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@lojasmodamar @lojasmodamaroficial

Whats Televendas
    (51) 998.656.130

expressando contrariedade com o 
Ministro da Defesa, convertido à polí-
tico  bolsonarista, e confiança no pro-
cesso eleitoral em curso. Bolsonaro 
deu um salto mortal no abismo. Deu 
xabu.  Pesquisas já demonstraram 
que 75% dos brasileiros confiam nas 
urnas eletrônicas e não querem voto 
impresso. Faz movimentos erráticos, 
contraditórios e contra si mesmo.

Há no fato acima assinalado, porém, 
dois agravantes que deverão resultar 
em sérias consequências ao Sr. Jose 
Messias Bolsonaro. Sua fala como 
Presidente da República na residên-
cia oficial excede o mero ato adminis-
trativo do Chefe do Executivo. Fatal.

Em segundo, lugar, além da fala ofi-

cial comprometedora, o Sr. Bolsonaro 
é também candidato á reeleição em 
pleno processo eleitoral, tumultuan-
do, com evidentes opiniões pessoais, 
sem fundamento, a normalidade ins-
titucional. Mortal.

Resta saber quem denunciará, um 
Presidente da República, candidato á 
reeleição, com peso considerável na 
opinião pública, ainda que não ma-
joritário? E se tiver sua candidatura 
cassada? Ora, dizem alguns, talvez, 
seja isso que pretende Bolsonaro: 
Vendo-se perdido eleitoralmente, 
ser excluído do processo para posar 
de vítima do”tapetão” e, com isso, se 
retirar para  dar início ao “bolsonaris-
mo”.

A convocação do Presidente Bolso-
naro dos Embaixadores acreditados 
em Brasília, para reiterar ao mundo 
denúncia de fraude nas eleições de 
outubro, caiu como uma bomba na 
imprensa nacional, com repercus-
sões no exterior. A Folha de São Pau-
lo - destaca em manchete de capa: 
Bolsonaro cometeu crimes em dis-
curso. Em editorial o jornal dá nome 
aos bois: Presidente golpista. E ataca: 
“Bolsonaro barganha com Congresso 
liberdade para atacar a democracia; 
isso tem de acabar”.

 Ele, simplesmente, expôs o país ao 
mundo como republiqueta com ins-
tituições aparelhadas para beneficiar 
supostos inimigos não nominados. 
Aliás, não apontou quem seriam os 
beneficiários desta fraude eleitoral 
pelo TSE, embora tenha citado como 
responsáveis os Ministros Facchin, 
Barroso e Alexandre de Moraes. Acu-
sação fútil ou mesmo torpe. Fulanis-
mo.  Com isso, suas palavras soaram 
como denúncia vazia, sem qualquer 
conexão com a realidade. Qualquer 
fraude tem sempre alguém por trás, 

o mandante,  chefe da quadrilha ou 
velho coronel da política. Suas pala-
vras ficaram reduzidas a sua intole-
rância reacionária com a moderna 
tecnologia do sistema eleitoral brasi-
leiro, o melhor do mundo, segundo 
notas da Embaixada americana rati-
ficada pelo Departamento de Estado 
daquele país e Relatório da Embaixa-
da da União Europeia no Brasil.  

Chamou a atenção, ainda , a quan-
tidade de manifestações de enti-
dades associativas, dentre elas  de 
procuradores e juízes condenando 
o solo do Presidente. Também reagi-
ram o Presidente do Senado e vários 
outros políticos, dentre os quais os 
presidenciáveis, em meio ao silêncio 
conivente do Presidente da Câmara 
dos Deputados.  Até os empresários 
e FIESP, simpáticos à Bolsonaro, já 
articulam uma resistência às suas in-
tenções golpistas.

Transpirou, também, notícia divul-
gada no blog de Valdo Cruz, da Rede 
Globo, dando conta de que milita-
res do alto comando teriam se co-
municado com Juízes da Alta Corte 

OPINIÃO 

Deu xabu

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

Paulo Timm
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TORRES - Para quem precisa 
fazer a carteira de identidade 
em Torres, deve agendar o aten-
dimento pelo site do IGP: www.
igp.rs.gov.br O agendamento é 
exclusivo pelo site. O interessa-
do pode fazer o acesso 24 horas 
por dia, todos os dias da sema-
na, inclusive domingos e feria-
dos.

O acesso é bem fácil. O inte-

ressado escolhe entre os dias e 
horários disponíveis. Na eventu-
alidade de não estarem disponi-
bilizados horários no momento 
do acesso, o público não precisa 
se preocupar, pois em seguida, 
novos agendamentos serão ofe-
recidos. As pessoas que tiverem 
dificuldade para realizar o aces-
so, devem procurar apoio com 
os parentes, vizinhos, institui-

ções ou outros.
O posto do Instituto-Geral de 

Perícias, órgão vinculado à Se-
cretaria Estadual da Segurança 
Pública, fica instalado na entra-
da do prédio da Prefeitura, no 
térreo. Para mais informações 
os interessados podem ligar 
para (51) 3664-3666.

A primeira via da carteira de 
identidade é gratuita, assim 

como toda a prestação de ser-
viço prestada para pessoas com 
mais de 65 anos. Para a segunda 
via é necessário o pagamento de 
uma taxa: R$ 74,11. Atualmente 
o documento pode ser retirado 
a partir de dez dias.

O único documento neces-
sário para fazer a carteira de 
identidade é a certidão original 
ou cópia autenticada para os 

solteiros e a certidão de casa-
mento para os casados. No caso 
de separação, deve ser levado 
a certidão de casamento com 
averbação do divórcio. Este é o 
único documento necessário, 
mas é importante que esteja 
em boas condições, do contrário 
será preciso retirar segunda via. 
Não é aceito documento plasti-
ficado.

Agendamento para emissão da carteira de identidade 
é exclusivo pelo site do IGP

FONTE - MPRS
____________

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Sul, por meio da Promotoria de 
Justiça de Torres, realizou na manhã 
desta segunda-feira, 18 de julho, a en-
trega de R$ 7.434.264,06 oriundos de 
ação civil pública para os municípios 
de Torres e Dom Pedro de Alcânta-
ra, à Patrulha Ambiental da Brigada 
Militar (Patram) de Torres e para o 
Fundo para Reconstituição de Bens 
Lesados (FRBL). Há ainda o valor R$ 
1.761.152,43 que será destinado ao 
Fundo Municipal do Meio Ambiente 
de Torres para obras a serem realiza-
das no Bairro Igra Norte. Os valores, 
aproximadamente R$ 9,2 milhões 
somados, são provenientes de duas 

ações civis públicas ajuizadas pela 
Promotoria de Torres.

No evento, o subprocurador-geral 
de Justiça para Assuntos Institucio-
nais, Júlio César de Melo, destacou a 
importância da atuação colaborativa 
do MPRS, em especial da Promotoria 
de Torres. “A atuação integrada, arti-
culada, preventiva e voltada para uma 
das áreas de maior impacto social, a 
sustentabilidade, sem descuidar da 
nossa obrigação, que é a fiscalização, 
reverbera em cada vez mais benefí-
cios para a sociedade”, ressaltou.

O promotor de Justiça de Torres 
Márcio Roberto Silva de Carvalho 
salientou que, em suas ações, busca 
destinar a totalidade dos recursos 
para a área em que o dano foi causa-
do. “Estes valores, sempre que possí-

vel, deveriam retornar para o próprio 
município e, por exemplo, se o pro-
blema objeto da ação foi ambiental, 
os recursos devem voltar para proje-
tos relacionados ao meio ambiente e 
com 100% de transparência”, afirmou 

o promotor.
Participaram da solenidade os pro-

motores de Justiça de Torres Rodri-
go Berger Sander e Vinicius de Melo 
Lima; representando o FRBL, o pro-
motor de Justiça Fernando Sgarbossa; 

o prefeito de Torres, Carlos Alberto 
Matos de Souza; o prefeito municipal 
de Dom Pedro de Alcântara, Alexan-
dre Mondel Evaldt; e o comandante 
da Patrulha Ambiental de Torres, te-
nente Guaraci Pinto da Silva.

Ministério Público repassa R$ 9,2 milhões para 
investimentos em Torres e Dom Pedro de Alcântara

Entre os beneficiados com os recursos - oriundos de ações civis públicas - o Fundo Municipal do Meio Ambiente de Torres recebeu R$ 4.460.878,44 
(R$4,4 milhões) para a realização de um novo espaço do canil municipal

Recursos para novo canil em Torres
A divisão dos recursos ocorreu 

de forma que o Fundo para Recu-
peração de Bens Lesados (FRBL) 
recebeu a importância de R$ 
1.386.692,81, que contemplará 
projetos em editais futuros.

O Fundo Municipal do Meio 
Ambiente de Torres recebeu R$ 
4.460.878,44 para a realização 

de um novo espaço do canil mu-
nicipal, com a compra de terreno 
de 11 hectares, proporcionando 
a ampliação do número de vagas 
100 para 300 animais acolhidos, 
além de melhorias na infraestru-
tura tanto para os animais quan-
to para os servidores. Os recursos 
em Torres também serão utiliza-

dos no projeto de contenção das 
margens da Avenida Riacho e 
projeto acerca do processo ero-
sivo da Lagoa do Violão, com a 
revitalização da margem em dois 
trechos.

O Fundo Municipal do Meio 
Ambiente de Dom Pedro de Al-
cântara recebeu 1.486.692,81 

para a implantação de uma esta-
ção de produção de energia foto-
voltaica para atender a demanda 
do município; aquisição de terre-
no para implantação de estação 
geradora de energia; poço arte-
siano e encanamento para dis-
tribuição de água potável para as 
comunidades não atendidas pela 

rede pública de distribuição de 
água; aquisição de 30 containers 
para coleta seletiva; e um veículo 
para a Secretaria do Meio Am-
biente.

A Patrulha Ambiental da Bri-
gada Militar (Patram) de Torres 
recebeu R$ 100 mil para reapare-
lhamento.

Recursos de Ações Civis Públicas
Os recursos repassados são pro-

venientes de ações civis públicas 
ajuizadas pelo promotor de Justi-
ça Márcio de Carvalho. A primeira 
contra uma empresa, em face de 

poluição ambiental, que ao fim de 
mais de 15 anos de tramitação, 
foi condenada ao pagamento de 
R$ 7.434.264,06 – 60% do valor 
destinado ao Fundo Municipal do 

Meio Ambiente de Torres, 20% 
ao Fundo Municipal do Meio Am-
biente de Dom Pedro de Alcântara 
e 20% ao FRBL. O valor destinado 
à Patram de Torres foi retirado da 

porcentagem doada ao FRBL.
A outra ação ocorreu em de-

corrência da demora na conclusão 
das obras de instalação da Bacia 
10 de Torres, por parte da Corsan, 

que gerou condenação e multa 
atualizada de R$ 1.761.152,43. 
Estes valores serão destinados 
integralmente a projetos na área 
ambiental.

Prefeito de Torres ressalta boa relação com Ministério Público
Na oportunidade da entrega 

dos recursos do MP, o Secretá-
rio de Planejamento e Partici-
pação Cidadã de Torres, Ma-
theus Junges explicou sobre 
os projetos que contemplam 
o pacote de obras Transforma 
Torres, nos quais os valores 
repassados a cidade serão in-
vestidos. Serão mais de R$ 6 
milhões para a construção do 
novo Canil Municipal com es-

paço de lazer e 300 vagas, con-
tenção das margens trechos 1 
e 2 da Lagoa do Violão, trecho 
de mobilidade do Bairro Igra 
Norte e a Revitalização do Ria-
cho entre a Avenida Castelo 
Branco e Rio Mampituba.

Para o Prefeito Carlos Sou-
za, a relação com o MP de 
Torres, em especial com o Pro-
motor Márcio, permitiu que 
a prefeitura apresentasse os 

projetos com antecedência e 
fizesse com que a promoto-
ria destinasse o repasse para 
obras que irão beneficiar os 
torrenses, em infraestrutura e 
mobilidade urbana. Juntos pu-
deram encontrar as melhores 
oportunidades de investimen-
to do repasse, conforme os 
projetos acima apresentados 
pelo Secretário Matheus Jun-
ges.
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Durante os dias 04 a 08 de ju-
lho, a equipe do REVIS Ilha dos 
Lobos - unidade do ICMBio que 
atua em prol da Ilha dos Lobos, 
em Torres -   participou do en-
contro presencial de facilitado-
res do Projeto Político Pedagó-
gico da Zona Costeira e Marinha 
(PPPZCM) na cidade de São Luís, 
no Maranhão, representado 
pelo pesquisador GEFMar Rafa-

el.
O PPPZCM é um movimento 

que visa estabelecer diretrizes, 
princípios e objetivos para os 
projetos e ações de educação 
ambiental realizados em todo 
território litorâneo e materiali-
zou-se num documento de mes-
mo nome. 

Depois de um ano de planeja-
mento e articulação de maneira 

virtual, o grupo se reuniu e es-
tabeleceu os próximos passos 
para o restante do ano de 2022 
e 2023. Além disso, na oportu-
nidade foi feito um reconheci-
mento do território com uma 
visita às comunidades da RESEX 
Tauá-Mirim e fomento do cadas-
tramento de ações e projetos de 
educação ambiental na platafor-
ma Monitora EA - PPPZCM.

Equipe do REVIS Ilha dos Lobos  participa 
de encontro do Projeto Político Pedagógico 

da Zona Costeira e Marinha

Na manhã desta 
quarta-feira (20 de 
julho), o Prefeito de 
Torres, Carlos Souza, 
e o Secretário de Cul-
tura e do Esporte José 
Mauri Rodrigues es-
tiveram no Complexo 
Esportivo do Torrense. 
O local está ganhando 
melhorias e manuten-
ção na pista atlética. 
"As melhorias no local 
são uma parceria com 
a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos que 
está realizando a ma-

nutenção e destaca a 
importância deste tra-
balho que vem sendo 
desenvolvido com ma-
estria por servidores 
da secretaria em con-
junto com a diretoria 
de esportes", indica a 
comunicação da Pre-
feitura de Torres.

