa-do-pescador e reali-

zar a compra on-line, com facilidade 
e segurança.

A programação detalhada pode 
ser acessada no site da Prefeitura de 
Arroio do Sal

*Com informações de Melissa 
Maciel (ASCOM PMAS)

Arroio do Sal divulga programação completa 
20ª Festa do Pescador

Também já está aberta a venda do primeiro lote de ingressos para entrada na 20ª Festa do Pescador (somente nos dias 29 e 30 de julho)

REGIÃO 

Na última semana, a equipe 
multidisciplinar de Saúde Mental 
de Três Cachoeiras em parceria 
com a Estratégia Saúde da Famí-
lia - ESF 3, promoveu uma festa 
junina para um grupo de mulheres 
que buscam melhorias para sua 
saúde mental.

A roda de conversa com tema 
junino foi iniciada com a recepção 

da Agente Comunitária de Saúde 
Roberta e, na sequência, o acom-
panhante terapêutico Ivan fez uma 
fala de abertura e desenvolveu 
uma dinâmica. No final, comparti-
lharam comidas típicas, músicas e 
algumas danças.

Denominado “As Poderosas”, o 
grupo busca uma maior qualidade 
de vida e durante os encontros se 

apoiam e discutem seus anseios, 
experiências e dificuldades, livres 
de julgamentos e com foco tera-
pêutico.   

O grupo é realizado desde se-
tembro de 2021 e está aberto para 
receber mulheres que se identifi-
cam e buscam por essa oportuni-
dade de melhorar consigo mes-
mas.

Festa junina foi promovida para 
mulheres que buscam melhorar saúde 

mental em Três Cachoeiras
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Neste último domingo (03 de 
julho), seguiu em Torres o cam-
peonato Municipal de Futebol de 
Campo 2022 pelas quartas de fi-
nal. O evento promovido pela Se-
cretaria de Cultura e do Esporte. 
A equipe Heineken venceu seus 
rivais tanto na categoria titular 
quanto na aspirantes, e garantiu 
sua vaga na semifinal - onde já 
tinham vaga garantida pela cate-
goria titular São Brás e Guarani 
e pela categoria aspirantes São 
João e Guarani. Agora, só faltam 
as partidas da volta das quartas 
de final de Mar Azul x São Brás 
(pelos aspirantes) e Mar Azul x 
São João (pelos aspirantes) para 
termos todos os semifinalistas 

definidos
No Estádio do Boa União, se 

enfrentaram pelo jogo da volta 
das quartas de final dos aspiran-
tes Heineken x Boa União na cate-
goria Aspirantes. Ambas equipes 
haviam empatado o jogo com em 
1×1, deixando tudo para ser de-
finido neste jogo. Autorizado o 
pontapé inicial, a equipe do Boa 
União abriu o placar com um gol 
de Anderson da Silva e garantia a 
vaga na semifinal para sua equi-
pe, mas a equipe do Heineken 
acabou empatando a partida 
com o atleta Gabriel de Pontes. 
A partida se encaminhava para 
as penalidades onde após muitas 
cobranças a equipe do Heineken 

saiu vencedora, garantindo vaga 
para a semifinal da competição.

No mesmo Estádio Boa União 
às 15h15 na partida de volta das 
quartas de final dos titulares, 
teve muita emoção do inicio ao 
fim. Se enfrentaram Heineken 
x Meia Boca, onde a equipe do 
Meia Boca no jogo de ida tinha 
a vantagem de dois gols contra 
o adversário. A equipe do Hei-
neken precisava fazer dois gols 
para encaminhar o jogo para as 
penalidades e assim o fez, 2 x 0  
com um gol de Janilson Porcatt 
- conhecido como Alemão - e 
outro gol de Marcelo Fagner (1) 
. A equipe do Heineken levou a 
decisão para as penalidades má-

ximas e, após várias cobranças, a 
equipe que estreou este ano na 
primeira divisão do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 

levou a melhor, vencendo a equi-
pe do Meia Boca e garantindo a 
sua classificação para a semifinal 
da competição.

Equipe do Heineken se garante nas semifinais do 
Municipal de Futebol de Campo em Torres

Agora, só faltam as partidas da volta das quartas de final de Mar Azul x São Brás (pelos aspirantes) e Mar Azul x São João 
(pelos aspirantes) para termos todos os semifinalistas definidos

Últimas partidas das quartas serão no domingo (10)
No complexo esportivo Mar 

Azul, jogo de ida das quartas de 
final, se enfrentaram Mar Azul x 
São Brás pela categoria aspiran-
te e o “Azulão da 101” - como 
popularmente é chamado o 
São Brás - levou a melhor con-
tra o Esporte Clube Mar Azul, 2 
x 1. Marcaram para a equipe do 

São Brás, Pedro Henrique FLo-
rentino (1) e Guilherme Raupp 
(1), descontou de pênalti para 
a equipe do Mar Azul, Gustavo 
Raupp da Silva. Com o resultado 
positivo, a equipe Aspirante do 
São Brás vai preçisando apenas 
do empate para o jogo de volta 
das quartas de final, que acon-

tecerá no dia 10 de julho no Es-
tádio Evaldo Santos (na Vila São 
João).

Pela categoria titular, um dos 
maiores clássicos do município. 
De um lado o Esporte Clube 
Mar Azul jogando contra a atual 
campeã do Campeonato 2019, 
a equipe da S.E São João. Um 

jogo disputado minuto a minu-
to, com lindos lances e belas jo-
gadas, onde a equipe do bairro 
Getúlio Vargas levou a melhor 
na partida de ida das quartas 
de final abrindo uma vantagem 
de 3 gols - 3 x 0. Marcaram para 
a equipe do Mar Azul os joga-
dores Maicon da Silva Maia (1) 

Igor da Rosa (1) e Romario de 
Oliveira (1). A equipe do S.E São 
João, agora,  jogará ainda a par-
tida de volta das quartas de fi-
nal no dia 10 de julho no Estádio 
Evaldo Santos na Vila São João e 
precisa vencer a equipe do Mar 
Azul com placar superior a 3 gols 
para se classificar.

Equipe do Heineken se garantiu na semifinal nos pênaltis
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ESPORTES
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A Brigada Militar atuou em 
conjunto com a Polícia Civil do 
Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina e Polícia Militar catari-
nense na manhã desta quinta-
-feira (07/7) para o cumprimen-
to de mandados de prisão e de 
busca nos municípios gaúchos 
de Torres e Canoas, e na cidade 
de São João do Sul (SC). A ação 
decorreu de investigações feitas 
pela Polícia Civil de Torres e de 
Santa Catarina a respeito de re-
centes homicídios em Mampitu-
ba e Morrinhos do Sul (RS) e em 
São João do Sul (SC), vinculados a 
uma organização criminosa.

Com a participação de poli-
ciais militares das Seções de In-
teligência do CRPO Litoral e do 
2º BPAT e guarnições da Força 

Tática do Batalhão, foi cumpri-
do um mandado de prisão em 
Torres. O indivíduo, de 24 anos, 
apresenta antecedentes por trá-
fico de entorpecentes, furto qua-
lificado, roubo de veículo e lesão 
corporal. No local da execução 
do mandado, foi preso em fla-
grante outro homem (22 anos) 
por tráfico de entorpecentes e 
associação criminosa, sendo que 
ele já possui antecedentes pelos 
mesmos crimes. Junto com os 
dois homens, a polícia encontrou 
um colete balístico, uma capa ca-
muflada para esse equipamento, 
três camisetas e máscaras, todos 
identificados com nomenclatura 
da Polícia Civil gaúcha, duas tou-
cas do tipo “ninja”, seis porções 
de cocaína, uma porção de ma-

conha e dois celulares.
Ainda em Torres, em outro 

endereço, um mandado de bus-
ca resultou na apreensão de um 
telefone celular. Em São João do 
Sul, também foi cumprido um 
mandado de prisão em desfavor 
de um homem de 24 anos, com 
antecedentes por violação de 
domicílio, ameaça, desacato e 
resistência à ordem de autorida-
de policial.

