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@lojasmodamar @lojasmodamaroficial

Whats Televendas
    (51) 998.656.130

com carências em serviços pú-
blicos essenciais, como saúde, 
educação, habitação e segu-
rança pública. Temos muito a 
caminhar no desenvolvimento 
das nossas potencialidades eco-
nômicas de forma sustentável. O 
Estado apresenta-se ineficiente 
diante dos seus inúmeros desa-
fios. Pleitos por maior respeito 
e igualdade de condições em 
matéria de raça, gênero e orien-
tação sexual ainda estão longe de ser atendi-
dos com a devida plenitude.

Nos próximos dias, em meio a estes desa-
fios, teremos o início da campanha eleitoral 
para a renovação dos mandatos dos legislati-
vos e executivos estaduais e federais. Neste 
momento, deveríamos ter o ápice da demo-
cracia com a disputa entre os vários projetos 
políticos visando convencer o eleitorado da 
melhor proposta para os rumos do país nos 
próximos anos.

Ao invés de uma festa cívica, estamos pas-
sando por momento de imenso perigo para 
a normalidade democrática, risco às institui-
ções da República e insinuações de desacato 
ao resultado das eleições.

Ataques infundados e desacompanhados 
de provas questionam a lisura do processo 
eleitoral e o estado democrático de direito 
tão duramente conquistado pela sociedade 
brasileira. São intoleráveis as ameaças aos 
demais poderes e setores da sociedade civil 
e a incitação à violência e à ruptura da ordem 
constitucional.

Assistimos recentemente a desvarios autori-

tários que puseram em risco a secular demo-
cracia norte-americana. Lá as tentativas de 
desestabilizar a democracia e a confiança do 
povo na lisura das eleições não tiveram êxito, 
aqui também não terão. Nossa consciência 
cívica é muito maior do que imaginam os ad-
versários da democracia. Sabemos deixar ao 
lado divergências menores em prol de algo 
muito maior, a defesa da ordem democrática.

Imbuídos do espírito cívico que lastreou a 
Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no 
mesmo território livre do Largo de São Fran-
cisco, independentemente da preferência 
eleitoral ou partidária de cada um, clamamos 
as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas 
na defesa da democracia e do respeito ao re-
sultado das eleições.

No Brasil atual não há mais espaço para 
retrocessos autoritários. Ditadura e tortura 
pertencem ao passado. A solução dos imen-
sos desafios da sociedade brasileira passa 
necessariamente pelo respeito ao resulta-
do das eleições. Em vigília cívica contra as 
tentativas de rupturas, bradamos de forma 
uníssona: Estado Democrático de Direito 
Sempre!!!”

Diante das crescentes ameaças de ruptura 
institucional no país e até eventual sedição 
insurrecional, a Universidade de São Paulo 
divulgou uma Mensagem à Nação. A  carta 
foi lançada com mais de 3 mil assinaturas 
que poderão chegar a milhares, entre minis-
tros, juristas, docentes, banqueiros, perso-
nalidades e membros do Judiciário. Divulgo 
aqui o texto, a seguir

 “Carta às brasileiras e aos brasileiros em 
defesa do Estado Democrático de Direito!

Em agosto de 1977, em meio às comemo-
rações do sesquicentenário de fundação dos 
cursos jurídicos no país, o professor Goffre-
do da Silva Telles Junior, mestre de todos 
nós, no território livre do Largo de São Fran-
cisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual de-
nunciava a ilegitimidade do então governo 
militar e o estado de exceção em que viví-
amos. Conclamava também o restabeleci-
mento do estado de direito e a convocação 
de uma Assembleia Nacional Constituinte.

A semente plantada rendeu frutos. O Brasil 
superou a ditadura militar. A Assembleia Na-
cional Constituinte resgatou a legitimidade 
de nossas instituições, restabelecendo o es-

tado democrático de direito com a prevalên-
cia do respeito aos direitos fundamentais.