A pista atlética con-
ta com 2580 metros 
quadrados e está sen-
do revitalizada com 
manta geotêxtil para 
drenagem e pó de bri-
ta em uma segunda 

etapa será realizado a 
demarcação de metra-
gem da pista. A man-
ta para drenagem em 
obras de impermeabi-
lização oferece drena-
gem, proteção mecâni-
ca, filtração etc. Para o 
Prefeito Carlos Souza, 
as melhorias no local 
irão possibilitar uma 
melhoria considerável 
para a comunidade 
usufruir na totalidade 
do Complexo Esporti-
vo. (FONTE - Prefeitura 
de Torres)

Complexo Esportivo Municipal do Torrense recebe 
melhorias na pista atlética

Imagem registradas durante o monitoramento de Pinípedes, que 
foi realizado n dia 18 de Julho pela equipe do REVIS.

Na Eleição 2022, com primei-
ro turno no dia 02 de outubro, 
estarão em disputa os cargos de 
presidente da República, gover-
nador, senador, deputado federal, 
deputado estadual ou distrital.
De acordo com dados do Tribunal 
Superior Eleitoral, neste ano regis-
tra-se o maior eleitorado cadas-
trado da história brasileira, com 
156.454.011 eleitoras e eleitores 
aptos a comparecer às urnas para 
a escolha de seus representantes.

No RS serão 8.593.469 de elei-
tores e eleitoras aptos a participar 
da eleição, sendo 53% mulheres 
e 47% homens. No litoral Norte 
gaúcho são 315.076 de eleitoras e 
eleitores aptos, sendo que Capão 
da Canoa tem a maior quantidade, 
seguido de Tramandaí e Osório. 
A menor quantidade de eleitores 
está Dom Pedro de Alcântara, Três 
Forquilhas e Mampituba.

Já o município de Torres tem 
31.518 eleitores e eleitoras aptos 
a votarem na eleição deste ano. 
O Tribunal Superior Eleitoral di-
vulgou recentemente os dados 

estatísticos do eleitorado brasilei-
ro. Confira os dados completos de 
Torres:

Eleitores
Eleitores aptos – 31.518
Mulheres – 16.819 – 53,36 %
Homens – 14.699 – 46,64 %
Diferença – 2.120

Estado Civil
Casado – 10.645 – 33,77 %
Divorciado – 2.206 – 7,00 %
Não informado – 3 – 0,01 %
Separado judicialmente – 650 – 
2,06 %
Solteiro – 16.919 – 53,68 %
Viúvo – 1.095 – 3,47 %

Faixa etária
16 anos – 23 – 0,29 %
16 anos – 103 – 0,33 %
17 anos – 159 – 0,50 %
18 anos – 304 – 0,96 %
19 anos – 362 – 1,15 %
20 anos – 388 – 1,23 %
21 a 24 anos – 1.968 – 6,24 %
25 a 29 anos – 2.624 – 8,33 %
30 a 34 anos – 2.714 – 8,61 %

35 a 39 anos – 2.832- 8,99 %
40 a 44 anos – 2.987- 9,48 %
45 a 49 anos – 2.573- 8,16 %
50 a 54 anos – 2.569- 8,15 %
55 a 59 anos – 2.869- 9,10 %
60 a 64 anos – 2.685- 8,52 %
65 a 69 anos – 2.217- 7,03 %
70 a 74 anos – 1.776- 5,63 %
75 a 79 anos – 1.042- 3,31 %
80 a 84 anos – 622- 1,97 %
85 a 89 anos – 358- 1,14 %
90 a 94 anos – 182- 0,58 %
95 a 99 anos – 123- 0,39 %
100 anos ou mais – 61- 0,19 %

Grau de instrução
Analfabeto – 478 – 1,52 %
Ensino Fundamental Completo – 
2.696 – 8,55 %
Ensino Fundamental Incompleto – 
7.997 – 25,37 %
Ensino Médio Completo – 7.615 – 
24,16 %
Ensino Médio Incompleto – 4.579 
– 14,53 %
Lê e escreve – 1.156 – 3,67 %
Não informado – 7 – 0,02 %
Superior Completo – 4.699 – 14,91 %
Superior Incompleto – 2.291 – 7,27 %

Eleitorado com deficiência - Total 
– 119
Deficiência visual – 36 títulos regis-
trados
Deficiência de locomoção – 30 
Deficiência auditiva – 21 
Dificuldade do exercício do 
voto – 3 

Outros dados

Quantidade de locais de votação 
– 21
Quantidade de seções eleitorais – 

87
Seção com acessibilidade – 0
Eleitorado com biometria – 23.625 
– 74,96%
Sem biometria – 7.893 – 25,04%
Eleitorado com nome social – 5

Evolução do eleitorado
2014 – 27.567
2018 – 29.289
2022 – 31.518
 
Com Informações do TSE 
(em Rádio Maristela)

Eleição 2022 em Torres contará com 31.518 eleitores aptos para votar
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Na quinta-feira (14), prefeito e comitiva torrense estiveram em Porto Alegre para a assinatura do convênio que possibilita financiamento 

Na última quinta-feira (14 
de julho), o Prefeito de Tor-
res, Carlos Souza acompa-
nhado da primeira-dama Susi 
Souza, estiveram na sede do 
Badesul, agência de fomento 
vinculada à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, na 
capital Porto Alegre, para as-
sinatura do convênio de R$ 10 
milhões, previstos para serem 
investidos em infraestrutura 
e melhorias em Torres. Fo-
ram recepcionados pela Pre-
sidente do Badesul, Jeanette 
Halmenschlager Lontra, pelo 
Vice-Presidente e Diretor de 
Operações e Inovação Flavio 
Luiz Lammel e pelo Diretor 
Financeiro Kalil Sehbe Neto. 
Estavam presentes no ato de 
assinatura, representando os 
vereadores torrenses o Presi-
dente da Câmara de Vereado-
res de Torres, vereador Rafael 
Silveira, o vereador Rogério 
Evaldt Jacob e o vereador Car-
los Jacques, junto com os re-
presentantes da Prefeitura, 

Secretário de Planejamento e 
Participação Cidadã Matheus 
Junges, Procuradora Geral 
do Município Pâmela Souza, 
Secretario de Administração 
e Atendimento ao Cidadão 
Maik Schardosim Scheffer e 
Secretária da Saúde Hélvia Sa-
nae Mano.

Para o prefeito Carlos, um 
investimento dessa magnitu-
de (a partir de financiamento 
junto ao Badesul)  irá injetar 
melhorias significativas na 
vida de todos os torrenses 
pois será aplicado no progra-
ma 'Transforma Torres 'da 
secretaria de Planejamento. 
Recentemente, inclusive, foi 
feita análise (junto ao Minis-
tério da Economia, em Bra-
silia),  para comprovar a ca-
pacidade de pagamentos e 
negativas de Torres, trâmite 
necessário para firmar o con-
vênio de R$10 milhões.  Car-
los ainda agradece de forma 
especial os vereadores pelos 
esforços para aprovação da lei 

que permitiu esse convênio. 
"O Secretário Matheus Jun-

ges que trabalhou com sua 
equipe na elaboração dos 
projetos, na liberação dos 
processos burocráticos jun-
to ao Badesul e Secretaria 

do Tesouro Nacional e dará 
andamento à aplicação dos 
recursos e aos demais secre-
tários pelo esforço na libera-
ção deste importante recurso 
que certamente transformará 
nossa querida Torres ainda 

mais. E com isso avançamos 
melhorando a vida das pesso-
as", avalia a comunicação da 
Prefeitura de Torres.

*Com informações de Pre-
feitura de Torres

POLÍTICA

Assinado convênio entre Prefeitura e Badesul para 
investimento de R$ 10 milhões para a infraestrutura em Torres
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Realizada formatura da turma do EJA Ensino Fundamental em Torres

Na noite desta quarta-feira, 
20 de julho, o Prefeito de Torres, 
Carlos Souza, acompanhado da 
primeira-dama Susi Souza, par-
ticiparam da abertura oficial da 
Formação Docente e Fórum Aca-
dêmico Municipal de Torres 2022. 
"A Formação Docente e Fórum 
Acadêmico é uma iniciativa da 
Secretaria de Educação de Tor-
res que tem como compromisso 
uma educação básica de quali-
dade, em cumprimento as metas 
do Plano Municipal de Educação, 
ao proporcionar formação conti-
nuada para os envolvidos com o 

cenário educacional do município, 
garantindo assim que o professor 
esteja em constante processo de 
formação, melhorando sua práti-
ca docente e seu conhecimento 
profissional, de forma reflexiva, 
tornando-se um profissional ca-
paz de construir sua identidade 
profissional docente", ressalta a 
comunicação da municipalidade .

Participaram da abertura o Se-
cretário da Educação Alexandre 
Porcatt, o Presidente da Câmara 
de Vereadores de Torres, verea-
dor Rafael Silveira, a Presidente do 
Conselho Municipal de Educação 

Almonita Gedeon, a representan-
te da 11ª Coordenadoria Regional 
de Educação Ivanete Rocha de Mi-
randa, o Diretor da Ulbra Torres 
Valdemar Sjlender e a Secretária 
de Educação de Três Cachoeiras 
Ritiele Gonçalves Flores. Presen-
tes no Centro de Eventos da Ulbra 
Torres, mais de 300 profissionais 
da educação da cidade prestigia-
ram a abertura oficial que findou 
a noite com a palestrante Jane 
Haddad que falou sobre educar 
do cuidado de si ao cuidado com 
o outro. A programação segue até 
sexta-feira.

Abertura da Formação Docente e Fórum 
Acadêmico Municipal 2022 realizada em Torres

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

Convite 

A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras através da Secretaria da 

Fazenda convida a população para participar da Audiência Pública que se realizará às 

14 horas do dia 04 de agosto de 2022, no auditório da Prefeitura Municipal para discutir 

as Diretrizes, Prioridades e Metas da Administração Municipal para elaboração da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 2023 (LDO 2023). 

               

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 
Licitação com cota reservada 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 Presencial para Registro de Preços nº 11/2022, tendo como critério de julgamento o menor preço por 
item. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Médico Clínico Geral para 
atuar no Centro de Atendimento. Data da abertura: 04/08/2022. Horário e local: às 10h no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de 
Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 08h às 11h30minh e das 13h30minh às 17h, ou pelo 
telefone (51) 3667 1155 e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

Fortalecer vínculos entre comunidade e escola
Para o Secretário Alexandre 

Porcatt ,o momento é de gratidão 
pelo envolvimento da equipe em 
busca de um ideal que é fortale-
cer os vínculos entre comunidade 
e escola na busca de uma educa-

ção de qualidade. Ainda homena-
geou os integrantes do Conselho 
Municipal de Educação com um 
tangram que faz parte da nova 
comunicação visual do conselho 
e estampava a tampa da caixa.

O Prefeito Carlos Souza lem-
brou das metas estabelecidas 
como coletividade, transparên-
cia, ampliação de vagas e infraes-
trutura. Ressaltou os números do 
Ideb para os anos iniciais e anos 

finais que deixam Torres com a 
3ª maior nota do litoral norte, o 
que para ele é motivo de orgulho 
da equipe da educação que nos 
torna referência em diversos e 
diferentes projetos educacionais 

na região. Finalizou agradecendo 
a todos os professores presentes 
dizendo que o foco permanece 
o mesmo que é o planejamento 
com uma excelência na gestão e 
comunicação.

A Escola Municipal Fundamental 
Zona Sul foi o palco da Formatura 
do EJA Ensino Fundamental que 
teve a conclusão na quarta-fei-
ra (20 de julho). O Prefeito Carlos 
Souza acompanhado do Secretário 
de Educação Alexandre Porcatt, da 
Presidente do Conselho Municipal 
de Educação de Torres Almonita 
Gedeon, da Diretora da EMF Zona 

Sul Eclair Cardoso de Matos e equi-
pe diretiva da secretaria de educa-
ção e da Escola Zona Sul, participa-
ram do ato.

Os formandos foram recepciona-
dos pelos seus familiares que não 
contiveram a emoção de participa-
rem desse momento tão especial. 
Foram 17 alunos entre 15 e 18 aos 
que concluíram o curso receberam 

seus diplomas.  O orador da turma 
foi o aluno João Vitor da Silva da 
Silveira que deixou uma mensagem 
em nome dos formandos e o aluno 
Kauã Lago Silveira que juntamente 
com os demais fizeram o juramen-
to:  Vencemos mais uma etapa, 
recebemos mais uma conquista. 
A vitória está em nossas mãos. Já 
começamos a seguir o gosto do so-

nho realizado. Ago-
ra, só depende de 
fazermos as esco-

lhas certas. Então, neste momento, 
diante de todos os presentes, pro-
metemos: ouvir os bons conselhos; 
zelar pelo bem-estar do corpo e 
da alma; pensar antes de agir; e, 
principalmente nunca parar de es-
tudar… veremos o sonho realizado! 
Assim prometo!”

Os formandos da totalidade VI, 
acompanhados de sua professora 
paraninfa Carolina Biase, são:

Ágatha Pereira, Beatriz Odette 
Spiazzi Policarpo, Camila Costa de 

Oliveira, Hartur Barcelos de Frei-
tas, Idaliene de Oliveira Ferraz, Je-
remias dos Santos Oliveira Junior, 
João Vitor da Silva da Silveira, Julio 
Cesar da Rosa Filho, Kauã Lago Sil-
veira, Luana Thomé Padilha, Luiza 
da Luz Venquiaruto, Marcos Vini-
cius da Silva Lutz, Ryan Felipe Fraga 
da Silva Corrêia dos Reis, Stéfani 
Maria Dias Ávila, Tássio Ribeiro 
Silva, Weslley Samuel de Oliveira 
Cardoso e Yngrid Vitória Fernandes 
Valadão.
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Associação Torrense de Handebol irá participar da primeira etapa do 
Campeonato Estadual adulto feminino

“Na Real Não Presta”, stand-
-up comedy repleto de humor 
e improvisos, dá seguimento, 
neste próximo sábado, dia 23 
de julho, às 20h, ao Festival de 
Comédia Inverno Torres, no 
Centro de Eventos Ulbra Torres. 
A iniciativa idealizada pelo pro-
dutor San Lopez, que brinda a 
alegria, vem reunindo nomes 
de expressão do humor, sempre 
aos sábados do mês de julho. Os 

ingressos podem ser adquiridos 
pelo Sympla na programação 
do “Festival de Comédia Inver-
no Torres” (confira detalhes no 
“Serviço”).