Já em Canoas, com atuação de 
efetivo do 15º BPM e agentes da 
Polícia Civil, no cumprimento de 
mandado de busca, acabou sen-
do preso um indivíduo (30 anos) 
por porte ilegal de um revólver 
calibre .38, com seis munições. 
O homem apresenta vasta  ficha 
criminal, incluindo tráfico de dro-

gas, roubo em residência e asso-
ciação criminosa.

FONTE - COMUNICAÇÃO SO-

CIAL DO CRPO LITORAL
TEXTO: Jornalista Jussara Pe-

lissoli – servidora civil
FOTO: Divulgação BM

Operação integrada para investigar homicídios na região 
de Torres e Passo de Torres resulta em 4 presos

Abordagem de uma equipe da 
Força Tática do 2º Batalhão de 
Policiamento de Áreas Turísticas 
(2º BPAT) acabaram resultando 
na detenção de uma mulher e de 
um homem por tráfico de drogas 
e porte ilegal de arma, e apreen-
são de placas de coletes balísti-
cos, entre outros equipamentos.

A ocorrência foi em Torres, na 
quarta-feira (06/7), no bairro Igra 
Sul, a partir de informações pres-
tada à Brigada Militar. A mulher 

(39 anos) e o homem (21) foram 
abordados em frente a uma resi-
dência e o indivíduo portava uma 
quantia de maconha. Mediante 
perguntas feitas à dupla pelos 
policiais militares sobre haver 
mais drogas com eles, a mulher 
autorizou o ingresso da guarni-
ção na sua propriedade. No cô-
modo de entrada da casa, os po-
liciais encontraram um revólver 
calibre .38 com duas munições 
intactas e uma deflagrada; três 

placas de coletes balísticos, cerca 
de 100 gramas de maconha, uma 
balança de precisão e o cabo de 
um revólver. Além disso, foram 
apreendidas seis câmeras de vi-
deomonitoramento, um celular 
e R$ 670.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 
CRPO LITORAL

TEXTO: Jornalista Jussara Pe-
lissoli – servidora civil

FOTO: Divulgação BM

BM prende dupla e apreende placas de coletes balísticos em Torres

O comandante do 2º BPAT/
Capão da Canoa, Tenente-co-
ronel Sérgio Augusto Rocha de 
Oliveira, faleceu no Hospital da 
Brigada Militar, em Porto Ale-
gre, na manhã desta quarta-feira 
(06/07).

De acordo com as informações 
divulgadas através do Comando-
-Geral da Brigada Militar, o Te-
nente Coronel Rocha, de 51 anos, 
estava internado desde o dia 20 
de junho, devido a complicações 
causadas por úlceras gástricas.

Rocha havia ingressado na Bri-
gada Militar em 1990.  Ele estava 
no Comando do 2º BPAT, em Ca-
pão da Canoa, desde o início de 
março deste ano.  Filho de solda-
do da Brigada Militar, foi declara-
do Aspirante a Oficial em 1995, 
2º Tenente (1996), 1º Tenente 
(1998), Capitão (2000), Major 
(2014) e, nas últimas promoções 
da Corporação, no início des-
te mês, havia passado ao posto 
de Tenente-coronel. Trabalhou 
no 19º BPM, 1º BPM, 11º BPM, 

Departamento de Logística e Pa-
trimônio (DLP), 20º BPM, 4º RP-
Mon e no 3º Esquadrão Indepen-
dente.  O Oficial deixa a esposa, 
três filhos, mãe e irmã.

Consternado, o efetivo do 
CRPO Litoral se solidariza com o 
sofrimento da família, amigos e  
colegas da Brigada Militar. Prefei-
tos da Região - como Carlos Sou-
za (de Torres) e Affonso 'Bolão' 
Angst (de Arroio do Sal), também 
declararam seus pêsames pela 
passagem do Ten Cel Rocha 

Morre Comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, Tenente-coronel Rocha

Em mais uma edição da Operação 
Hoplitas, seis prisões são realizadas 
na área de abrangência do Coman-
do Regional de Polícia Ostensiva do 
Litoral (CRPO Litoral) no último final 

de semana, de 1º a 3 de julho.
Também foi assinado um termo 

circunstanciado. Foram abordadas 
425 pessoas e fiscalizados 270 veí-
culos nesse período, sendo que as 

ações aconteceram entre o fim das 
tardes e o final das noites, entre 
sexta-feira e domingo. De acordo 
com o comando da Operação, as 
barreiras no trânsito e a permanên-

cia de guarnições em pontos estra-
tégicos e em locais de visibilidade 
da presença da Brigada Militar nos 
municípios são realizadas buscan-
do reduzir ainda mais os índices 

de criminalidade identificados em 
relatórios da Corporação. As ações 
seguem a cada fim de semana, com 
efetivos do CRPO Litoral, 8º BPM e 
2º BPAT.

Seis pessoas presas no fim de semana em nova edição Operação Hoplitas no Litoral Norte

O município de Mampituba, na mi-
crorregião de Torres, registrou, neste 
domingo (03/07), o segundo homi-
cídio em menos de duas semanas. O 
crime ocorreu durante a madrugada, 
na Estrada da Pirataba, no interior. A 

Brigada Militar (BM) foi acionada pelo 
telefone 190 por volta das 4h30. Os 
policiais foram até o local e constata-
ram que a vítima já estava em óbito, 
caída no chão.

A área onde ocorreu o crime foi 

isolada para realização do levanta-
mento pela equipe do Departamento 
de Criminalística do Instituto-Geral de 
Perícias (IGP) e início da investigação 
pela Polícia Civil. A vítima foi identifi-
cada como um jovem de 21 anos, com 

antecedentes por tráfico e associação 
do tráfico de drogas. Testemunhas 
apontaram um suspeito de ter efetu-
ado os disparos.

O caso está sendo apurado pela 
equipe da Delegacia de Polícia de 

Torres. No dia 22 de julho, outro ho-
micídio aconteceu no município. Um 
homem foi morto com tiros de espin-
garda, no bairro Costãozinho.

Fonte: Litoral na Rede

Mais um homicídio é registrado em Mampituba
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ÁRIES - A semana traz realização, concre-
tização de algum sonho antigo ou planos 
finalmente saem do papel. Tome cuida-
do com a desordem emocional, que pode 
causar desequilíbrio e até brigas. Existirá 
progresso se conseguir se manter mais es-

tável e calmo. Sua vitalidade está alta, então aposte numa 
rotina de autocuidado.

TOURO -A semana pode trazer uma gran-
de falta de foco, então você rapidamente 
se desvia do que foi planejado. Existe algo 
renascendo e uma sensação de cura ou de 
novidade no ar, mas algum obstáculo preci-

sa ser superado primeiro, portanto se conecte com sua força 
espiritual, sua fé e sua resiliência.

GÊMEOS -A semana tem alguns obstácu-
los ou frustrações, mas acredite: pode ser 
melhor não conseguir o que deseja no mo-
mento. Existe proteção espiritual chegando 
até você. No geral, a semana pode trazer 

abundância se você colocar mais atenção e criatividade nas 
questões de trabalho e dinheiro.