Temos os poderes da República, o Execu-
tivo, o Legislativo e o Judiciário, todos in-
dependentes, autônomos e com o compro-
misso de respeitar e zelar pela observância 
do pacto maior, a Constituição Federal. Sob 
o manto da Constituição Federal de 1988, 
prestes a completar seu 34º aniversário, 
passamos por eleições livres e periódicas, 
nas quais o debate político sobre os projetos 
para país sempre foi democrático, cabendo 
a decisão final à soberania popular. A lição 
de Goffredo está estampada em nossa Cons-
tituição "Todo poder emana do povo, que 
o exerce por meio de seus representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição".

Nossas eleições com o processo eletrôni-
co de apuração têm servido de exemplo no 
mundo. Tivemos várias alternâncias de po-
der com respeito aos resultados das urnas e 
transição republicana de governo. As urnas 
eletrônicas revelaram-se seguras e confiá-
veis, assim como a Justiça Eleitoral.

Nossa democracia cresceu e amadureceu, 
mas muito ainda há de ser feito. Vivemos 
em país de profundas desigualdades sociais, 

OPINIÃO 

Defesa da democracia

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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Em referência ao “Agosto Li-
lás” a Prefeitura de Torres, por 

meio da Secretaria de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos, 

vai realizar um evento de capa-
citação aos profissionais que in-
tegram a rede de atendimento 
às mulheres, no combate con-
tra a violência. A iniciativa vai 
ocorrer no dia 26 der agosto, às 
13h30min no Auditório da Ulbra 
Torres. O evento é aberto aos 
profissionais da área e de toda 
a região e também aos gestores 
municipais.

Na programação constam pa-
lestras dos Promotores de Justi-
ça Vinicius de Melo Lima e Ivana 
Battaglin, do Delegado de Polícia 
de Torres, Marcos Vinicius Velo-
so, da Patrulha Maria da Penha, 

com os soldados Cimara Grun-
dler e Danoel Lanke e também 
de representantes do Centro de 
Referência da Mulher.

O “Agosto Lilás” é o mês de 
conscientização pelo fim da vio-
lência contra a mulher. É uma 
campanha nacional que busca 
chamar a atenção da sociedade 
para o enfrentamento à violên-
cia doméstica. A escolha do mês 
tem relação com a data de san-
ção da Lei 11.340/2006, conhe-
cida como Lei Maria da Penha, 
que completará 16 anos no dia 
7 de agosto.

As mulheres que neste mo-

mento necessitam de algum 
apoio, podem buscar informa-
ções de segunda a sexta-feira 
no CRM, das 8h às 11h30min e 
das 13h às 17h30min. Algumas 
procuram o Centro e recebem 
o encaminhamento. Outras vão 
primeiro à Delegacia de Polícia e 
são encaminhadas ao CRM. Se-
manalmente o município recebe 
os Boletins de Ocorrência, e no 
caso da mulher não procurar o 
Centro, a Prefeitura entra em 
contato. Entre em contato 180 
Delegacia de Polícia Civil ou 190 
Patrulha Maria da Penha. (FON-
TE - Prefeitura de Torres)

No “Agosto Lilás”, Prefeitura de Torres promove capacitação 
para profissionais da rede

Na semana passada, a 
cidade de Torres sediou 
mais uma ação de conser-
vação promovida pelo pro-
jeto Felinos de Itapeva - do 
Instituto Pró-Carnívoros. A 
ação contou com o apoio 
da equipe de servidores do 
Parque Estadual de Itapeva 
(SEMA/RS) e da Associação 
Torrense de Proteção aos 
Animais (ATPA). 

Nos dias 19 e 20 de julho, 
60 cães foram vacinados 
gratuitamente contra doen-
ças como a raiva, a cinomo-
se, a parvovirose e outras, 
nos bairros Bela Vista, São 
Francisco e Porto Alegre. 
Os moradores beneficiados 

foram escolhidos devido à 
proximidade com o Parque 
Estadual de Itapeva – am-
biente de uso da espécie 
alvo do projeto, o gato-do-
-mato-do-sul. Esse pequeno 
felino silvestre é a única es-
pécie conhecida para Torres 
e região. Sua proteção está 
ameaçada mundialmente e 
um dos fatores que contri-
buem com esse cenário é 
a presença de cães e gatos 
domésticos nas áreas pro-
tegidas em que habitam. O 
contato entre essas popula-
ções pode favorecer a trans-
missão de doenças graves e 
ocasionar o surgimento de 
zoonoses no município. 