Formado pelos comunica-
dores Pedro Espinoza, Rafinha 
Menegazzo e Raphael Gomes, 
do Pretinho Básico, o show é 
repleto de sacadas debochadas 
dos acontecimentos cotidianos 
mundiais. Esse trio improvável 

chega e domina os palcos com 
uma performance repleta de 
piadas novas ou consagradas 
pelos seus personagens do pro-
grama radiofônico.  “É um show 
em que a participação do públi-
co é fundamental. Pra quem qui-
ser dar boas risadas e se divertir 
no final de semana, com certeza 
esta é a pedida”, afirma Rafinha 
Menegazzo, que promete per-
formances únicas e inéditas.   

SERVIÇO:

“NA REAL NÃO PRESTA” - stand-up 
comedy

Dia 23/07/22, 20h - Centro de Even-
tos Ulbra Torres

Ingressos a partir de 35,00 no Sym-
pla

Ingressos antecipados, com descon-
to, no Loja Sirena Beach Wear (Rua XV 
de Novembro,  209), Torres-RS, diaria-
mente das 10 às 19h.

No dia, das 17h às 19h30 no local
Realização: San Lopez Produções
Informações: Whats (51) 9 81085631 

*Instagram @san.lopez1

Festival de Comédia Inverno Torres prossegue neste sábado (23) 
com stand-up comedy que debocha dos fatos do cotidiano

Neste final de semana, dias 23 
e 24 de julho (sábado e domingo), 
irá acontecer em Campo Bom/RS, a 
primeira fase do Campeonato Gaú-
cho Adulto Feminino. As atletas do 
Projeto Alto Rendimento da ATHB 
(Associação Torrense de Handebol) 
entrarão em quadra para enfrentar 
as principais equipes do estado. A 
equipe torrense vem de uma segun-
da colocação no aberto de Campo 
Bom e é a atual vice-campeã estadu-
al da categoria. 

O auxiliar técnico da ATHB, Diego 

Bueno, registra que a equipe pos-
sui atletas com grande potencial de 
crescimento esperado durante o ano 
de 2022. Nesta primeira fase serão 
três jogos, confira:

Sábado: 
10h30 ATHB X AECB (Campo Bom)
16h30 ATHB x LHH (Novo Ham-

burgo)

Domingo:
10h30 ATHB X ACF Talentos do es-

porte (Canoas)

> O Projeto Alto Rendimento - 
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 financiado 
pelo Governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul, através do programa de in-
centivo PRÓ-ESPORTE. Acesse o site: 
alphaquimica.com.br

Fonte: Assessoria de Comunica-
ção ATHB  Responsável: jornalista 
Camila Brozowski

Equipe torrense de handebol participa da primeira etapa 
do Campeonato Estadual Juvenil Feminino

Nos dias 16 e 17 de julho (sábado 
e domingo), a Associação Torrense 
de Handebol (ATHB) participou da 
primeira fase do Campeonato Esta-
dual Juvenil Feminino, que aconte-
ceu na cidade de Campo Bom/RS.

A equipe torrense disputou três 
jogos na etapa deste final de sema-
na. Com um grupo jovem dentro 
da categoria, a ATHB realizou jogos 
mostrando algumas instabilidades 
durante as partidas, mas também 

muito potencial técnico e tático, ter-
minando a etapa com uma vitória e 
duas derrotas. Com os resultados a 
equipe lidera a chave B da compe-
tição com cinco pontos, e volta aos 
treinos esta semana buscando evo-
luir para a próxima fase da compe-
tição.

Segundo o auxiliar técnico, Diego 
Bueno, a primeira fase foi de con-
frontos fortes, onde a equipe pôde 
evoluir dentro da competição a cada 

jogo. 
Confira os resultados das par-

tidas: - ATHB 20 X 24 SGNH (Novo 
Hamburgo) - ATHB 23 X 15 HFSM 
(Santa Maria) Destaque da Partida: 
Joana Pereira - ATHB 19 X 24 LHH 
(Novo Hamburgo)

Fonte: Assessoria de Comunica-
ção ATHB

Responsável: jornalista Camila 
Brozowski

Tribunal de Justiça começa a pagar novo bônus 
para juízes e desembargadores do Rio Grande do Sul

O Tribunal de Justiça do RS 
começou a pagar, neste mês, 
um bônus salarial para juízes e 
desembargadores gaúchos que 
acumularam processos. Os pa-
gamentos foram identificados 
pela equipe técnica do deputado 
Fábio Ostermann (NOVO).  “Esse 
tipo de vantagem representa um 
aumento disfarçado de salário 
para membros do Judiciário, que 
- na sua grande maioria - já re-
cebem remunerações altíssimas. 
Na prática, essa gratificação por 
acúmulo de processos é um pri-

vilégio auto-concedido, bancado 
pelo pagador de impostos, e que 
somente acaba servindo para en-
gordar os contracheques da elite 
do funcionalismo”, acusou Oster-
mann.

Para identificar os pagamen-
tos, Ostermann e sua equipe téc-
nica precisaram fazer uma análise 
minuciosa dos contracheques 
dos 768 magistrados gaúchos na 
ativa, uma vez que os valores pa-
gos a título de Gratificação por 
Acúmulo de Processos não es-
tão discriminados na folha. Esse 

privilégio foi incluído dentro da 
categoria de vantagens eventu-
ais, que também abarca substi-
tuições e indenizações de férias, 
entre outros benefícios.

Em maio, apenas 254 magistra-
dos haviam recebido vantagens 
eventuais correspondente a mais 
de um terço da remuneração. No 
total, foram pagos R$ 5,3 milhões 
em vantagens eventuais. Porém, 
em junho, esse montante tripli-
cou e chegou a R$ 15,7 milhões, 
beneficiando 681 membros do TJ/
RS, o que representa 88% dos juí-

zes da ativa. Essa comparação é o 
que permite afirmar que ocorreu 
o pagamento do novo privilégio.

“Tivemos que fazer um traba-
lho muito profundo para conse-
guir identificar esses pagamentos 
já que o site do Tribunal de Justiça 
não dispõe da devida transparên-
cia. A população gaúcha tem o di-
reito de saber o quanto ganha um 
juiz, com seus inúmeros penduri-
calhos que constantemente são 
criados de forma ilegal e imoral, 
sem lei e sem passar pelo crivo 
dos deputados. A transparência 

não é um favor - é um dever de 
todos os órgãos públicos”, criti-
cou.

Para barrar o pagamento deste 
novo privilégio, Fábio Ostermann 
estuda ingressar com uma ação 
judicial. O objetivo será anular a 
resolução do TJ/RS, que, na visão 
do parlamentar, institui um au-
mento remuneratório disfarçado 
de gratificação.

FONTE - Assembleia Legislati-
va do RS (Gabinete Fábio Oster-
mann)
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CÂMARA DE TORRES CONTINUA TRABALHANDO II
Alguns vereadores passam este 

tempo do recesso trabalhando normal-
mente. Eles mantém certa assiduidade 
nos gabinetes, participam de eventos 
que acham fazer parte dos objetivos de 
seus mandatos e formalizam Pedidos 
de Providências, Indicações e Requeri-
mento. 

A única coisa que os legisladores não 
participam no recesso é a reunião or-
dinária, simplesmente porque ela não 

é realizada no período. Consequente-
mente, não são debatidos nem votados 
os Projetos de Lei. 

A obrigação formal do vereador é 
tão somente participar das sessões or-
dinárias e assinar sua participação em 
processos internos, caso isto ocorra.  O 
resto são opções dadas aos vereadores 
para que exerçam com mais destaque 

suas funções legislativas de arbitragem 
ao Poder Executivo, da formatação 
de Ideias encaminhada para a prefei-
tura ou para outros poderes e é claro 
de fazer ou votar Projetos de Lei.  E a 
maioria dos eleitos em Torres utiliza 
estes instrumentos, não limitando seu 
trabalho em participação de votações 
ou sessões ordinárias.

CÂMARA DE TORRES CONTINUA TRABALHANDO
A Câmara de Vereadores de Torres, 

em recesso de sessões ordinárias até 
1º de agosto, continua trabalhando em 
REUNIÕES REPRESENTATIVAS, realiza-
das todas as segundas feiras no inicio 
da tarde, apesar de fechadas para o 
público. E nesta semana, dentre outras 
demandas despachadas pela comissão 
estão algumas moções (reconhecimen-

tos).
Uma, de Congratulação ao Promotor 

de Justiça da comarca, Márcio Roberto 
Silva de Carvalho, por conseguir cerca  
de R$ 7 milhões para a cidade de Tor-
res através de ações judiciais. Assinou o 
pedido de Moção o vereador Gimi (PP).  
Estes recursos são oriundos de multas e 
ações civis publicas  por partes que esta-

vam judicializadas ou prestes a judiciali-
zar - E que foram penalizadas  através de 
pagamentos financeiros. 

A segunda moção que cito foi assi-
nada por todos os vereadores.  Foi de 
PESAR aos familiares de CLEA SPOLTI DE 
MENEZES, por seu falecimento, ocor-
rido no dia 28 de junho de 2022. Esta 
torrense era de famílias raiz. O viúvo é 

Alexandre de Menezes, que foi servi-
dor de ponta do Banco do Brasil local e 
se caracteriza por ser uma pessoa pra 
cima, um dos primeiros surfistas raiz de 
torres, destacada por falar com todos, 
o que virou até folclore positivo para a 
família na cidade, família esta que leva 
adiante o legado do casal com o mesmo 
caráter.  Minhas condolências também. 

ABAIXO ASSINADO 'DIGA NÃO AS TORRES DE CONCRETO'  PRESSIONA SOBRE MUDANÇAS NO  PLANO DIRETOR URBANO DA CIDADE
Recentemente foi reativado na pla-

taforma Change.org um abaixo-assi-
nado de 2014, intitulado “Diga Não 
Às Torres de Concreto” que já possui 
quase de 20 mil assinaturas. Conforme 
o texto do documento, ele serve para 
pressionar Prefeitura Municipal de 
Torres e o Ministério Público quanto 
na proposta da Revisão do Plano Dire-

tor Urbano que deve passar por uma 
audiência pública na semana que vem. 

O abaixo assinado - que existe des-
de 2014 (mas voltou a circular recen-
temente) - cita vários impactos que 
para os autores são ocasionados por 
edificações.  Diz que cidade verticali-
zada perde a possibilidade de visão da 
paisagem natural; diz que “em cidades 
históricas como Torres, devido a pouca 

distância entre as áreas verticalizadas, 
a construção de altos edifícios provoca 
significativos impactos paisagísticos, 
escondendo as fachadas de antigas 
igrejas e casarios centenários e am-
bientes naturais como morros, serras 
e horizonte marinho”, dentre outras 
várias observações.

Os vereadores de Torres terão um 
grande desafio pela frente. Devem ou-

vir profissionais das áreas ambientais, 
sanitárias, urbanísticas, de engenharia, 
dentre outras; para depois votarem de 
acordo com suas consciências, apro-
vando, emendando ou reprovando o 
Projeto de Lei da alteração do Plano 
Diretor Urbano de Torres, que deve en-
trar na Casa Legislativa para tramitar a 
partir do início de Agosto. 

Eu, como cidadão torrense, gostaria 

que fossem contratados profissionais, 
isentos de ideologia na medida do 
possível. Profissionais que serão pagos 
para darem o diagnóstico científico em 
suas áreas, consequentemente colo-
cando suas biografias em jogo. Darem 
os diagnósticos concordando ou não 
com o Plano da Prefeitura de Torres - 
ou com os argumentos do legítimo e 
democrático Abaixo Assinado.   

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

MUITA ARRECADAÇÃO? NATURAL BRIGA PELO “PODER”
Somente até dia 20 de julho 

de 2022, menos de sete meses 
completos, já foram arrecada-
dos no Brasil, levando em conta 
todos os impostos, a quantia de 
R$ 15,8 trilhões.  Outra conta 
que se faz é que nós, brasileiros, 
temos de trabalhar cinco meses 
nos 12 meses do ano só para 
pagar os impostos exigidos.

Em minha opinião, estas bri-
gas polarizadas, estas disputas 
pelo poder, na maioria das ve-
zes sem ideologia clara e sem 
planos de governo que fecham 
matematicamente pelo menos; 
este corporativismo estatal que 
não quer sequer levantar sus-
peitas de mordomias nos salá-
rios e dos benefícios de servi-

dores públicos e políticos são 
algumas razões de tanta arre-
cadação. Acabam sendo insis-
tentes, ano após ano, por conta 
desta enormidade de dinheiro 
que se coleta no Brasil através 
de impostos e taxas. Cobrados 
também muitas vezes com co-
erção. 

Se aplicássemos o IMPOSTO 
ÚNICO, como deveria ser parte 
de um dos programas de gover-
no do Brasil, certamente: 

1 – Diminuiria a burocracia e 
eliminaria todas as estruturas 
fiscais, inclusive em minha opi-
nião com a eliminação da nota 
fiscal obrigatória, pois o impos-
to seria sobre MOVIMENTA-
ÇÃO FINANCEIRA, consequen-

temente o documento serviria 
somente para formalizar uma 
relação comercial entre vende-
dor e comprador. Para estado 
não teria serventia. 