CÂNCER -Sua criatividade é enorme, mas 
mantenha seus pés no chão. Evite des-
lumbramentos ou desconexão com a re-
alidade. Sua mente pode estar suscetível 
a enganações. Uma decisão pode ter que 
ser tomada, então mantenha o equilíbrio e 

evite dramas. Para conquistar algo ou empreender, é preciso 
uma boa dose de autoconfiança. 

LEÃO -  A semana pode trazer algumas 
preocupações, mas tome cuidado, pois 
a grande maioria é apenas sua mente 
querendo exagerar na dose, então não é 
tão ruim quanto possa parecer, portanto 

pegue mais leve no excesso de pensamentos ou na 
necessidade de controlar. Relaxe mais e deixe a vida 
seguir seu fluxo. Por mais agitada que seja a semana, 
você precisa manter o foco.

VIRGEM - Pode dar início a um novo 
hobby ou projeto nesta semana, e isso te 
fará muito bem. No geral, é uma boa se-
mana para manter os bons e velhos limi-
tes e não fazer nada que não desperte de 

fato vontade e paixão. Mantenha sua motivação elevada e 
sua autoestima alta. Boa semana para mudar o visual e se 
cuidar mais.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - É uma semana em que você precisa 
exercitar o seu poder mental e praticar a es-
tratégia e a diplomacia. Sozinho, você terá di-
ficuldade de avançar ou de realizar. É preciso 
compartilhar e fazer uniões. Tome cuidado com 
o excesso de dispersão e de fofocas. Mante-

nha seu foco. A semana é ótima para estudos.

CAPRICÓRNIO -A semana 
pode trazer uma sorte inespera-
da. Mantenha o autocontrole e a 
conexão com as pessoas, mas 
tome cuidado com a dificuldade 

de ceder ou de se manter diplomático, mas, 
no geral, a semana pode ser próspera, com 
saúde e realização material. Existe recompen-
sa após um período de perseverança.

AQUÁRIO - A semana pode trazer 
boas recompensas se você souber 
ser organizado e dedicado. Ajudas 
podem chegar em boa hora. Existe 
equilíbrio e harmonia, e isso favorece 
suas relações em geral. Aposte em 

gestos solidários, que vão te fazer muito bem, além de 
trazer mais oportunidades: novas pessoas podem co-
meçar a fazer parte do seu círculo de amigos.

PEIXES -Tome cuidado com dis-
cussões nesta semana. Sua ener-
gia e sua vitalidade são grandes, 
mas os excessos também: seja 
menos exagerado e dramático. 

Existem aflições e preocupações, então saiba de-
sapegar um pouco do lado negativo e tenha mais 
criatividade. Coloque energia no que precisa ser 
criado e finalize o que precisa ser finalizado.

ESCORPIÃO -A semana pode trazer desa-
fios de autocontrole, por isso você pode se 
sentir instável ou ter acessos de raiva, sen-
do até mesmo grosseiro. Medite, respire e 
pratique a paciência. Além disso, a semana 

pode despertar desejos adormecidos ou ideias do passa-
do, que podem ser resgatadas.

SAGITÁRIO - Pode ser preciso lidar com 
atrasos e demoras. Saiba ser mais au-
tocontrolado e não culpe os outros por 
suas responsabilidades. Fora isso, a se-

mana tende a ser muito equilibrada, com produtividade 
na medida certa. Você também pode ver um projeto ou 
trabalho concluído com grande sucesso.

VARIEDADES

(semana entre 05/07 e 11/07)
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Por  Felipe 'Pipe' Araujo Santos
_______________________

Jul-ago/20 - velejando pela 
primeira vez

Minha primeira navegação no 
veleiro Wayan - juntamente com 
o chileno Dani e o suíço Niko 
(dono do barco) - foi a travessia 
da cidade do Rio de Janeiro até 
Búzios, que durou cerca de 24h. 
Foi meu primeiro contato com o 
alto mar de verdade. A ótima no-
tícia que tive era que eu não en-
joava! Uma situação que pode ser 

um grande problema pra quem é 
marinheiro de primeira viagem. 
Obviamente, só observei meus 
colegas de tripulação manejan-
do as velas e cordas, procurando 
entender o funcionamento de 
um veleiro. Descobri que não tem 
mistério nenhum, é pura física. O 
vento é quem diz se a navegação 
vai ser melhor ou pior, de acordo 
com a sua direção e intensidade. 
Pegamos chuva e ventos fortes 
que não estavam nas melhores 
condições, o que tornou a nave-
gação não muito agradável. Mas 
isso que me deixou feliz: mesmo 

em condições ruins, me apaixonei 
pela experiência! Cozinhamos, 
conversamos e, durante a noi-
te, nos revezamos na vigília. Isso 
é uma prática comum na vela, 
quando um dos tripulantes fica 
acordado e alerta enquanto os 
outros descansam. Experiência 
única de poder estar na imensi-
dão do mar noturno sozinho. A 
sensação de liberdade e paz era 
gigantesca.

Isso tudo fez eu entender que, 
se eles aceitassem, eu seguiria a 
jornada no Wayan por mais tem-
po

DIÁRIOS DE MOCHILA
Velejando pela primeira vez, entre baleias, tormenta e paraíso

Olá! Nessa edição, conto como foi uma das experiências mais marcantes que tive em minha vida até hoje, a de morar em um veleiro 
durante 30 dias. Espero que curtam!

15 dias no paraíso
Ficamos cerca de 15 dias an-

corados na Praia dos Ossos em 
Búzios. Esperávamos as condi-
ções de vento serem favoráveis 

para seguirmos para o norte. 
Como não tínhamos opção, es-
peramos e curtimos aquelas 
praias paradisíacas. Passeamos 
algumas vezes pela terra, fize-
mos trilhas mas, na maior parte 
do tempo, ficávamos vivendo o 

dia a dia no Wayan. Foi quando 
eu me acostumei e aprendi a 
morar de verdade em um barco. 
Eu e os meninos ficamos muito 
amigos nesse período, o que fez 
eles me convidarem oficialmente 
para seguir viagem até o Caribe. 

Fiquei numa emoção indescrití-
vel! Mas dentro de mim, decidi 
deixar as coisas rolarem e sentir 
até que ponto eu seguiria, pois o 
Brasil ainda me instigava muito… 
Meu instinto iria me dizer o que 
fazer na hora certa, como sem-

pre senti.
Após esse período em Búzios 

e com as condições de vento 
favoráveis, seguimos para uma 
jornada que seria umas das mais 
emblemáticas que pude viver até 
hoje em minha vida.

baleia Jubarte próxima ao 
veleiro, em Abrolhos

Dani, Niko e Pipe no veleirio Wayan

Nós e as Gigantes
Arquipélago de Abrolhos, esse 

era o nosso destino. Para os que 
não sabem, esse arquipélago iso-
lado no oceano fica localizado no 
extremo sul do estado da Bahia, 
cerca de 60km de distância da 
costa. É considerado um santuá-
rio de reprodução de baleias Ju-
barte, principalmente na época 
do ano em que estávamos. E a 
nossa ideia era testemunhar de 
perto esse espetáculo. Os dois 

primeiros dias de navegação fo-
ram muito tranquilos, com bom 
vento e sol. Estávamos em alto 
mar, já na altura do estado do Es-
pírito Santo, quando as primeiras 
baleias começaram a aparecer 
no horizonte. E aos poucos elas 
iam se aproximando, pulando e 
acenando com suas barbatanas. 
Em alguns momentos estávamos 
literalmente cercados por elas. 
Seus pulos as vezes eram tão 

próximos que o barco balança-
va. Assim como o seu esguicho, 
com forte cheiro de peixe e que 
as vezes podia nos molhar. Está-
vamos como 3 crianças chegando 
pela primeira vez em um parque 
de diversões. A sensação era in-
descritível. O ápice  para mim foi 
uma noite de lua cheia em que 
estava eu em minha vigília e uma 
baleia ficou por vários segundos 
acompanhando o barco. Era só 

eu, ela e a imensidão noturna. 
Parecia que ela se comunicava 
comigo e me fazia companhia. 
Minha mente parou e eu sim-
plesmente existi com ela naque-
les segundos, como se fossemos 
uma coisa só. Essa foi a primeira 
vez na vida que chorei simples-
mente por existir. Acredito que 
essa seja a mais honesta das 
lágrimas. Pelo menos para mim 
foi.

Tormenta e calmaria
Passados alguns dias durante 

a travessia, estávamos eu, Dani 
e Niko entre partidas de xadrez 
e observação das baleias, quan-
do o céu começou a escurecer. 
Já entendíamos que uma forte 
chuva se aproximava, mas até 
aí, sem problemas. Faz parte da 
vida no mar. Porém, não foi uma 
simples chuva…

As ondas, que vinham por 
trás do barco, começaram a 
crescer repentinamente. No iní-
cio até achamos divertido, pois 
alcançamos mais velocidade. 
Até que ondas laterais, tão gran-
des quanto, surgiram também, 
junto com uma fortíssima chuva 
e ventos. E assim se deu início 
a um pesadelo que durou mais 
de um dia. Quando as coisas co-
meçaram a complicar, tanto eu 
quanto Dani fomos para nossos 
respectivos alojamentos. Niko, 
capitão do barco  e que já vem 
de uma família de velejadores, 
era o único que tinha experiên-
cia para lidar com aquela situ-

ação. E foi ele quem ficou por 
mais de 24h administrando as 
velas durante a tormenta. Lem-
bro de, antes de entrar no meu 
compartimento, olhar para ele 
e ver nos seus olhos o medo da 
situação, coisa que até então eu 
não havia visto naquele suíço. 
Foi a vez que mais tive medo de 
morrer na vida. O barco parecia 
um brinquedo deslizando nas 
gigantescas ondas no meio do 
oceano. A força da água colidin-
do em todas as partes do barco 
causava estouros ensurdece-
dores e faziam ela entrar por 
todas as frestas que existiam. 
Não podíamos beber água, pois 
não tínhamos como urinar. Para 
comer eu lembro de raspar um 
resto de arroz numa panela. 
Dormir? Impossível. Foram ho-
ras de muito terror que pare-
ceram eternas. Muitas coisas 
passaram na minha cabeça esse 
dia, como nunca haviam passa-
do. O medo de morrer realmen-
te mexe com a gente. Mas tudo 

ficou bem. Niko é um grande ve-
lejador e deu um espetáculo de 
frieza e técnica, do início ao fim 
da tempestade. Após passado 
tudo, ele disse que essas haviam 
sido as piores condições que ele 
pegara em sua vida de velejador.

Mas depois da tormenta, 
vem a calmaria. No dia seguin-
te o sol abriu e chegamos em 
Abrolhos. Um pequeno paraíso 
encravado no oceano atlântico. 
As ilhas são habitadas apenas 
por alguns militares e, por cau-
sa da pandemia, não podíamos 
descer nelas, o que não foi um 
problema para nós. Aproveitar 
aquele visual já nos bastava. No 
dia seguinte seguimos para Por-
to Seguro-BA em um mar calmo 
e belo. Em um momento tive-
mos o privilégio de ver a Tarta-
ruga de Couro, maior tartaruga 
marinha do mundo, passando 
ao lado do barco. Chegando na 
costa do extremo sul baiano 
fechamos nossa jornada de 7 
dias em alto mar. Pisar em terra 

firme novamente foi estranho. 
Nos primeiros dois dias eu ainda 
tinha a sensação de estar balan-
çando, era engraçado. Porém o 
mais importante foi que, pisar 
no solo baiano fez meu instin-
to dizer que minha aventura no 
Wayan havia acabado e que eu 
deveria seguir por terra, conhe-
cendo o Brasil. Assim, finalizei 
30 dias dessa experiência e me 
despedi dos meus amigos, que 

hoje considero irmãos, que se-
guiram rumo ao mares caribe-
nhos. Minha paixão pela vela foi 
tão grande que decidi para mim 
mesmo que em algum momen-
to terei meu veleiro e sairei aí 
pelo mundo. Inclusive, chegar 
a essa conclusão foi o que mais 
me deu coragem para deixar o 
Wayan. Meu grande momento 
com a vela ainda vai chegar, no 
momento certo.



A FOLHA 21SEXTA-Feira, 8 de Julho de 2022REGIÃO

A Prefeitura de Arroio do Sal, 
por meio de secretarias muni-
cipais, realizou durante as duas 
últimas semanas, entre 20/06 
e 1º/07, um mutirão de melho-
rias no Balneário Arroio Seco. 
Dentre as realizações, os ser-
vidores municipais executaram 
obras de manutenção na ilumi-
nação pública, ensaibramento 
de ruas, limpeza urbana, pintu-
ras de meio-fio e roçada.

Mesmo diante dos dias chu-
vosos no período dos traba-
lhos, as equipes finalizaram 
o mutirão nesta sexta-feira, 
1º/07, com um almoço de con-
fraternização entre servidores 

e secretariado.Para o prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso Fla-
vio Angst (Bolão), o formato 
de mutirão possibilita o poder 
municipal, com a atuação de 
várias frentes de trabalho, re-
solver de maneira mais asser-
tiva as prioridades da comuni-
dade.

Participaram da iniciativa 
as secretarias municipais de 
Obras e Transportes, Educação, 
Meio Ambiente, Agropecuária 
e Pesca e Cidadania, Traba-
lho e Desenvolvimento Social. 
(TEXTO por Melissa Maciel - 
FOTO Daniel de Matos/ Ascom 
PMAS)

Prefeitura de Arroio do Sal realiza mutirão de melhorias no 
Balneário Arroio Seco

Na sessão ordinária da Câma-
ra de Vereadores de Três Cacho-
eiras, realizada na segunda-fei-
ra (4 de julho), foi aprovado o 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01 
DE 2022, assinado por todos os 
vereadores da Casa Legislativa 
trescachoeirense, que “Institui o 
Prêmio MÉRITO PROFISSIONAL, 
prêmio que será coordenado 
pela Câmara da cidade.

 O prêmio será para profissio-
nais que, através dos trabalhos 
desenvolvidos, na avaliação dos 
vereadores, merecem de forma 
indispensável à homenagem ain-

da em vida.  Os títulos podem ser 
concedidos para profissional da 
área da Educação, Saúde, Agri-
cultura, Funcionalismo Público, 
Profissional Liberal, inclusive o 
trabalho social, entre outros. A 
premissa única é a de que o tra-
balho seja feito em nome do mu-
nicípio de Três Cachoeiras. Cada 
vereador poderá, anualmente, 
indicar a concessão do Prêmio a 
um homenageado - e a indicação 
da honraria pelo vereador deverá 
estar acompanhada do histórico 
do homenageado (a), que ve-
nham a comprovar e dar credibi-

lidade ao mérito.
 Os documentos apresenta-

dos instruirão o Projeto de De-
creto Legislativo de outorga da 
honraria como comprovações 
do mérito.  O prêmio será confe-
rido àquele (a) profissional que 
se destacou em sua atividade no 
município. E consiste em um di-
ploma definido pela Câmara local 
com a assinatura do presidente 
em exercício da Casa Legislativa.  
O diploma e seus complementos 
serão entregues em Sessão So-
lene, realizada no horário e data 
agendada pelo homenageado e 

demais vereadores.