2 – Diminuiria custos do 
governo federal, estaduais e 
municipais por não necessitar 
mais de fiscalização nem de sis-
temas e organogramas para o 
seu funcionamento. 

3 – Melhoraria a competiti-
vidade dos pequenos para que 
atuassem no mercado FOR-
MAL, porque não necessitaria 
de contratação de profissionais 
caros e diversos para executar 
o planejamento e a execução 
dos processos legais comerciais 
e contábeis da atual legislação.  

A alíquota do imposto seria 
calculada para que suprisse 
os atuais orçamentos públicos 
(nacional, estaduais e muni-
cipais). Mas, em seguida, po-
deria iniciar uma escalada de 
degraus abaixo, justamente por 
conta da baixa de processos e 
a baixa necessidade de pessoas 

para operarem estes procedi-
mentos. 

Não dá para convivermos 
com este atual sistema tributá-
rio. Não só por ele ser comple-
xo e burocrático, nem por ele 
ser corporativista estatal, mas 
por ele obrigar que o povo tra-
balhe para o governo ao invés 
do contrário. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2



A FOLHA 11SEXTA-Feira, 22 de Julho de 2022

O prefeito de Três Cachoeiras, 
Flávio Raupp Lipert, e a equipe 
da Secretaria Municipal de Saú-

de, receberam os representantes 
do Governo do Estado do RS, que 
vieram vistoriar as obras de am-

pliação da unidade de saúde do 
bairro Santa Rita.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Ritiele Gonçalves, a 
unidade está sendo ampliada e 
reformada para melhor atender 
à população. “Os espaços ficarão 
mais amplos. Além disso, será 
construída duas salas novas. O 
ESF passará a contar com um 
consultório para atendimento 
odontológico”, explicou a secre-
tária.

“Essas obras vão melhorar os 
atendimentos e permitir que o 
Governo Municipal ofereça mais 
serviços em saúde. O prédio não 
atendia às demandas adequadas 
para receber as pessoas. Me-
lhorar o ambiente de trabalho 

é importante para os servidores 
da saúde, como também para a 
nossa população”, afirmou o pre-
feito.

 As benfeitorias, que estão 
sendo realizadas com recursos 
do Governo do Estado, devem 
ser concluídas até final de no-

vembro. Enquanto as obras es-
tão em andamento, os pacientes 
devem procurar a rua Fernando 
Scheffer Rolim, nº 239, no bairro 
Santa Rita, para realizarem seus 
atendimentos. Mais informações 
por ser obtidas por meio do tele-
fone (51) 99746-7036.

SAÚDE

Governo do Estado visita obras de unidade de saúde em Três Cachoeiras

A Secretaria Municipal de 
Saúde está vacinando com a 
4ª dose contra a Covid-19  (re-
forço 2) pessoas de 18 anos 
ou mais desde segunda-feira 
(18 de julho) em Torres. A 4ª 
dose está disponível no Posto 
Central e em todas as Salas de 
Vacinas dos ESF’s da cidade. 
A secretaria informa também 
que a 3ª dose da Janssen está 
disponível. Para vacinar, basta 
apenas o interessado levar a 
carteira de vacinação com o 
prazo de quatro meses da úl-
tima dose e um documento 

de identificação. A pessoa re-
ceberá a vacina disponível na 
Unidade de Saúde, indepen-
dente das marcas de vacinas 
recebidas anteriormente. A 
imunização é sem agendamen-
to. O Posto Central e os ESF’s 
São Brás e Rio Verde funcio-
nam das 8h às 12h e das 13h às 
17h. Os outros ESF’s atendem 
das 8h às 12h e das 13h30min 
às 17h30h.

O Município de Arroio do 
Sal, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, também  
iniciou a aplicação da dose 4 

ou reforço 2 na população com 
idade de 18 anos ou mais. As 
demais faixas etárias também 
estão recebendo as doses 1, 2, 
3 ou reforço 1, embora algu-
mas doses encontram-se ES-
GOTADAS no momento (como 
a primeira dose da Pfizer). A 
imunização ocorre de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 10h, 
no ESF Dr. José Elton Castro 
Cardoso (ESF Centro), locali-
zado na Rua Joaquina Vargas, 
nº 198, e no ESF Rondinha, na 
Rua K, nº 6900, ou enquanto 
durarem os estoques.

A 4ª dose (reforço 2) contra Covid-19 
está disponível para pessoas 18 anos 

ou mais em Torres e Arroio do Sal

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
14/07 e 20/07, informamos com 
pesar que registrou-se um novo 
óbito relacionado a doença nes-
ta semana na cidade. Trata-se 
de uma paciente do sexo femi-
nino, de 98 anos, com comorbi-
dade e que estava internada no 

PA (Pronto Atendimento).
Apesar disso, houve redução 

em relação ao número de casos 
ativos de Covid-19 na cidade. 
Na quarta-feira (20/07), o Bo-
letim Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde registrava 70 casos ativos 
em Torres - número que é me-

nor que os 97 casos ativos da 
quarta-feira passada (13/07). 
Nesta semana foram positiva-
dos 81 casos. "Com relação ao 
número de casos ativos ser in-
ferior ao dos novos positivados, 
significa que muitos deles já es-
tão curados", afirma a Prefeitu-
ra de Torres.

Torres teve um óbito relacionado a Covid-19 registrado na última semana

81 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 20 de julho, o 

Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres registrava, con-
tando desde o início da pande-
mia, 13202 casos confirmados, 
com 13005 recuperados, 65 
pacientes em isolamento domi-

ciliar e 127 óbitos. "Nesta quar-
ta, o Boletim registra 6 casos de 
Covid no Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes - sendo 3 pa-
cientes de Torres hospitalizados 
em leito comum, 2 pacientes 
de fora de Torres hospitaliza-
dos na UTI e 1 em leito comum. 

Também estão registrados 2 pa-
cientes de Torres hospitalizado 
em outro município", ressalta a 
Prefeitura de Torres, indicando 
ainda que o boletim não regis-
trava nenhum caso suspeito de 
Covid-19.

Assim,  no período de uma se-

mana (entre 14/07 e 20/07), fo-
ram registrados 81 novos casos 
da doença em Torres. Com isso, 
houve redução em relação ao 
total de novos casos da semana 
passada (entre 07/07 e 13/07), 
quando 111 novos casos foram 

registrados na cidade. Reforça-
-se a necessidade da população 
manter-se em dia com sua vaci-
nação - com as 2 doses da vaci-
na contra a Covid-19 + doses de 
reforço - para que os esforços 
contra a doença sigam positivos.

Em Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
o ultimo relatório foi de 21/07 
(quinta), quando o município 

estava com 2967 casos confir-
mados para Covid-19 (tendo um 
paciente internado), sendo 2912 
recuperados e nenhum suspeito 

(aguardando resultados). Além, 
disso, Três Cachoeiras estava com 
29 óbitos relacionados ao coro-
navírus desde o princípio da pan-

demia (nenhum novo óbito no 
município em relação a semana 
passada).

Já o município de Arroio do Sal 

não apresentou nenhum novo re-
latório em relação a situação do 
Covid-19 no município nas últi-
mas semanas.

Torres registrou 81 novos casos no período de uma semana - redução em relação a semana anterior.

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 
 

EDITAL Nº 001/2022 
 

                                                        FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito de Três Cachoeiras, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados que encontra-se 
aberto o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de servidor.  As inscrições serão 
realizadas no período de 25/07/2022 a 27/07/2022, das 13h30min as 17h00min, na Sede da Prefeitura, 
para os cargos e funções, conforme tabela abaixo: 
 
FUNÇÕES DE NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Função Nº de 
vagas 

Carga 
horária 
semanal 

Vencimento 
Mensal 

Pré-requisitos 

Motorista  
Categoria “D” 

02 44h  
R$ 1.660.26 

a) Nível de 4ª série do Ensino Fundamental; 
b) Carteira Nacional de Habilitação - 
Categoria D; 
c) Idade Mínima: 18 anos 

 

Agente de Serviços  
Complementares 

CR 40 h R$ 1.241.87   a) Nível de 3ª série do Ensino Fundamental; 
  b) Idade: Mínimo 18 anos 

 
FUNÇÕES DE NIVEL FUNDAMENTAL 

Função Nº de 
vagas 

Carga 
horária 
semanal 

Vencimento 
Mensal 

Pré-requisitos 

Agente 
Administrativo 
Auxiliar 

CR 35 h R$ 1.482,91 a) Ensino Fundamental 
b) Idade Mínima: 18 anos 

 
 
FUNÇÕES DE NIVEL MÉDIO E NORMAL MÉDIO  

Função Nº de 
vagas 

Carga 
horária 
semanal 

Vencimento 
Mensal 

Pré-requisitos 

Atendente de 
Creche 

CR 40 h R$ 1.660,26 a) Normal Médio – Magistério   
b) Idade Mínima: 18 anos 

Agente de 
Combate a 
Endemias 

01 40 h R$ 2.424,00 a) Ensino Médio 
b) Idade Mínima: 18 anos 

 
 
O Edital será publicado na integra no Mural da Prefeitura e no site do município: 
www.trescachoeiras.rs.gov.br 

 
 
 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito 



12 A FOLHASEXTA-Feira, 22 de JuLho de 2022 TORRES

A Secretaria de Educação de 
Torres, através da Coordenação de 
Educação Especial,  Inclusiva, vem 
realizando ao longo do primeiro 
semestre de 2022 a Formação 
Continuada para Monitores de 
Educação Especial. A formação se 
faz necessária para a qualificação 
destes profissionais, desenvolven-
do novos conhecimentos na sua 
prática pedagógica, garantindo 
assim mais segurança e profissio-
nalismo no trabalho desenvolvido.

Dentre os temas de formação 
foram abordados práticas inclusi-
vas, atribuições, múltiplas defici-
ências e adaptações pedagógicas 
inclusivas. A formação contou 
com a participação das psicopeda-

gogas e fonoaudiólogas que com-
põem o grupo de especialistas da 
Secretaria de Educação juntamen-
te com profissionais da área da 
saúde compartilhando suas falas 
e vivências.

A formação se dá em conso-
nância com o Plano Municipal de 
Educação, trabalhando a estraté-
gia apontada no mesmo, que se é 
oferecer e garantir aos profissio-
nais que atuam nas salas de recur-
sos multifuncionais e na monitoria 
de alunos da educação inclusiva, a 
formação continuada e perma-
nente em serviço, de no mínimo 
40h/ano, visando capacitá-los 
para realizar avaliação-diagnós-
tica, bem como, o atendimento 

educacional especializado de alu-
nos com deficiência, transtorno 
global de desenvolvimento, altas 
habilidades ou superdotação.

Para o Secretário de Educação 
de Torres, Alexandre Porcatt, as 
formações da Educação Especial 
Inclusiva permitem refletir a ne-
cessidade dos professores e moni-
tores em promover mudanças, de 
modo que consigam possibilitar 
a todos, sem exceção, um ensino 
de qualidade que respeite as di-
ferenças e especificidades dos es-
tudantes elegíveis aos serviços da 
educação especial, à igualdade de 
oportunidades e a participação na 
sociedade. (FONTE - Prefeitura de 
Torres) .

Formação continuada para monitores de Educação 
Especial vem sendo realizada em Torres

Encerrou no dia 14 de julho o 
workshop 'Assertividade com o 
Cliente', ação do Programa Cida-
de Empreendedora. A Prefeitura 
de Torres, através da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Indústria 
e Comércio, em parceria com o 
Sebrae, promoveram o curso de 
forma gratuita, que desta vez 
ocorreu nas dependências da 
UCS.

A metodologia proposta foi 
desenvolvida buscando a inte-
gração e a troca de experiências 

entre os participantes. Além da 
autorreflexão e expansão da 
consciência sobre a importân-
cia do planejamento e preparo 
constante das equipes para que 
as vendas sejam realizadas. Vi-
sando auferir os objetivos cita-
dos, serão abordados ao longo 
do workshop importantes prá-
ticas, ferramentas e teorias que 
auxiliarão os empresários na 
busca pela melhoria na perfor-
mance das vendas.

A iniciativa resulta do Progra-

ma Movimenta Torres, um dos 
eixos do Plano Desenvolve + Tor-
res, mais uma ação do Cidade 
Empreendedora – Eixo Valoriza-
ção das Empresas. O Programa 
que também promoverá a qua-
lificação profissional na cidade, 
tem como um dos grandes pro-
pósitos atingir os empresários 
interessados em agregar conhe-
cimentos e novas técnicas em 
suas atividades, buscando cada 
vez mais o aperfeiçoamento. 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Mais um workshop do Cidade Empreendedora é finalizado em Torres

A Prefeitura Municipal de Tor-
res -  através da Secretaria de Tra-
balho, Indústria e Comércio - traz 
para o município  o maior curso 
do Sebrae do Brasil, o Workshop 
EMPRETEC. O Workshop gratui-
to tem como objetivo estimular 
e desenvolver as características 
individuais do empreendedor, de 
forma a propiciar sua competitivi-
dade e permanência no mercado, 
por meio de metodologia viven-
cial especialmente desenvolvida 
para este fim, cuja abordagem 
se dá pelas 10 características em-
preendedoras. 

No dia 28 de julho, às 19h, 

será realizada a palestra desa-
fie-se para sensibilização para o 
EMPRETEC. Na UCS Torres com 
entrada gratuita. "Este programa 
fixa a imagem do Sebrae como 
principal instituição de fomento 
ao empreendedorismo. Mais de 
65% dos participantes declaram 
aumento no lucro mensal nos 
seus negócios e resultados extre-
mamente positivos. Serão permi-
tidas inscrições para maiores de 
18 anos, empresários locais que 
tenham interesse em se reinven-
tar", ressalta a prefeitura de Tor-
res.