JUSTIFICATIVA

 No corpo do PL aprovado  os 
autores  o justificam defendendo 
que  “o  trabalho e luta desen-
volvido em sua tarefa, torna-se 
indispensável essa homenagem 
de valorização desse cidadão ou 
dessa cidadã de bem que prestou 
relevantes serviços ao município 
de Três Cachoeiras no determina-
do campo profissional”.  Para os 
mesmos legisladores, conceder o 
reconhecimento é uma forma de 

valorizar o seu trabalho em vida.
“Não achamos justo esperar 

que o cidadão ou a cidadã não 
estejam mais entre nós para ho-
menagearmos. Nosso papel aqui 
nesta casa legislativa é de,  além 
de legislar em defesa das pesso-
as, de fiscalizar e de assessorar o 
executivo através de indicações, 
é  também de  valorizar as pesso-
as por tudo o que fizeram como 
cidadã e cidadão em vida”, afir-
mam os autores do PL do lança-
mento da premiação de mérito 
que será oferecida pelo Poder 
Legislativo local.

Câmara de Três Cachoeiras irá homenagear profissionais 
com MÉRITO PROFISSIONAL

Dia 15 de julho é o último dia para pagar o IPTU com 15% de desconto em Três Cachoeiras
Na próxima sexta-feira, dia 15 de 

julho, encerra o prazo para paga-
mento da parcela única do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
com 15% de desconto em Três Ca-
choeiras. O contribuinte que optar 

pelo parcelamento terá as seguintes 
condições de pagamento: 1ª par-
cela - vencimento em 15/07/2022, 
2ª parcela - vencimento em 
15/08/2022, 3ª parcela - vencimento 
em 15/09/2022, 4ª parcela - venci-

mento em 17/10/2022, 5ª parcela - 
vencimento em 16/11/2022.

O Imposto sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISSQN) fixo e as Taxas 
de Vistoria poderão ser pagas em 
parcela única com vencimento em 

29 de julho de 2022. O contribuinte 
que optar pelo parcelamento terá 
as seguintes condições de paga-
mento: 1ª parcela - vencimento em 
29/07/2022, 2ª parcela - vencimento 
em 31/08/2022, 3ª parcela - venci-

mento em 30/09/2022.
Os pagamentos fora do prazo fixa-

dos nos termos desta lei ficarão su-
jeitos, além da correção monetária, 
a incidência de juros e multas fixados 
em lei.

Os títulos podem ser concedidos para profissional da área da Educação, Saúde, Agricultura, Funcionalismo Público, Profissional Liberal, dentre outros.

Três Cachoeiras integra movimento regional de segurança alimentar e nutricional
No dia 12 de julho, será promovi-

do, em Itati, a II Conferência Regio-
nal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável. Três Cachoeiras 
é um dos municípios que integram o 

movimento, juntamente com Capão 
da Canoa, Terra de Areia, Torres, 
Três Forquilhas, Morrinhos do Sul e 
UFRGS  Litoral Norte.

O evento, que ocorrerá no Gal-

pão da Integração, é voltado para as 
pessoas e entidades que trabalham 
com alimentação, alimentação es-
colar, agricultores familiares, coope-
rativas de alimentos, dentre outros.

Promovida pelo Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável do RS (Consea), a ini-
ciativa tem o objetivo de debater 
a situação atual de (in) segurança 

alimentar e nutricional sustentá-
vel, propor políticas públicas para 
a superação da fome e promover o 
Direito Humano à Alimentação Ade-
quada e Saudável.

Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, emitiu nota sobre denuncia 
de desvio de dinheiro público por dois servidores

Na última sexta-feira (01/07) 
tornaram-se públicas três de-
núncias anônimas com os pro-
tocolos 01591.000.159/2022, 
01591.000.164/2022 e 
01591.000.167/2022, realizadas a 

fim de apontar possível desvio de 
dinheiro público por dois servido-
res no município de Dom Pedro de 
Alcântara. 

A Prefeitura de Dom Pedro de 
Alcântara nesta sexta-feira (01), 

emitiu nota indicando que está 
tomando todas as medidas neces-
sárias para apurar as denúncias 
recebidas pelo TCE/RS, acerca de 
possíveis desvios ocorridos entre os 
anos de 2010 e 2020 neste municí-

pio. "Ressaltamos que a averigua-
ção é imprescindível, inclusive já 
foi determinada abertura das sindi-
câncias investigatórias pertinentes. 
Reiteramos nosso respeito com a 
comunidade, a transparência e o 

dinheiro público", indica a assesso-
ria da Prefeitura de Dom Pedro de 
Alcântara. Um dos servidores inves-
tigados, inclusive, já foi afastado em 
decorrência do levantamento feito 
pelo controle interno
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O Município de Arroio 
do Sal, por meio da Secre-
taria Municipal da Cida-
dania, Trabalho e Desen-
volvimento Social, segue 
arrecadando doações de 
agasalhos na parceria com 
diversas entidades e co-
mércios, ao mesmo tem-
po vai realizado a entrega 
das doações, por meio do 
Varal Solidário, às famílias 
mais vulneráveis.

Nos finais de semana de 
18/06 e 02/07, sábados, o 
Varal Solidário foi realiza-
do na Praia Azul e Balne-
ário Rondinha, somando 

nas duas oportunidades, 
cerca de 700 peças de aga-
salhos distribuídas, entre 
roupas infantis e coberto-
res em bom estado de uso.

Na Praia Azul, a ação 
contou com a colabora-
ção da Brigada Militar, 
Bombeiros Voluntários e 
servidores da Secretaria. 
Já no Balneário Rondinha, 
os colaboradores do Va-
ral Solidário foram os in-
tegrantes dos Bombeiros 
Voluntários e servidores 
municipais.

O próximo Varal Solidá-
rio retornará ao Balneário 

Quatro Lagos (Piqueni-
que), no dia 16 de julho, 
das 14h às 17h, na Praça 
dos Eucaliptos. Essa comu-
nidade já recebeu a ação 
no dia 06/06 e voltará a 
ter mais uma edição do 
Varal por conta da grande 
necessidade da comuni-
dade. A arrecadação das 
doações na Campanha do 
Agasalho 2022 seguirá até 
27 de agosto, com o rece-
bimento de itens em bom 
estado de uso. (TEXTO 
por Melissa Maciel - FOTO 
Daniel de Matos/ Ascom 
PMAS)

Varal Solidário da Campanha do Agasalho 2022 segue em Arroio do Sal

 O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) do Centro de Referên-
cia de Assistência Social de Três 
Cachoeiras (CRAS Girassol), 
promoveu em junho, ativida-
des alusivas ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente com as crianças 
que participam do Projeto Pe-
queno Cidadão.

A iniciativa, que buscou in-
centivar a conscientização 

ambiental, incluiu visitas no 
interior do município, onde as 
crianças puderam ter contato 
com frutas da época diretamen-
te na natureza; a criação de uma 
horta no pátio do CRAS, onde 
elas puderam plantar mudas de 
verduras e legumes; atividades 
de conscientização ambiental, 
enfatizando a importância do 
destino correto do lixo, onde 
foram confeccionados cartazes 

informativos sobre reciclagem 
e a criação de galões específi-
cos para cada tipo de material 
reciclável.