No primeiro momento os parti-

cipantes se inscrevem para parti-
cipar da palestra de sensibilização 
e no dia irão formalizar sua inten-
ção em participar do Workshop 
EMPRETEC. Após a inscrição a 
equipe do Sebrae irá entrar em 
contato para realizar uma entre-
vista pessoal e após essa etapa 
o candidato estará apto para o 
Workshop EMPRETEC. A parti-
cipação fica sujeita à aprovação 
na entrevista de seleção, tendo 
como referência o perfil mínimo 
exigido pelo EMPRETEC.

O Workshop EMPRETEC é um 
curso que irá estimular a evolu-
ção pessoal, será desafiador e 

intenso para os participantes e 
busca ativar o empreendedoris-
mo ao extremo. Os conteúdos a 
serem praticados serão: a bus-
ca de oportunidade e iniciativa, 
persistência, comprometimen-
to, qualidade e eficiência, riscos 
calculados, estabelecimento de 
metas, busca de informações, 
planejamento e monitoramento 
sistemático, persuasão e rede de 
contatos e independência e auto-
confiança.

São divididos entre planeja-
mento com estabelecimento de 
metas, busca de informação e 
monitoramento sistemático. Re-

alização com a busca de oportu-
nidades, iniciativa, persistência, 
comprometimento, exigência de 
qualidade, eficiência e correr ris-
co calculado. Poder com persua-
são, redes de contato, indepen-
dência e autoconfiança.

O Workshop EMPRETEC é ofe-
recido gratuitamente e serão 6 
dias de imersão com carga horá-
ria de 60 horas, com 30 partici-
pantes. Entre os dias 29 de agos-
to a 03 de setembro, das 08h às 
18h na UCS Torres. A inscrição é 
pelo site  https://torres.rs.gov.br/
desenvolvetorres/inscricoes-em-
pretec-2022/

EMPRETEC - Workshop gratuito busca estimular e desenvolver 
as características individuais do empreendedor em Torres

Edital de chamamento público abre inscrições 
para Artesanato no Morro do Farol

TORRES - A Prefeitura Municipal 
de Torres através da Secretaria de 
Cultura e do Esporte lança o Edital de 
chamamento Público nº 01/2022 para 
Artesanato no Morro do Farol no mu-
nicípio de Torres. As inscrições estão 
abertas entre dia 15 de julho a 01 de 
agosto de 2022, de pessoas físicas in-
teressadas na autorização/ alvará para 
comércio de Artesanato no Morro do 

Farol no município de Torres para o pe-
ríodo de 10 de setembro de 2022 a 31 
de agosto de 2023.

O edital estará disponível no site 
www.torres.rs.gov.br através do link 
https://torres.rs.gov.br/edital/inscri-
coes-para-artesanato-no-morro-do-
-farol/ - ou pode ser solicitado através 
do e-mail cultura@torres.rs.gov.br. A 
inscrição dar-se-á obrigatoriamente 

de forma presencial, através da entre-
ga de envelope lacrado, juntamente 
a Secretaria da Cultura e do Esporte 
na Rua José Antônio Picoral, n° 79, 3° 
andar, centro de Torres – RS, de se-
gunda a sexta-feira, em dias úteis, nos 
seguintes horários: segundas, quartas 
e sextas-feiras das 08h às 11h30 e das 
13h às 17h30; terças e quintas-feiras 
das 13h às 17h30.
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ULBRA e você

ê

ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Quando as Entidades Representantivas têm essa percepção, necessária, de que 

os serviços que elas prestam são incompletos, e é bom que sejam (porque a expe-
riência histórica mostra que, quando eles foram totais eles foram violentos), elas 
demandam o trabalho de outras. Sintetizando, eu diria que a demanda de reflexão, 
de aprofundamento, de pensar ações para uma atuação em rede sempre vem junto 
com uma visão muito mais próxima da realidade da vida nos bairros. Quem olha 
muito idealizado acha que o que faz é suficiente, um engano, ou acha que, fazendo 
sozinho o melhor que pode, vai dar conta, mas não vai.

As entidades comunitárias deveriam ser estimuladas pelo executivo e articuladas 
para agir de forma que as demandas dos bairros fossem contempladas, valorizando 
suas reivindicações, porque a articulação delas é que vai gerar uma melhor quali-
dade da entrega dos direitos para os moradores. Em Torres somos conhecedores de 
que, quando as entidades tinham voz e direitos atendidos, eram elas que apontavam 
os serviços a ser realizados na comunidade, e isso fez com que surgissem entidades 
fortes e organizadas, trazendo qualidade de vida e crescimento dos bairros onde se 
localizavam. 

De um lado, vejo, as Associações que prestam serviços à comunidade (tentando 
assistir e protegendo as pessoas) na maioria fechando, ou ficando inativas, com ser-
viços suspensos ou diminuíram muito o atendimento. Isso tem um impacto enorme, 
que não podemos colocar debaixo do tapete. As pessoas nesta pandemia estavam 
atravessando um momento de extrema dificuldade e tiveram redução drástica das 
suas redes públicas de apoio e as Associações não tinham como atender as necessi-
dades das pessoas em toda a sua extensão, pois, trabalham com foco em demandas 
do bairro, e sem recursos. De outro lado, o município não prioriza as solicitações 
das entidades, isso faz com que as mesmas percam credibilidades diante de seu 
público alvo, fazendo com que seus diretores fiquem desencorajados de continuar 
representando a comunidade onde vivem. Muitas entidades, que defendem de fato 
direitos sociais, por estarem muito perto do sofrimento da sua comunidade, come-

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

A VÓZ DOS BAIRROS çaram a se desintegrar. Até  os conselhos municipais estão sentindo (pela falta de 
conexão, parcerias) e nomeiam representantes sem representatividades, podendo 
criar problemas as prestações de contas, onde atas podem se tornar invalidadas e 
desta forma trazer dificuldades ao gestor, que pode ser responsabilizado.

Deveria haver maior disponibilidade do poder público para esse tipo de atuação 
mais pareada, de soma, para aproveitar a força e o conhecimento que essas Asso-
ciações de Moradores têm dos territórios onde atuam. Em Torrees, no passado já 
tiveram protagonismo nos bairros porque tinham o envolvimento do gestor muni-
cipal, que apoiava os movimentos sociais que respondiam muito bem ao contexto 
onde estavam inseridas - pois elas têm de fato uma escuta e uma sensibilidade para 
o sofrimento das pessoas que estão ali. Diferentemente do momento atual, onde a 
prefeitura de forma conservadora, trabalha numa perspectiva tutelar. Quando essas 
organizações mobilizam não só a sociedade civil, mas provocam os governos e co-
bram dele ações, isso faz muita diferença do ponto de vista da dignidade das pessoas 
vulneráveis, que deixam de ser tratadas como vítimas, mas sim como cidadãs que 
estão atravessando um momento de dificuldade que não é culpa delas.

REPASSE DE RECURSOS - O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por 
meio da Promotoria de Justiça de Torres, realizou na manhã desta segunda-feira, 18 
de julho, a entrega de R$ 7.434.264,06 oriundos de ação civil pública para os muni-
cípios de Torres e Dom Pedro de Alcântara, à Patrulha Ambiental da Brigada Militar 
(Patram) de Torres e para o Fundo, para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL). 
Há ainda o valor R$ 1.761.152,43 que será destinado ao Fundo Municipal do Meio 
Ambiente de Torres para obras a serem realizadas no Bairro Igra Norte. Os valores, 
aproximadamente R$ 9,2 milhões somados, são provenientes de duas ações civis 
públicas ajuizadas pela Promotoria de Torres.

O Fundo Municipal do Meio Ambiente de Torres recebeu R$ 4.460.878,44 para 
a realização de um novo espaço do canil municipal, com a compra de terreno de 11 
hectares, proporcionando a ampliação do número de vagas 100 para 300 animais 
acolhidos, além de melhorias na infraestrutura tanto para os animais quanto para os 
servidores. Os recursos também serão utilizados no projeto de contenção das mar-
gens da Avenida Riacho e projeto acerca do processo erosivo da Lagoa do Violão, 
com a revitalização da margem em dois trechos.

A Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) de Torres recebeu R$ 100 mil 
para reaparelhamento.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 
Coronel Pacheco, 985.
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Como diria Pierre Nora, “tudo o que é chamado de clarão de me-
mória é a finalização de seu desaparecimento no fogo da história. 
A necessidade de memória é uma necessidade de história”. Num 
período de necessidades de todo tipo, do discurso ambientalista às 
questões humanitárias até a escassez de ética nas esferas cotidia-
nas e da política institucionalizada é que se discutem temas contra 
hegemônicos com intuito de minimizar a voracidade do neoliberalis-
mo num contexto global. Diante de um cenário de massificação dos 
costumes e dilaceração das tradições na constante oposição entre o 
moderno e o antigo, surge a necessidade de uma profunda reflexão 
sobre a história, o tempo passado e o tempo presente, a identidade 
e a memória. Atualmente, há uma preocupação com a cultura po-
pular por parte de ativistas culturais, pesquisadores e legisladores. 

A palavra “Patrimônio Cultural” nunca foi tão veiculada pelos 
meios de comunicação com uma acepção tão ampla de seu signifi-
cado. Uma necessidade de reconhecimento cultural para um período 
de crises? A escritora Ellen Woods afirma que “o mundo esta sen-
do crescentemente povoado não por alegres robôs, mas por seres 
humanos cada vez mais indignados.” A indignação crescente das 
populações historicamente marginalizadas surge num contexto de 
(re) afirmações de identidades, reconhecimento e valorização das 
memórias coletivas e da consagração de patrimônios excluídos. Os 
laços identitários e a memória histórica são eixos fundamentais para 
as lutas dos movimentos sociais na atualidade. As heranças do pas-
sado que “sobrevivem” e são acionadas no presente pelos atores 
sociais em busca de referências históricas para saciar suas aspira-
ções de vida são dispositivos condicionantes do Patrimônio Cultural.

Historiador, Pesquisador e Educador

 Patrimônio Cultural : Identidade, História e Memória

Leonardo Gedeon 

O Patrimônio Cultural é compreendido como o conjunto de bens 
culturais materiais, imateriais e o meio ambiente natural que tenha 
relevância social e afetiva para uma coletividade. Os bens culturais 
são elementos relativos à natureza, às técnicas dos saberes e faze-
res considerados os elementos intangíveis (imateriais) e, por fim os 
artefatos, edificações, sítios arqueológicos e históricos que configu-
ram os elementos tangíveis (materiais) do Patrimônio Cultural. O 
conceito de Patrimônio sofreu profundas transformações de acordo 
com os contextos históricos e não deve ser concebido de maneira 
reducionista ou simplista, levando em consideração o caráter ideo-
lógico, político e econômico. A formação dos Estados Nacionais, os 
regimes totalitários e as repúblicas democráticas sempre tiveram 
um apelo ao Patrimônio Histórico- Cultural como forma de criar uma 
identidade nacional com objetivo de unificação e legitimação de po-
der.
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ÁRIES - A semana favorece suas reali-
zações, mas é importante manter firmes 
suas intenções e seus desejos, não fican-
do em cima do muro. A Lua Minguante no 
seu signo te traz luz e proteção espiritual, 
mas é importante ter atitudes nobres e sá-

bias, abandonando erros do passado e buscando se co-
nectar com quem você de fato é. Seja franco para ter mais 
chance de sucesso.

TOURO -A semana vai testar sua paciência 
do começo ao fim. Mantenha suas decisões 
e não fique sustentando dúvidas. A sema-
na é importante para definições. O que você 
precisar iniciar vai surgir espontaneamente; 
em relação ao que tiver que deixar ir, não se 

apegue! Abra espaço para o novo em sua vida. Mantenha seu 
otimismo e poderá ver seus caminhos se abrirem.

GÊMEOS -A semana pode trazer uma grande 
liberação e abertura de caminhos novos em sua 
vida. Além disso, Vênus pode trazer prosperida-
de, mas é preciso sair da zona de conforto. O 
momento é ideal para dar um novo rumo à sua 
vida, sem medo de ser feliz. A Lua Minguante vai 

trazer novas ideias, mas também impermanências. Não se apegue a 
nada, pois tudo está mudando e nada é permanente.

CÂNCER -A semana vai te testar e de-
safiar seus conhecimentos e talentos: é 
um bom momento para tomar coragem e 
acreditar em si mesmo. Você certamente 
vai conseguir ultrapassar os desafios que 

virão. Não fique sustentando dúvidas e busque compreender 
mais a respeito da sua situação.

LEÃO -  A semana pede fé e confiança 
em si para realizar e progredir, mas isso 
só virá se houver uma definição do que 
você realmente quer. Dúvidas podem 
ser paralisantes e, inclusive, deixar seu 

caminho empacado, porque na verdade você está no 
piloto automático, deixando a vida te levar, mas é uma 
semana de intenção: defina suas metas e seus objetivos.

VIRGEM - É uma semana em que você pre-
cisa se organizar e evitar gastos excessivos. 
Tome cuidado com a extrema desordem que 
pode vir, inclusive material, se você não esti-
ver sendo organizado nessa parte. Além dis-
so, fique atento a pessoas desonestas, que 

podem tentar te enganar ou manipular. Quanto mais criativo e 
original você for, mais tende a controlar as situações ou resol-
ver os problemas com rapidez.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana tende a trazer sua auto-
confiança à tona, por isso é importante en-
contrar atividades que te motivem e te ins-
pirem. Além disso, os amigos podem ser de 
grande ajuda. Aposte em novos projetos ou 
em novas experiências. Não insista na teimo-

sia, persistindo em velhos caminhos.

CAPRICÓRNIO -A semana pede 
resoluções e decisões, então 
qualquer hesitação ou passivi-
dade precisa ser varrida. Existe 
evolução, mas é preciso uma for-

ça clara de mudança e renovação que só virá de 
uma decisão interior. Nada externo poderá mu-
dar ou trazer estímulo, pois esse estímulo precisa 
nascer da sua própria alma.