“Com essas ações, o SCFV 
contribuiu para a conscienti-
zação e valorização do meio 
ambiente, além de ser muito 
importante para o desenvolvi-
mento das crianças”, afirmou a 
secretária de Assistência Social, 
Luciana Dimer.

CRAS de Três Cachoeiras promove a 
conscientização ambiental de crianças
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O prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Raupp Lipert, re-
tornou de férias nesta segun-
da-feira (04) e anunciou uma 
série de obras que serão rea-
lizadas no município. “Estou 
muito feliz em dar as ordens 
de serviços que permitirão ini-
ciar essas importantes obras, 
que proporcionarão mais qua-
lidade de vida e segurança à 
nossa população”, afirmou 
ele.

Flávio destacou que o tra-
balho em equipe foi funda-
mental para tornar essas obras 
realidade. “Teve dedicação 
de Secretários Municipais, do 
Departamento de Engenharia, 
Setor de Licitação e Contabili-
dade, entre outros setores es-
senciais, para que pudéssemos 

receber e dar início nessas 
obras”, disse Flávio. O prefeito 
destacou também a boa rela-
ção política do município com 
alguns deputados estaduais e 
com o Governo do Estado para 
esse resultado positivo. 

*PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
PORTO GUERREIRO - Dentre 
as obras estão a pavimenta-
ção da Rua Porto Guerreiro, 
estrada que liga a BR 101 e a 
RS 494 via Santo Anjo da Guar-
da. A benfeitoria contemplará 
cerca de 2 km da via e serão 
investidos em torno de R$ 1,3 
milhões, sendo R$ 800 mil re-
ais do Governo do Estado e R$ 
500 mil de recursos próprios 
do município.

*ASFALTO NA COMUNIDA-

DE DE MORRO AZUL - Essa 
obra consiste na pavimenta-
ção de cerca de 1,5 km de es-
trada, que liga a RS 494 até a 
localidade de Morro Azul. Os 
investimentos serão na ordem 
de R$ 1,8 milhões, sendo R$ 
1,3 milhões do Governo do Es-
tado e R$ 500 mil reais de re-
cursos próprios do município.

*CICLOVIA NA RS 494 DO 
CENTRO DE TRÊS CACHOEI-
RAS ATÉ A PONTE DO LAJEA-
DINHO - De fundamental im-
portância, essa obra consiste 
na construção de uma ciclovia 
de aproximadamente 2 km de 
extensão e 2,5 metros de lar-
gura, entre o centro de Três 
Cachoeiras e a ponte do Lajea-
dinho. Os investimentos serão 

de R$ 800 mil reais, sendo R$ 
650 mil do Governo do Estado 
e R$ 150 mil de recursos pró-
prios do município.

*REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO POSTO DE SAÚDE DO 
BAIRRO SANTA RITA - Buscan-
do melhor atender às deman-
das da comunidade, serão re-
alizadas obras de ampliação e 
reparos no Posto de Saúde do 
bairro Santa Rita.

*PAGAMENTO DE 50% DO 
13º SALÁRIO NO DIA 08 DE JU-
LHO DE 2022 - O Governo de 
Três Cachoeiras pagará nesta 
sexta-feira (08) o valor de 50% 
do décimo terceiro salário dos 
servidores públicos munici-
pais.

Prefeito Flávio Ratinho volta de férias e anuncia uma 
série de obras em Três Cachoeiras

Na reunião de terça-feira, dia 5 
de julho,  a Comissão de Assuntos 
Municipais da Assembléia Legislati-
va do RS, presidida pelo deputado 
Eduardo Loureiro (PDT), aprovou 
por unanimidade as solicitações de 
audiências públicas para debater a 
prestação de serviços da distribui-

dora de energia elétrica do litoral 
norte, Grupo CEEE Equatorial, a ser 
realizada no município de Mampi-
tuba, por solicitação do deputado 
Luiz Marenco (PDT).

Registraram presença o depu-
tado Eduardo Loureiro (PDT), pre-
sidente, e Airton Lima (Podemos), 

Capitão Macedo (PL), Dirceu Fran-
ciscon (União), Ernani Polo (PP), 
Pedro Pereira (PSDB), Rodrigo Ma-
roni (PSDB), Dalciso Oliveira (PSB) e 
as deputadas Patrícia Alba (MDB) e 
Any Ortiz (Cidadania).

Fonte AL/RS

Aprovadas audiências sobre energia elétrica no Litoral Norte do RS

Em Arroio do Sal, já chegou a vez de quem tem 30 anos ou mais 
se vacinar com a dose 4 (reforço 2) contra a Covid-19

O Município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal da Saúde, está aplicando a 
dose 4 (reforço 2) na população 
com idade de 30 anos ou mais. 
As demais faixas etárias também 
estão recebendo as doses 1, 2, 
3 ou reforço 1, embora algumas 
doses encontram-se ESGOTADAS 
no momento, conforme as orien-
tações abaixo.

Para conferir a data da aplica-
ção da D2, D3 ou Reforço 1 ou D4 
ou Reforço 2, basta conferir na 
carteira de vacinação ou procu-
rar a informação no ESF de sua 
referência. No ato da vacina é ne-
cessário apresentar documento 
de identificação (RG), CPF, Cartão 
SUS, comprovante de residência 
de Arroio do Sal. Para dúvidas e 

ou esclarecimentos, contate: ESF 
Centro no (51) 3687-3542, ESF 
Rodinha no (51) 3687-3548 ou 
pelo Disque-Corona no WhatsA-
pp (51) 99549-6542.

Além disso,  Prefeitura Muni-
cipal de Arroio do Sal está rece-
bendo doações de alimentos não 
perecíveis nos pontos de vacina-
ção, a serem destinados às famí-
lias e vulnerabilidade social no 
Município.

 POPULAÇÃO ACIMA DE 18 
ANOS

Dose 1 – para a população 
maior de 18 anos que ainda não 
foi vacinada.

Dose 2 – para pessoas acima 
de 18 anos, vacinação com Pfizer 
e AstraZeneca, realizar intervalo 

de 8 semanas. Para a Coronavac, 
o intervalo é de 28 dias.

Dose 3 ou Reforço 1 – para as 
pessoas acima de 18 anos, reali-
zar a vacinação após 4 meses da 
segunda dose ou dose única. Os 
imunossuprimidos, 28 dias da 
D2.

Dose 4 ou Reforço 2 – para as 
pessoas com 30 anos ou mais, re-
alizar a vacinação após 4 meses 
da D3. Imunossuprimidos e pro-
fissionais da saúde, após 4 meses 
da D3.

De segunda a sexta-feira, das 
8h às 10h, no ESF Dr. José Elton 
Castro Cardoso (ESF Centro), lo-
calizado na Rua Joaquina Vargas, 
nº 198, e no ESF Rondinha, na 
Rua K, nº 6900, ou enquanto du-

rarem os estoques.

VACINAÇÃO COM PFIZER
Dose 1 – ESGOTADAS.
Dose 2 – para adolescentes de 

12 a 17 anos, após 8 semanas da 
D1.

Dose 2 – para gestantes e 
puérperas, após 8 semanas da 
D1.

Dose 2 – para as crianças (05 a 
11 anos), ESGOTADAS.

Dose 3 ou reforço 1 – para ges-
tantes e puérperas, após 5 meses 
da D2.

Dose 3 ou reforço 1 – para 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
após 4 meses da D2.