AQUÁRIO - Tome cuidado com uma von-
tade muito individualista ou autoritária que 
pode surgir nesta semana. É importante 
tentar evitar isso, senão você vai acabar 
brigando ou competindo com Deus e o 
mundo. No mais, use sua força e sua co-

ragem para romper com situações que estão estagnadas. É 
uma semana de decisões e que traz circunstâncias favorá-
veis e abundância, mas a criatividade precisa operar.

PEIXES -A semana pode ser 
marcada por contrariedades, 
extremo cansaço e um punha-
do de intrigas que deixam você 
desmotivado. Além disso, pode 
ser um bom momento de reno-

vação e virada de mesa. Saiba colocar limites 
em situações negativas, desgastantes e pe-
sadas. Existirá prosperidade se você souber 
renovar a própria vida.

ESCORPIÃO -Tome cuidado com desequilíbrio 
emocional, porque você pode estar impaciente 
e nervoso. Sua saúde pode pedir cuidados, en-
tão faça pausas ou mesmo um check-up. Tenha 
intenções claras sobre o que precisa ou deseja, 
porque pode ter uma semana cheia de discus-

sões ou mau humor causado por você não ter uma meta definida 
ou um planejamento claro das suas atividades.

SAGITÁRIO - A semana traz foco e ação. 
Você pode ter atitudes corajosas em uma 
direção bem concentrada para um resul-
tado expressivo, portanto quanto mais 
destemor, perícia, foco e organização, 

melhores resultados você conquistará. Tome cuidado 
com imprudência e impulsividades; isso é diferente de 
ter coragem e certa direção ativa.

VARIEDADES

(semana entre 19/07 e 25/07)
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Conversando com pessoas nas 
minhas primeiras semanas pela 
região, descobri que existiam 
duas figuras emblemáticas que 
habitavam a mata em simples 
barracos, próximos a belas ca-

choeiras, e quis conhecê-los. Era 
meu lado antropológico da via-
gem que começava a aflorar. Co-
mecei indo até um assentamen-
to sem terra, chamado Colônia. 
Lá fui atrás do “Nego Zau”. Achei 
ele e sua família em uma casa 
muito simples, onde fiquei por 
duas noites, esperando as fortes 
chuvas passarem para ir com ele 
até sua “toca” no mato. Nesses 
dias lembro de ajudar seus fi-
lhos, netos e agregados, todos 
crianças, a fazerem as lições de 
casas. Como era pandemia, as 
aulas eram apenas a distância. 
Me surpreendi com crianças de 
12 anos que mal sabiam ler e re-
cebiam textos complexos de in-
terpretação. Por lá também tive 
a experiência de comer cérebro 
de boi com farinha, logo em meu 
primeiro dia. Era a comida que 

tinha. Não achei gostoso, mas 
já posso dizer que comi. Além 
disso, experimentei uma espé-
cie de cactus, chamado palma, 
que normalmente é dado para 
o gado, mas nessa região se ti-
nha a cultura de comer, visto 
que em épocas de muita fome, 
era o que a natureza oferecia a 
eles. Após passar a chuva, eu e 
Nego Zau fomos até seu barra-
co em sua moto. Um pequeno 
barraco de madeira, sem luz 
elétrica e com uma mangueira 
que trazia água vinda direto de 
uma cachoeira. Fiquei por lá três 
noites com ele e seu filho João, 
de 10 anos. O menino mais pa-
recia um homem feito, andando 
pra lá e pra cá com seu facão e 
com a cara fechada. Mas em al-
guns momentos nos divertimos 
como duas crianças. Comi carne 

de cágado (espécie de tartaru-
ga), que eles haviam caçado no 
rio, e visitei a cachoeira que julgo 
ser a mais linda que já visitei em 
minha vida, Cachoeira do Her-
culano. Após essas duas noites, 
Nego Zau me levou de moto até 
uma estrada, onde eu iria em di-
reção a casa de Astrogildo, uma 
outra lenda viva da chapada. 

Foi uma caminhada intensa, 
na maior parte em subida, sob 
o forte sol do sertão baiano. No 
caminho, carros não passavam 
pois as estrada eram muito pe-
dregosas e com travessias de rios 
em seu trajeto. Foram cerca de 
25km que caminhei - com minha 
mochila de 25kg nas costas - até 
eu chegar no local errado. Sim, 
me perdi. Mas me perdi no lugar 
certo. Cheguei no fim da estra-
da em uma fazenda, onde dois 

peões me receberam e, após eu 
lhes contar minha história, me 
deixaram passar por lá aquela 
noite (já estava escurecendo). 
Me trataram muito bem, come-
mos comida de roça e conversa-
mos bastante. Um deles, o “Del”, 
até hoje me manda mensagem, 
quase toda semana. E essa mes-
ma pessoa me levou, na manhã 
seguinte, em sua moto, até o 
ponto mais próximo da casa 
de Astrogildo. Agradeci imen-
samente por tudo e segui meu 
caminho. Dali pra frente, exis-
tia uma travessia de um grande 
rio e uma trilha até eu chegar 
em meu destino. Pensei ter me 
perdido de novo mas me achei, 
quando encontrei uma peque-
na, muito pequena casa de taipa 
em meio à mata. E lá estava ele, 
Astrogildo dos Santos.

MOCHILANDO

Por  Felipe 'Pipe' Araujo Santos
_______________________

Chapada, cheguei

Minha saída do litoral baiano 
em direção a Chapada Diaman-
tina já foi uma primeira aventu-
ra. E foi quando aprendi que sair 
de capitais em busca de carona 
não é fácil. Foram horas e horas 
esperando, andanças pela beira 
de estrada e muitas negativas. 
Até que, ao chegar em um posto 
fiscal, expliquei minha situação 
para um caminhoneiro que acei-
tou me levar. Passei o resto do 

dia com ele em sua carreta até 
ele me deixar em meu destino, a 
Chapada Diamantina.

A partir daí, fiquei 2 meses na 
região da Chapada, passando 
por 7 cidades diferentes. Visitei 
mais de 30 cachoeiras, algumas 
sendo as mais belas que vi até 
hoje, na grandíssima maioria dos 
casos, sozinho. O Parque Nacio-
nal estava fechado e as trilhas, 
teoricamente, não podiam ser 
feitas. Porém, por lá não existe 
controle de acesso a nada. Ou 
seja, a exemplo das praias que 
frequentei no período do lock-
down (lembrando que estáva-

mos no meio do auge da pan-
demia) , as trilhas e cachoeiras 
estavam lá e ninguém poderia 
me impedir de ir até elas. E foi o 
que fiz. Foi quando tive meu pri-
meiro contato real com a nature-
za do interior. Mata, animais sel-
vagens, rios, travessias, trombas 
d’água, etc.. E fiz tudo sozinho. 
Eu e meu GPS. A maior parte 
das trilhas de lá tem um total de 
15 a 20km, em caminhos muito 
estreitos, com bifurcações, laje-
dos e até garimpeiros no meio 
do caminho. A primeira coisa 
que aprendi era que eu amava 
fazer isso sozinho. Os turistas 

nessa região sempre contratam 
guias. Mas eu já tinha tido ex-
periências com guias na minha 
antiga vida. Eles determinam o 
caminho, o ritmo, os tempos e o 
que tu pode ou não pode fazer. 
Sozinho eu decidia tudo. E fica-
va em silêncio. No meu silêncio, 
escutando apenas a natureza e a 
mim mesmo. Fora que contratar 
um guia não é algo barato. Por 
isso que, hoje, mesmo se me 
oferecerem de graça, eu agrade-
ço a presença de um guia. Nada 
contra, mas não abro mais mão 
dessa liberdade que adquiri.

DIÁRIOS DE MOCHILA
Andanças pela Chapada Diamantina (parte 1)

Buenas! Na semana anterior falei das minhas andanças e mudanças pelo litoral baiano, quando decidi me adentrar no sertão desse estado 
rumo ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. Um período recheado de histórias malucas e aprendizados. Bom proveito!

Pipe com Nego Zau

Pipe na Cachoeira do  
Herculano

Nego Zau e Astrogildo

“Na cidade sou escravo, no mato sou patrão”
“Na cidade sou escravo, no 

mato sou patrão” - essa frase 
resume um pouco dele. Nascido 
em Igatu-BA, garimpou com seu 
pai desde seus 8 anos, passando 
por todo tipo de trabalho que se 
possa imaginar. O tipo de pes-
soa que faz de tudo um pouco, 
e com proeza. Uma lenda viva  
da Chapada Diamantina que ha-
bita uma das partes mais selva-
gens do parque, morando des-
de os 15 anos isolado de tudo e 
de todos. Um lugar que muitos 
ouviram falar mas poucos, pou-
quíssimos, de fato foram. Tive 
a oportunidade de ficar alguns 
dias vivendo um pouco da roti-
na deste peculiar homem. Certa 
vez perguntei pra ele: “Tu sabe 
ler, Astrogildo?”, ele me respon-
deu:  “Sei, mas só algumas coi-
sas”. Entretanto, sabe ler muito 
bem o rastro de qualquer pes-
soa e qualquer animal. “Fulano 

passou aqui, não faz muito”. Diz 
ele depois de ver uma marca 
de sapato em uma trilha. “Esse 
rastro é de Cobra Cipó criança”. 
Fala ele depois de passar por 
uma linha no meio da terra. Sua 
casa de taipa tem mais ou me-
nos 6m², com apenas um fogão 
à lenha, sem energia elétrica, 
sem água encanada. Come ape-
nas o que planta e o que caça. 
Uma pessoa que consegue te 
responder qualquer coisa em 
forma de prosa, repentista de 
altíssima qualidade. Com ele 
fiquei 3 noites, vivendo um 
pouco de sua vida. Lembro sau-
dosamente que, toda noite, en-
trávamos em seu barraco e, na 
luz do fogão a lenha, enquanto 
fazíamos comida, ele contava 
suas histórias de vida.

Após esse período eu iria 
para um povoado de outra ci-
dade conhecer algumas cacho-

eiras, e Astrogildo disse que me 
levaria por cima das serras, pois 
seria mais curto. A caminhada 
seria de mais de 40km e tínha-
mos que fazer ela em um úni-
co dia. Saímos ao amanhecer 
de seu barraco e começamos 
a aventura. Foi até hoje o per-
curso mais longo e doloroso de 
minha viagem - 40km subindo 
e descendo serra, em meio a 
trilhas fechadas com muitos es-
pinhos e cascavéis (vimos 3 no 
caminho), levando todo peso 
de minha mochila nas costas. 
Volta e meia eu parava e me 
jogava ao chão dizendo que 
não aguentava mais. Astrogil-
do era quem me animava para 
seguirmos. E ao entardecer, 
depois de já andarmos cerca 
de 35km, chegamos em um rio. 
De lá, Astrogildo disse que eu 
poderia seguir sozinho. Ele me 
explicou a trilha que eu deveria 

seguir. Faltavam 7km para eu 
chegar no povoado. Nesse mo-
mento me despedi dele e tirei 
uma nota de R$100,00 para lhe 
entregar (afinal, fiquei em sua 
casa, comendo sua comida e 
ele ainda me guiou em trilhas 
sensacionais), mas ele recusou 
dizendo: “Guarda isso menino, 
não quero teu dinheiro não”. 
Como se não bastasse, tirou de 
sua mochila uma panela, um 
jogo de talheres e o macarrão 
que eu mesmo havia levado 
para sua casa, e me disse: “Tu 
que tá solto no mundo precisa 
ter isso contigo, leva”. Eu cho-
rei e o abracei. Vi seus olhos 
encherem de lágrima, mas o 
homem é grosso e não cho-
rou, me mandando correr pois 
estava anoitecendo. E assim 
me despedi de Astrogildo, que 
voltou a pé, durante a noite e 
a madrugada pra sua casa. Ele 

havia ido até lá apenas para 
me levar em segurança. Mas a 
aventura daquele dia ainda não 
havia acabado. Na semana que 
vem te conto sobre a primeira 
vez que acampei no mato selva-
gem, após ser obrigado a fazer 
isso… Até lá!

Astrogildo e sua 
pequena casa de taipa em 

meio à mata
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A programação da 20ª Fes-
ta do Pescador, que ocorre de 
28 a 31 de julho (entre quinta 
e domingo), conta com quatro 
dias de muitas atrações, des-
tacando-se as atividades que 
reconhecem e homenageiam a 
figura ilustre e que dá origem a 
Arroio do Sal, o PESCADOR. Ar-
roio do Sal espera receber cerca 
de 30 mil visitantes no Parque 
da Festa que está sendo monta-
do na Praça Jovino Alves Pereira, 
mais conhecida como a Praça do 

Mar. A edição deste ano volta 
a ser presencial após duas edi-
ções on-line devido à pandemia 
(quando um dos focos ficou na 
arrecadação de alimentos, sen-
do que cerca de 25 toneladas de 
mantimentos foram  doadas) .

Dentre as muitas atrações da 
edição de 2022, destacam-se o 
Fórum da Pesca, Concurso de 
Mentiras de Pescador, Corrida 
do Pescador, Rodeio de Tarrafa, 
Encontro Regional de Artesa-
nato, Oficina de Culinária, Des-

file de Pets, diver-
sas apresentações 
culturais, atividades 
esportivas, exposito-
res, feiras, praça de 
alimentação, entre 
outras atividades. 
Entre os shows que 
abrilhantarão o even-
to em Arroio do Sal, 
serão várias atrações 
locais e regionais, 
além de shows de relevância na-
cional 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).

Confira destaques da programação 
da 20ª Festa do Pescador de Arroio do Sal

As obras de pavimentação do 
trecho que liga BR 101 à Bellator-
res já estão em andamento. Serão 
8,4 quilômetros de pavimentação 
asfáltica, drenagem de águas plu-
viais e sinalização viária. A ordem 
de serviço - de R$ 17,9 milhões - 
foi assinada em evento realizado 
no dia 29 de junho, na Comunida-
de de Curralinhos, e autorizava o 
início da tão esperada pavimenta-
ção asfáltica. “Tivemos coragem e 

encaramos esse desafio, desde a 
elaboração do projeto até a con-
quista dos recursos. É uma obra 
aguardada há muito tempo pela 
população”, ressaltou o Prefei-
to Valmir Rodrigues, que lembra 
ainda que a obra representa um 
divisor de águas para o desenvol-
vimento econômico e turístico de 
Passo de Torres. 