De segunda a sexta-feira, das 
8h às 10h, no ESF Dr. José Elton 

Castro Cardoso (ESF Centro), lo-
calizado na Rua Joaquina Vargas, 
nº 198, ou enquanto durarem os 
estoques.

VACINAÇÃO COM CORONA-
VAC

Dose 1 – para as crianças (06 
a 11 anos)

Dose 2 – para as crianças (06 a 
11 anos), após 28 dias da D1.

Dose 3 ou Reforço 1 – para 
adolescentes (12 a 17 anos), 
após 4 meses da D2.

De segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 16h, no 
ESF Dr. José Elton Castro Cardoso 
(ESF Centro), localizado na Rua 
Joaquina Vargas, nº 198, ou en-
quanto durarem os estoques.

Assinada a ordem de serviço para asfaltamento de via ligando BR 101 à Bellatorres
Na noite desta quarta-feira 

(29/06) o Prefeito do Passo de Tor-
res, Valmir Rodrigues, o Vice-Pre-
feito Altemir Cardoso e o Deputa-
do Estadual Zé Milton assinaram 
a ordem de serviço das obras de 
pavimentação asfáltica da estrada 
que liga a BR-101 à Bellatorres.

O evento realizado na Comu-
nidade de Curralinhos reuniu um 
grande número de espectadores 
entre Secretários Municipais, Ve-
readores, lideranças da cidade, 
empresários e moradores, que 
comemoraram a grande conquista 
avaliada pelo Prefeito Valmir como 

um “divisor de águas para Passo 
de Torres”.

A obra recebeu recursos na 
ordem de R$ 17,9 milhões do 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Infraestrutura, para 
construção de 8,4 quilômetros de 
pavimentação asfáltica, drenagem 

de águas pluviais e sinalização viá-
ria. A rodovia permitirá um trajeto 
mais próximo para acessar a rota 
Caminhos do Mar, fazendo uma 
ligação importante entre a Serra 
do Faxinal e Porto Alegre/RS, pela 
BR-101.

O Prefeito Valmir Rodrigues 

disse que o desafio de buscar re-
cursos para construção da rodovia 
iniciou ainda em 2021, e agrade-
ceu o Deputado Zé Milton pela ar-
ticulação que agora possibilita esta 
obra - lembrando ainda dos R$ 800 
mil que destinados para recuperar 
a ponte que dá acesso à rodovia.
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Findando o quinto dia da Se-
mana Nacional de Prevenção e 
Combate a Incêndio na sexta-
-feira (01/07) o Corpo de Bom-
beiros Militar (CBM) de Torres 
visitou a cidade de Morrinhos 
do Sul,na qual executou pales-
tras em 3 escolas tendo como 
abordagem principal primeiros 
socorros e prevenção de aci-
dentes domésticos na oportu-
nidade também realizou se a  
exibição de ferramentas usa-
das nas mais diversas ocorrên-
cias de bombeiros assim como 

a exposição da viatura de com-
bate. 

Antes,  na quinta passada 
(30/06) o CBM de Torres esteve 
no município de Dom Pedro de 
Alcântara mantendo sua rotina 
de palestras nas escolas e exi-
bição dos seus materiais de uso 
nas mais diversas ocorrências. 
"Na oportunidade  também foi 
realizada a formatura do Bom-
beiro Mirim para a  entrega dos 
uniformes dos mesmos pela 
equipe da prefeitura de Dom 
Pedro de Alcântara e os respec-

tivos patrocinadores", indi-
cou o Corpo de Bombeiros 
Militar de Torres. 

Durante toda a semana 
passada, o CBM de Torres 
esteve palestrando em es-
colas de municípios da re-
gião (passando ainda por 
Arroio do Sal e Mampituba) 
. Além da semana da Pre-
venção, as atividades tam-
bém foram alusivas ao Dia 
Nacional do Bombeiro, (que 
foi celebrado em 02 de ju-
lho) .

CBM de Torres finaliza ciclo de palestras 
sobre prevenção e Primeiros Socorros em escolas da região
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Nos dias 01, 02 e 03 de julho 
(sexta-feira, sábado e domingo), 
aconteceu em Torres, no Centro 
de Treinamento da Associação 
Torrense de Handebol, a primeira 
etapa do Campeonato Estadual 
Cadete Feminino. Com quatro 
vitórias e uma derrota, a Associa-
ção Torrense de Handebol (ATHB) 
terminou a primeira fase do gaú-
cho na vice liderança.

Segundo o auxiliar técnico, 
Diego Bueno, a equipe manteve 
uma boa postura ofensiva du-
rante as partidas, fazendo bons 

jogos e mostrando uma constan-
te evolução tanto na parte física 
como técnica.  

Confira os resultados das par-
tidas:  

ATHB 27 X 14 APAHAND (Me-
lhor do jogo: Ana Clara Trunfo) 

ATHB 32 X 7 Handaction (Me-
lhor do jogo: Manuela Ramos)

ATHB 10 X 21 SGNH 
ATHB 20 X 14 LHH (Melhor do 

Jogo: Isabella Cardoso)
ATHB 21 x 15 HFSM (Melhor 

do jogo: Ana Júlia Andrade)

 > O Projeto Somos Todos Hand 
Torres 2022 é patrocinado exclusiva-
mente pela Alpha Química, empresa 
que atua no mercado de importação 
e distribuição de produtos químicos 
desde 1990. O projeto é financia-
do pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, através do programa 
de incentivo PRÓ-ESPORTE. Acesse o 
site: alphaquimica.com.br

Fonte: Assessoria de Comuni-
cação ATHB

Responsável: jornalista Camila 
Brozowski

Equipe torrense de handebol na vice-liderança 
do Campeonato Estadual Cadete Feminino

Mais um importante projeto 
social vêm compartilhando ensi-
namentos de uma arte marcial de 
forma solidária , dessa vez com 
destaque para as Praias do Sul 
de Torres. Atualmente, o 'Projeto 
Social Nova Era', focado nos ensi-
namentos do jiu-jitsu, já atendem 
em torno de 20 crianças de baixa 
renda. O projeto social iniciou há 

cerca de 1 ano na praia da Itape-
va, município de Torres - aten-
dendo crianças  e adolescentes 
de 7 a 16 anos de forma gratuita.

"Nosso intuito e a inclusão de 
crianças e adolescentes da arte 
Marcial que mais cresce no mun-
do, o jiu jitsu. O Jiu Jitsu é uma fer-
ramenta de inclusão social já que 
leva para seus praticantes diver-

sos benefícios e valores", destaca 
Rafael, coordenador do projeto. 
Ele faz parte da equipe Scorpion, 
de Porto Alegre, mas atualmente 
moro na Itapeva (onde montou o 
projeto).

Os interessados em participar 
podem fazer contato pelo Ins-
tagram @dftnovaerabjj ou pelo 
fone/whats (51) 98455-4967

'Projeto Social Nova Era', 
repassa ensinamentos do jiu-jitsu 

para crianças e adolescentes

O Município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte, Juventude 
e da Cultura, em parceria com a 
União Arroio-Salense de Skate 
(UAS), promove o UAS Skate Es-
cola, no Skate Park, próximo ao 
Farol, na Avenida Beira-Mar de 
Arroio do Sal.

No momento, o projeto está 
com inscrições abertas para 
alunos com até 12 anos. As ins-
crições e as aulas de Skate são 

gratuitas, com material incluso e 
ocorrem de segunda a quinta-fei-
ra, das 8h às 9h e das 16h10min 
às 17h10min.