A rodovia permitirá um traje-
to 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. A Prefeitura do 
Passo pede que os usuários da via 
contribuam para a agilidade das 
obras de pavimentação asfáltica 
- que vai da BR-101 à Bellatorres 
- utilizando uma rota alternativa 
e evitando o trânsito de veículos 
no local, sobretudo de cargas pe-
sadas.

Iniciam obras de pavimentação asfáltica do trecho de 
8,4 quilômetros que liga BR-101 à Bellatorres

Alguns bairros de Três 
Cachoeiras estão receben-
do obras de canalização e 
substituição de tubulação, 
buscando melhorar o esco-
amento da água da chuva 
para evitar alagamentos.

“Essas tubulações são 
muito antigas. Por isso é 
necessário trocar os canos 
antes de realizar as me-
lhorias na pavimentação”, 
explicou o prefeito de Três 
Cachoeiras, Flávio Raupp 

Lipert, que visitou as obras 
nos bairros da cidade, den-
tre eles Aparecida e Centro. 
“Garantir uma melhor qua-
lidade de vida à população 
é nosso objetivo”, comple-
tou ele.

Ruas de Três Cachoeiras recebem 
redes novas para escoamento da 

água da chuva

Durante a Festa, Arroio do Sal 
oferecerá aos seus visitantes e 
moradores a principal atração de 
sua gastronomia, a tainha assa-
da, que será comprada durante 
o evento direto dos pescadores 
do Município. De acordo com o 
prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flavio Angst (Bolão), o Município 
sempre envolveu os pescadores 

da Associação dos Pescadores de 
Arroio do Sal (APAS), na organi-
zação, compra e no preparo das 
tainhas servidas na Festa. “Neste 
ano nos empenhamos para ter 
os pescadores de Arroio do Sal, 
nossos principais homenagea-
dos, assando e servido a tainha 
assada no local da Festa, e não 
distante em outro local. Portan-

to, será possível conhecer e aco-
panhar o preparo desse prato 
delicioso da nossa gastronomia”, 
conta o prefeito.

O presidente da APAS, Mar-
tiliano Pacheco da Silva (Nano) 
e os pescadores da Associação 
estão responsáveis pela tainha 
assada. Com cerca de um quilo 
e meio, acompanhada de pães, 

servindo até 2 pessoas, serão 
comercializadas a R$ 55,00. Os 
quiosques da Praça de Alimen-
tação venderão outros pratos 
de acompanhamento e lanches 
em geral. Para a compra da tai-
nha assada da Festa do Pescador, 
confira pontos de vendas que se-
rão distribuídos na Praça de Ali-
mentação do Parque.

Tainha assada é um dos destaques

Em apenas dois momentos 
será cobrado ingresso para en-
trada no Parque

O acesso ao local da Festa, o 
Parque de Eventos, será cobra-
do somente em duas das qua-
tro noites da 20ª Festa do Pes-

cador - na sexta-feira, 29/07, e 
no sábado, 30/07, a partir das 
19h, para pessoas acima de 12 
anos. Lembrando que as demais 
noites, dias 28 e 31/07, quinta e 
domingo, não haverá cobrança 
de ingressos - assim como não 
haverá cobrança para os dias 

29/07 e 30/07 (antes das 19h).
Os ingressos têm preços po-

pulares. O primeiro lote está à 
venda por R$ 20,00 (inteira) e 
R$10 (meia - para estudantes, 
idosos, jovens inscritos no Ca-
dÚnico). O segundo lote custa-
rá R$ 25,00 (inteira) e R$12,50 

(meia), assim como os ingressos 
vendidos durante o evento, na 
bilheteria no local. Para a aqui-
sição dos ingressos do primeiro 
lote e do segundo, basta aces-
sar o site www.sympla.com.br/
20-festa-do-pescador e realizar 
a compra on-line, com facilidade 

e segurança.
A programação detalhada 

pode ser acessada no site da 
Prefeitura de Arroio do Sal - 
www.arroiodosal.rs.gov.br

*Com informações de Melissa 
Maciel (ASCOM PMAS)

Em apenas dois momentos será cobrado ingresso para entrada no Parque
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O governador do RS, Ranolfo 
Vieira Júnior, e o secretário do 
Turismo, Raphael Ayub, apresen-
taram na manhã desta segunda-
-feira, 18/7, o Mapa de Compor-
tamento do Turista, com dados 
levantados a partir de análise das 
redes sociais.

O prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flavio Angst (Bolão), a 
secretaria municipal de Turismo, 
Esporte, Juventude e da Cultura, 
Aline Valim, acompanhados da 

embaixatriz da 20ª Festa do Pes-
cador, Teane Hackbart, participa-
ram da apresentação no Palácio 
Piratini.

Segundo o prefeito Bolão, o 
projeto busca identificar os perfis 
dos turistas que visitam o Estado 
e suas cidades e, a partir daí, per-
mitir a criação de estratégias para 
o desenvolvimento do turismo.

Durante a apresentação do 
Mapa de Comportamento do 
Turista, ocorreu também o pré-

-lançamento da 3° edição da feira 
VIVA o RS – plataforma que esti-
mula o turismo local. Na oportuni-
dade, o prefeito Bolão, a secretá-
ria municipal Aline e a embaixatriz 
Teane entregaram, oficialmente, 
o convite da 20ª Festa do Pesca-
dor para o governador Ranolfo, 
para o presidente do FGTAS, Ro-
gério Grade, Prefeito de Panambi, 
Daniel Hinnah, entre outras auto-
ridades. (TEXTO por Por Melissa 
Maciel/ Ascom PMAS)

Arroio do Sal representado no lançamento do Mapa 
de Comportamento do Turista do RS

Na oportunidade, prefeito Bolão, secretária municipal Aline e  embaixatriz Teane entregaram, oficialmente, o convite da 20ª Festa 
do Pescador para o governador Ranolfo (foto)
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O Prefeito de Torres, Carlos 
Souza acompanhado da Secretá-
ria de Saúde Hélvia Sanae Mano 
e do Prefeito Municipal de Três 
Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, 
assinaram na tarde dessa quinta-
-feira, um termo de convênio de 
custeio do Pronto Atendimento 

de Torres.
O presente convênio tem 

como objetivo a reunião de es-
forços para manutenção e cus-
teio do Pronto Atendimento 24 
horas na cidade de Torres. Os 
serviços do PA 24 horas serão 
destinados a todos os habitantes 

dos municípios conveniados.
As despesas serão custeadas 

pela conveniada bem como exa-
mes laboratoriais e de imagem 
que excederem a quota prevista. 
O presente convênio tem vigên-
cia de 01 de agosto a 31 de julho 
de 2023.

Prefeitura de Torres assina termo de convênio com 
Três Cachoeiras para uso do Pronto Atendimento 24 horas

A equipe multidisciplinar de 
Saúde Mental de Três Cachoei-
ras em parceria com a Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF1), 
na comunidade de Fernando 
Ferrari, promoveu na última 
semana, uma festa junina para 
um grupo de mulheres que 
buscam melhorias para a saú-
de mental.

O evento contou com a re-

cepção da Agente Comuni-
tária de Saúde Juliana e, na 
sequência, a Assistente Social 
Maria Aparecida fez uma fala 
de abertura e realizou brinca-
deiras juninas. No final, com-
partilharam comidas típicas e 
trocaram experiências de vida.

O grupo, denominado 
“Mãos que Acolhem”, busca 
amparo, reflexão e qualidade 

de vida. Durante os encontros, 
elas se apoiam e discutem 
seus anseios, experiências e 
dificuldades, livres de julga-
mento e com foco terapêutico. 
O grupo é realizado desde se-
tembro de 2021 e está aberto 
para receber mulheres que se 
identificam e buscam por uma 
oportunidade de melhorar sua 
qualidade de vida.

Equipe multidisciplinar de Saúde Mental de Três Cachoeiras promove festa junina

Mais sete pessoas presas no Litoral 
Norte do RS durante a Operação Hoplitas

As ações da Brigada Militar re-
lacionadas a Operação Hoplitas no 
último final de semana (entre 15/07 
a 17/07), resultaram na prisão de 
sete pessoas no Litoral Norte do RS - 
além da abordagem de 311 pessoas; 
fiscalização de 178 veículos; apreen-
são de 103 pedras de crack, de uma 
espingarda calibre .20, 32 munições 
para esta arma e três facas; e assi-
natura de cinco termos circunstan-
ciados.

Dos sete presos, quatro foram 
detidos (relacionados a ocorrência 

devido ao tráfico de pedras de cra-
ck) em Capão da Canoa e Tramandaí, 
além de dois por cumprimento de 
mandados em Torres, e um por pos-
se irregular da arma (em Rolante, no 
Vale do Paranhana).

"Entre o final da tarde da sexta-
-feira até o término do domingo, a 
Operação Hoplitas garantiu mais se-
gurança em diversos municípios da 
área de cobertura do Comando Re-
gional de Polícia Ostensiva do Litoral 
(CRPO Litoral), empregando efetivo 
de suas seções administrativas, que 

atuaram na ostensividade, e de seus 
batalhões subordinados (8º BPM e 
2º BPAT)", ressalta a comunicação 
da Brigada Militar . A Operação Ho-
plitas foi lançada pela Brigada Mili-
tar em todo o Rio Grande do Sul em 
junho do ano passado, ou seja, re-
çentemente completou 1 ano.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO CRPO 
LITORAL

TEXTO: Jornalista Jussara Pelissoli 
– servidora civil

FOTOS: Divulgação BM

Trânsito de Três Cachoeiras sofrerá alteração a partir de 15 de agosto
 A partir do dia 15 de agosto, a 

Prefeitura Municipal de Três Cacho-
eiras implantará o sistema binário 
em algumas ruas no centro do mu-
nicípio. Entre elas estão a rua Fran-

cisco Hipólito Rolim, João Cardoso 
Rolim, Damásio José Schaeffer e 
Luiz André Maggi.

A rua Francisco Hipólito Rolim 
passará a ser mão única no sentido 

norte/sul (entre as ruas José Otávio 
Reck e Luiz André Maggi). Já a rua 
João Cardoso Rolim será mão única 
no sentido sul/norte (entre as ruas 
Luiz André Maggi e José Otávio 

Reck).
A rua Damásio José Schaeffer 

terá mão única no sentido oeste/
leste (entre as ruas Francisco Hipó-
lito Rolim e João Cardoso Rolim). 

A rua Luiz André Maggi também 
passará a ter mão única no senti-
do oeste/leste (entre as ruas João 
Cardoso Rolim e Manoel José Ro-
drigues).

Na última semana, o prefeito 
de Três Cachoeiras, Flávio Rau-
pp Lipert, visitou as obras de 
recuperação de estradas rurais, 
dentre elas, na comunidade de 
Morro Azul. As benfeitorias in-
cluíram abertura de valos, colo-
cação de canalizações, encasca-
lhamento, dentre outras.

Durante a vistoria, o prefeito 
conversou com moradores, que 
se mostraram muito satisfeitos 
e agradecidos com o trabalho 
realizado pela Administração 
Municipal. “Nunca tínhamos 
recebido um serviço dessa qua-
lidade”, declarou seu Antônio 
Medeiros, último morador da 

estrada.
“O objetivo do Governo é 

melhorar a vida das pessoas. 
Com essas melhorias, nossos 
agricultores estão sendo reco-
nhecidos e estamos dando agili-
dade no escoamento da produ-
ção agrícola da região”, concluiu 
Flávio. 

Estradas rurais são recuperadas em Morro Azul

O Município de Arroio do 
Sal, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, inicia na 
segunda-feira, 25/07, a va-
cinação contra Covid-19 de 

crianças de 3 anos ou mais.
O Ministério da Saúde de-

cidiu recomendar a aplicação 
da vacina CoronaVac para 
essa faixa etária após ouvida 

a Câmara Técnica de Assesso-
ramento em Imunização da 
Covid-19 (CTAI), e a autoriza-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Está autorizada a imunização 
com duas doses da vacina, 
com intervalo de 28 dias en-
tre elas.

O Município segue vaci-

nando também as demais 
faixas etárias com as doses 1, 
2, 3 ou reforço 1, dose 4 ou 
reforço 2 na população com 
idade de 18 anos ou mais

Arroio do Sal vacinará crianças acima de 3 anos contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (25/07)
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TORRES - Na última segunda-
-feira, 18 de julho, a equipe de gi-
nastas do Projeto Crescendo com 
a Ginástica Rítmica, apresentaram-
-se para os alunos da Escolinha 
Aquarela Centro Educacional. Por 
estarem em colônia de férias, a es-
cola trabalha por projetos, e neste 
ano o tema é o Circo. Como as ati-
vidades circenses que são tão anti-
gas quanto a ginástica e por terem 
vertentes similares, a escola rece-
beu a apresentação das ginastas.

A equipe do projeto: Ginásti-

ca Rítmica, treina duas vezes por 
semana na Escola Municipal Fun-
damental Zona Sul, mas recebe 
ginastas das escolas Alcino Pedro 
Rodrigues e Mampituba. A ginás-
tica rítmica na escola é uma das 
modalidades extracurriculares 
mais populares e os movimentos 
trabalhados são muito relevantes, 
especialmente para crianças em 
formação pois a partir deles é pos-
sível criar a imagem corporal em 
que estão ligados corpo e inteli-
gência emocional.

Diante disso, a utilização da gi-
nástica rítmica nas escolas facilita 
o desenvolvimento integral das 
crianças. Além das atividades em 
equipe o esporte oferece algumas 
modalidades individuais. A prática 
individual proporciona não só o 
crescimento, mas também a des-
coberta de potencialidades e sin-
gularidades inseridas no contexto 
escolar, que certamente tendem a 
refletir de forma positiva no pro-
cesso de escolarização. (FONTE - 
Prefeitura de Torres)

Projeto Crescendo com a Ginástica Rítmica 
realiza apresentação em colônia de férias
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O sábado (16 de julho) foi marca-
do por mais exibições das meninas 
do projeto social e esportivo torren-
se Educafut. Desta vez as categorias 
sub-11, sub-13 e sub-15 disputaram 
as finais do Campeonato Regional de 
Futsal da LAVM (Liga Atlética do Vale 
do Mampituba), e demonstraram o 
trabalho e a evolução que têm alcan-
çado em jogos disputadíssimos.

Na categoria sub-11 conquista-
ram o vice-campeonato, após em-
patarem no tempo normal e na dis-
puta perdendo, mas ficando como 
vice, de forma invicta.

Já na categoria sub-13, aconteceu 
um jogo emocionante e marcado 
por muita superação. As meninas do 
Educafut conquistaram o vice-cam-
peonato, deixando evidente a evo-
lução alcançada como consequência 
de muita dedicação e treinamento. 

Em jogo acirrado que foi decidido 
nos últimos lances, as representan-
tes de Torres deixaram clara a inten-
ção e a real possibilidade de voos 
mais altos.

E as atletas da categoria sub-15 
do Educafut enfrentaram um forte 
adversário, mas concretizaram a 
conquista já no início do segundo 
tempo por estarem com placar elás-
tico de 3x0. Após isto, controlando 
a partida sagraram-se campeãs da 
edição 2022 sub-15 do Regional da 
LAVM, ao fechar o jogo vencendo 
por 5x2, também deixando sinali-
zação de evolução alcançada com o 
trabalho continuo.

Em todas as categorias, as me-
ninas do Educafut conquistaram 
também títulos individuais. Con-
quistamos a artilharia em todas as 
categorias e defesa menos vazada 

na categoria sub 15, como seguem:

• Sub 11 - Isabelly da Rosa (11 
gols feitos). 

• Sub 13 - Luana Fogaça (13 gols 
feitos). 

• Sub 15 - Vitória Ferreira (12 gols 
feitos); Luiza Fogaça (4 gols sofri-
dos).

• Sub 17 - Maria Luiza Azambuja 
(10 gols feitos).

As meninas entram para história 
chegando entre as quatro melhores 
em todas as categorias. E para história 
de Torres como A PRIMEIRA equipe fe-
minina do município a ganhar o Regio-
nal de Futsal da Lavm.  Os envolvidos 
no projeto e os apoiadores são: COM-
DICA/TORRES, @digitotalinternet, @
torres_calcados, @overbiketorres, @
stagiumtur.

Meninas do Projeto Educaf de Torres garantem 
conquistas históricas para o Futsal feminino

Além de bons resultados em todas as categorias da LAVM de Futsal, as meninas do Educafut conquistaram também títulos individuais 

O paulista Markus Kalou-
sdian sagrou-se Campeão 
Brasileiro de Balonismo 2022. 
Em outras ocasiões  já tendo 
sido 3 vezes vice-campeão, 
Markus conquistou o título 
pela primeira vez, após even-
to em Boituva (SP).  O tam-

bém paulista Fabio Pascoalino 
(que foi vencedor do Festival 
Internacional de Balonismo 
de Torres em 2022) conquis-
tou o vice-campeonato.

Entre atletas de Torres que 
disputaram o Brasileiro de 
Balonismo em Boituva, des-

taque para Murilo Hoffman 
(que ficou com a quarta posi-
ção), Fernando Silva (6° lugar) 
e Giovani Pompermaier (7° 
lugar)

*Com informações de Blog 
do Balonismo

Markus Kalousdian 
sagrou-se Campeão Brasileiro 

de Balonismo 2022
Entre atletas de Torres que disputaram o Brasileiro de Balonismo em Boituva, 

destaque para Murilo Hoffman (que ficou com a quarta posição) Fernando 
Silva (6° lugar) e Giovani Pompermaier (7° lugar)

No último domingo (17 de 
julho),  grande público pres-
tigiou  o início das semifinais 
do Campeonato Municipal de 
Futebol de Torres 2022. O cam-
peonato é uma realização da 
Prefeitura Municipal de Torres, 
através da Secretaria de Cultura 
e do Esporte e da Liga de Fute-
bol Torrense (Lift).

Enfrentaram-se no Estádio 
Boa União, tanto pela categoria 
Aspirante e Titular, as equipes 
do Heineken x São Brás.  Pelos 
aspirantes, o jogo teve empa-
te em 1 x 1 no tempo normal 
- sendo que Marcelo Fagner 
do Nascimento marcou para a 
equipe do Heineken, enquanto 

o gol da equipe do São Brás foi 
de  Roberti Correa. 

Já na categoria Titular, às 
15h15,  o jogo de ida entre Hei-
neken e São Brás teve o time do 
São Brás saindo na frente, ven-
cendo a equipe do Heineken 
pelo placar de 3×2 - sendo que 
marcaram para a equipe do 
São Brás Ramon Magnus, Dio-
go Lummertz e Marcelo Vidal, 
sendo que quem descontou 
para a equipe do Heineken foi 
John Lennon da Silva(2 vezes).

No complexo Esportivo Mar 
Azul, foram mais dois jogos de 
ida das semifinais. Pela cate-
goria Aspirante teve São João 
x Guarani num jogo de muitos 

gols, onde a equipe do Guara-
ni saiu na frente fazendo 4 x 2. 
Marcaram para o Guarani Jonas 
da Rosa (duas vezes), John Len-
non e Manoel Felipe, enquanto 
que descontaram para o time 
do São João Eduardo Henrique 
e Leonardo Chaves.

Já pela categoria titular, a 
disputa foi entre Mar Azul x 
Guarani, e novamente a equi-
pe do Guarani levou a melhor, 
vencendo por 2 x 1 e indo com 
saldo positivo para o segun-
do jogo. Quem marcou para a 
equipe do Guarani, balançando 
as redes duas vezes, foi o cami-
sa 9 Lucas da Silva, enquanto 
Matheus Guimarães descontou 

para a equipe do Mar Azul.
Os jogos  de volta das semi-

finais do Municipal de Campo 
em Torres estão previstos para 

o próximo domingo (24 de ju-
lho), a partir da 13h15.

 
Fotos: Mateus ILG

Guarani e São Brás saem na frente nas semifinais 
do Municipal de Futebol em Torres

Equipe titular do Guarani venceu primeiro jogo contra Mar Azul
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Na tarde dessa sexta-feira 
(15 de julho), o Prefeito de Tor-
res, Carlos Souza, fez a entrega 
dos certificados de conclusão 
do curso de Pedreiro de Reves-
timento – Profissionalizante na 
Construção Civil para integran-
tes do Programa Frentes de Tra-
balho e detentas do semiaberto 
do presídio Estadual Feminino 
de Torres.

Estiveram presentes no ato 
de formatura os secretários de 
Trabalho, Indústria e Comércio 
Sotério Júnior, de Assistência 
Social e Direitos Humanos Fá-
bio da Rosa, da Cultura e do 
Esporte José Mauri Rodrigues, 
representando a Câmara de Ve-
readores de Torres a vice-presi-
dente vereadora Carla Daitx, o 
vice-presidente da ACTOR Leo-
nardo Denard, do Senai o Coor-
denador Técnico Rogério Bastos, 

o Gerente de Operações Rafael 
Freire, a Coordenadora Peda-
gógica Ana Bezerra, do Presídio 
Feminino de Torres a Chefe de 
Segurança Morgana da Fonseca 
e a Diretora Juliana Malacarne 
Einsfeld.

No programa Frentes de Tra-
balho da Secretaria de Assis-
tência Social os beneficiários 
atuam na Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos realizando a 
manutenção da limpeza urbana 
da cidade (e no restante da car-
ga horária participam de cursos 
profissionalizantes como, este 
em que finalizaram). A qualifica-
ção possibilita os integrates te-
rem um diferencial competitivo 
no mercado de trabalho.

A iniciativa da formação re-
sulta na parceria da Secretaria 
de Trabalho, Indústria e Comér-
cio, da Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, AC-
TOR, Senai e Ulbra. O curso teve 
duração de 45 dias com carga 
horária de 40 horas semanais, 
com certificação profissional 
do Senai. Ao todo serão quatro 
cursos oferecidos no total. Além 
dos formandos abaixo do curso 
de Pedreiro de Revestimento, o 

grupo ainda participará de aulas 
sobre Armador Ferreiro, Pedrei-
ro de Revestimento e Carpintei-
ro de Estrutura de Telhado.

Para o prefeito Carlos Souza, 
profissionalizar é uma forma de 
incentivar e colocar no mercado 
de trabalho pessoas com capaci-
tação e que irão contribuir com 

o desenvolvimento da cidade e 
agregar valor na renda familiar. 
Agradeceu aos que tornaram 
possível esse momento como a 
Ulbra, Clip, Boomag, Paulistana, 
Peg Pag, Casa São Paulo e Infini-
ty. Parceiros que contribuíram 
com estrutura e tornaram possí-
vel essa qualificação.

REINSERSÃO SOCIAL - Formam-se alunos em cursos 
profissionalizantes voltados à construção civil em Torres

Parceria possibilitou oferecer curso profissionalizante para integrantes do Programa Frentes de Trabalho e detentas do semiaberto do presídio Estadual Feminino de Torres

Adelita Taube, Ana Carla da 
Rosa Pacheco, Ariane Pereira 
de Miranda, Carlos Alberto de 
Candido, Cesar Alberto Gor-
dillo, Clovis Edemir da Silva 

Santos, Jéssica Santos de Souza, 
João Luiz dos Santos Machado, 
Juliana da Silva Luz, Maria Rita 
Tavares Subtil, Rafael de Souza 
Leite, Rosangela Jorge Teixeira 

Machado, Sandra Regina Mar-
ques da Silva, Cristiano de Sou-
za Neves, Eliziane Rodrigues Pe-
reira, Fatima da Silva Rodrigues, 
Francisco Roberto de Matos, 

Gerson Ricardo Pinto, Gislaine 
Brum Severo, Jair Cardoso, Jo-
nathan Vitor da Silva Rodrigues, 
Leonardo Santarem Zakowicz, 
Maria Aparecida de Souza Oli-

veira, Paulo Rogerio Silveira, 
Percio Artanan Aralduo Soveral, 
Rodrigo Nunes Ribeiro, Tatiana 
Oliveira da Cunha e Zyon Ga-
briel da Silva.

A seguir, confira a lista dos formandos:
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HISTÓRIAS DE PESCADOR? 

Há algum tempo escrevi sobre o 
“fenômeno” ÓVNI que acontece, como 
mostrado, por todo o mundo. E como não 
deixaria de ser, acontece também, mais 
próximo do que se imagina!  

Para os que acham que estas his-
tórias de óvnis não acontecem por aqui, 
tenho uma notícia inquietante: óvnis fo-
ram avistados entre Tramandaí e Cidrei-
ra! Mas não se assuste, isso ocorreu em 
2009. Há quem afirme ter avistado obje-
tos voadores não identificados pairando 
sobre a Lagoa da Fortaleza, próximo à 
praia das Cabras. Dizem que o lugar, no 
limite entre Cidreira e Tramandaí, é um 
portal, uma passagem para outra dimen-
são. “Entre os relatos de fatos incomuns 
na região nas últimas décadas, estão car-
ros que pararam de funcionar por alguns 
minutos na RS-786, por onde passaria 
este portal, luzes movimentando-se no 
céu em alta velocidade e desaparecendo 
misteriosamente, pratos giratórios gigan-
tes sugando areia das dunas no entorno 
da Fortaleza e até a abdução (suposto 
sequestro ou rapto de um ser humano 
por extraterrestres) de pelo menos um 
morador.”  

Até parece história de pescador, 
mas um pescador participou de várias 
dessas ocorrências, seu nome é Jorge 
Guglieri, que do alto de seus 76 anos, fa-
la francamente sobre suas experiências.  

Em reportagem para a Zero Hora, 
ele afirma que esta área do Litoral Norte 
foi escolhida por seres de outros plane-
tas. Sua mulher, a princípio, era um pou-
co cética às histórias do marido, mas um 
acontecimento que ela testemunhou a fez 
mudar de opinião. “O casal voltava de 
Tramandaí à noite pela RS-786. Marlene 
percebeu algo voando ao lado do veículo 
e, de tão assustada, não conseguiu avi-
sar o marido. O pescador só viu quando o 
carro apagou por alguns minutos. Eles 
viram uma espécie de nave tipo um prato 
em cima do outro que se aproximou e su-
miu de repente.  

Além deste testemunho existem 
outros relatos de pessoas que garantem 
terem sido abduzidas por seres extrater-
renos e voltado à Terra depois de horas 
ou dias. Como o caso de um homem, um 
construtor civil de 44 anos, que sumiu da 
praia das Cabras por dois dias e reapare-

ceu em Torres, muito machucado e trans-
tornado.  

Nem preciso dizer que essas pes-
soas são consideradas loucas e por este 
motivo, têm vergonha e medo de conta-
rem suas histórias. Em todo o mundo é 
isso que acontece. Será realmente verda-
de ou será imaginação de mentes pertur-
badas? 

São relatos de fenômenos que 
muitas vezes se confundem com apari-
ções de fantasmas ou manifestações divi-
nas, mas na verdade são acontecimentos 
que muitas vezes fogem da nossa com-
preensão.  

Quem viu, afirma que é verdade, 
quem não viu, quer ver para crer. A ver-
dade é que a existência ou não desses 
fenômenos não é preocupação para os 
destinos de Turismo Ufológico. O essen-
cial, para eles, é o mistério em torno do 
assunto, porque é ele que desperta a cu-
riosidade do turista que promove esse 
mercado.  
Fontes: Gauchazh.clicrbs; Divulgação/
History Channel  

Foto: Site Prefeitura Torres 
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