O Skate Park tem sido espaço de 
aprendizagem por meio do proje-
to UAS Skate Escola para crianças 
e adolescentes, especialmente as 
que estão em vulnerabilidade so-
cial. Porém, as aulas também são 
estendidas para as demais crian-
ças e adolescentes moradoras do 
município e turistas.

COMO FUNCIONA? - Para 
inscrição no Projeto, procure os 
professores no local das aulas 
ou faça contato pelo (51) 99341-
6322 (Anthony Fogaça Scariot). 
Além da abordagem das técnicas 
básicas da prática do skate, as 
aulas tratam de temas como va-
lores humanos, cuidados com o 
meio ambiente, respeito com o 
próximo, educação, entre outros. 
(FONTE - Melissa Maciel / Ascom 
PMAS)

Abertas as inscrições gratuitas para o 
'UAS Skate Escola' em Arroio do Sal

A Prefeitura Municipal de 
Torres através da Secretaria de 
Cultura e do Esporte em conjun-
to com a Liga de Futebol Torren-
se realizará o Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Feminino 2022. 
Esse ano com a parceria da Es-
cola de Educação Básica São Do-
mingos que soma cada vez mais 
para o bom desenvolvimen-
to desta modalidade abrindo 
oportunidade para a realização 

da competição este ano.
As equipes que irão disputar 

o Campeonato Municipal de 
Futsal Feminino – Taça São Do-
mingos nos meses de agosto e 
setembro, são:

– ASGARD – AMIGOS DO 
ADRI – BATON E FUTEBOL – DU-
RONAS – FRIENDS NEVER DIE – 
PLANO B – SOCCER GIRLS – TPM 
-

O lançamento oficial da com-
petição já tem data marcada e 
será no dia 11 de julho a partir 
das 19h30 na Prefeitura Mu-
nicipal de Torres, 3° andar, e 
contará com a presença de to-
das representantes dos clubes 
participantes e do Presidente 
da LIFT Valeti Martins. Serão en-
tregues o regulamento oficial, 
chaveamento e definição dos 
confrontos.

Conheça as equipes que irão disputar o 
Municipal de Futsal Feminino em Torres
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A HISTÓRIA DA PASSAGEM DE DOM PEDRO I POR TORRES 

Esta é a parte final desta trilogia de co-
lunas sobre a passagem e a pernoite de Dom 
Pedro I na cidade de Torres no ano de 1826. 

Tanto Ruschel como Adams Filho afir-
mam, com certeza, que Dom Pedro I passou 
por Torres, porém um diz que ele pernoitou 
na casa do Alferes e o outro diz que ele não 
pernoitou. 

No livro “A Maluca viagem de Dom Pe-
dro I pelo Sul do Brasil - História - Guerra 
Cisplatina 1826'', Nelson Adams Filho, repro-
duz o “Itinerário de Jornada” redigido pelo 
próprio imperador (ilustração acima). Este 
relato traz mais detalhes sobre os principais 
momentos da cavalgada de Dom Pedro I rea-
lizada entre Nossa Senhora do Desterro e 
Porto Alegre. Mas antes de concordar ou dis-
cordar dele, levanto algumas dúvidas que 
ficaram lendo o tal relato do imperador. 

A primeira dúvida é sobre os horários 
de chegada e saída de Torres. De acordo 
com o “itinerário de Jornada”, Dom Pedro I 
saiu da Sesmaria dos Rodrigues (atual muni-
cípio do Passo de Torres) às 5h45min e che-
gou às margens do rio Mampituba às 7h. A 
travessia do rio durou cerca de uma hora. Há 
um consenso entre Ruschel e Adams Filho 
no que diz respeito à homenagem ao impera-
dor e a salva de 101 tiros de canhão. Embora 
Adams Filho ache exagerada esta quantida-
de de tiros, ele fez um cálculo baseado no 
número de canhões existentes no Baluarte 
Ipiranga, chegando à conclusão de que seri-
am necessárias pelo menos duas horas de 
tiros. Então se o imperador chegou em Tor-
res às 8h, somente às 10h terminou a 

“homenagem”. A partir daí a descrição fica 
um pouco confusa, pois em todo o itinerário, 
o imperador utiliza o sistema de horário de 
12h, porém não indica “a.m.” ou “p.m.”, não 
sendo exata a determinação da hora indicada 
por ele. Com o decorrer da transcrição supõe
-se ser a.m. ou p.m. 

A segunda dúvida é sobre o que se se-
gue após sua chegada em Torres. No itinerá-
rio ele diz que chegou às 8h do dia 5 de de-
zembro, e a próxima anotação é “lavamo-nos 
e jantamos”. Ora foi jantar ou café da manhã, 
como afirma Adams Filho no seu livro? No 
itinerário o imperador não diz o horário deste 
jantar/café da manhã, o próximo relato é 
“montamos a cavalo às 1 ou 2 e ¼  (a grafia 
não está clara, parece o número 1 ou o 2) 
chegando a Estância do Pacheco às 7 e ½, e 
ali dormimos”. Existe aqui a dúvida se eles 
saíram à tarde 13h30min ou 14h30min e che-
garam na Estância do Pacheco às 19h30min. 
Se foi isso, eles levaram 5 ou 6 horas para 
percorrer 35 km. É muito tempo comparado 
com os 45 km que fizeram em 4 horas, no dia 
anterior ou os 18 km que fizeram em uma 
hora neste mesmo dia, todos feitos pela praia 
sem obstáculos. 

Outra dúvida levantada é se a descri-
ção do imperador, após a chegada em Tor-
res, foi a partir do jantar, então o horário seria 
às 8h p.m. (20h). De acordo com a ideia do 
sono bifásico (apresentada na semana pas-
sada neste jornal), Dom Pedro I poderia ser 
adepto aos “dois sonos”. Sendo assim, eles 
jantaram e logo a seguir dormiram o primeiro 
sono (de acordo com o sono bifásico), até a 1 

ou 2 da manhã (como está no itinerário), 
acordaram e foram até a Estância do Pache-
co, onde dormiram o segundo sono até a ma-
nhã seguinte. 

A última dúvida é sobre se o imperador 
pernoitou aqui na volta. A história contada 
por Ruschel é que Dom Pedro I havia pernoi-
tado na casa do Alferes na noite de 5 para 6 
de dezembro de 1826, porém, Nelson Adams 
Filho,  que Dom Pedro I, afirma que ele não 
dormiu na casa número 1, que pertenceu ao 
Alferes Manoel Ferreira Porto Filho, apenas 
permaneceu  seis horas e depois seguiu seu 
caminho rumo a Porto Alegre. As duas afir-
mações são relativas à passagem do Impera-
dor na ida para Porto Alegre, nenhum dos 
dois autores falam sobre algum pernoite na 
volta. Este fato está em aberto, seu retorno, 
em 25 de dezembro do mesmo ano, não foi 
descrito em nenhum documento. Não há um 
“itinerário” descrevendo passo a passo como 
o anterior, sendo assim talvez ele possa sim 
ter pernoitado na citada casa, pode ser, diz 
Nelson, “Só precisa de mais pesquisa”. 

A verdade é que sempre teremos dúvi-
das, pertinentes ou não, elas ajudam a escla-
recer ou  complicar ainda mais. O que acon-
teceu naquela noite só os personagens que 
participaram dela é que poderiam nos contar. 
Porém o itinerário está mais propício a confir-
mar que ele não pernoitou, pelo menos quan-
do da viagem de ida à Porto Alegre, a volta 
eu deixo para o Nelson fazer uma nova pes-
quisa e escrever mais um livro.  
 
Fontes: Ruy Ruben Ruschel/Nelson Adams Filho. 

Foto: Site Prefeitura Torres 
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