A iniciativa é parte das 
ações integradas de cinco 
grupos de trabalho que atu-
am na proteção de felinos 
silvestres nas Américas do 
norte, central e do sul (Tiger 
Cats Conservation Initiative, 
Ocelot Working Group, Ge-
offroyi Cat Working Group, 
Alianza Gato Andino, Pam-
pas Cat Working Group). Os 
recursos foram doados pela 
Fundação de Conservação 
dos Pequenos Gatos Silves-
tres (SWCCF), que trabalha 
internacionalmente para 
proteger diferentes espé-
cies com a ajuda de institui-
ções públicas e privadas. 

Em agosto, os 60 cães 

atendidos serão novamen-
te vacinados para comple-
tar sua imunização com a 
segunda dose da vacina 
Polivalente V8 (importada).  
"Queremos agradecer o tra-
balho dedicado dos volun-
tários do Parque Estadual 
de Itapeva (SEMA/RS), da 
Associação Torrense de Pro-
teção aos Animais (ATPA) e 
de todos os moradores que 
nos receberam em sua casa. 
Essa disposição de ajudar 
torna possível que aumen-
temos a proteção à espécie 
e que promovamos a cons-
cientização ambiental!", 
ressaltam os organizadores 
da ação.

Mais uma ação de conservação promovida pelo 
projeto Felinos de Itapeva realizada em Torres

Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres o Projeto 
de Lei Substitutivo 01/2022, de 
autoria do vereador Silvano Borja 
(PDT), que dispõe sobre a obriga-
toriedade das empresas do Muni-
cípio a oferecer palestras sobre o 
tema Violência Doméstica e Fami-
liar. Se for aprovado, o PL define 
que empresas com 25 funcioná-
rios ou mais sejam obrigadas a 
oferecer uma palestra de 60 a 90 

minutos de duração e uma vez 
por ano sobre o tema, de forma 
gratuita e oferecendo certificado 
aos participantes. 

No PL há também a exigência 
que empresas torrenses - que 
contratarem outras empresas 
que também tenham em seu 
quadro 25 ou mais funcionários -  
exijam para a contratação a com-
provação do cumprimento da lei 
municipal, uma espécie de certifi-

cado ou comprovante de sua ade-
quação às normas da legislação.

O PL também prevê sansões 
aos casos de inobservância da le-
gislação, que vão de notificação 
e a seguir multas progressivas a 
cada nova notificação. 

Problema em fase aguda de 
aumentos em todo o Brasil

Na exposição de motivos para 

a idealização do PL, o autor de-
fende que a violência doméstica 
é um tema de extrema relevância 
que atinge de forma silenciosa 
milhares de mulheres, crianças, 
adolescentes, jovens e idosos 
em todo o mundo.  O vereador 
também lembra que a violência 
doméstica não é marcada apenas 
pela violência física, mas também 
pela violência psicológica, sexual, 
patrimonial, moral, dentre ou-

tras, que em nosso país atinge 
grande número de mulheres. 

 Silvano Borja encerra sua justi-
ficativa informando que, segundo 
dados de órgãos públicos e de en-
tidades ligadas ao combate e am-
paro a mulher vítima de violência, 
a cidade de Torres tem tido mui-
tos casos de violência, além de a 
cada dia estar aumentando as no-
tificações sobre o crime. 

Vereador de Torres propõe Lei que obriga empresas a realizarem 
palestras internas sobre Violência Doméstica

Nos próximos dias, o Cor-
po de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Sul vai di-
vulgar um edital de seleção 

para Guarda-vidas Civis Tem-
porário para a temporada 
2022/2023. No edital consta-
rá todas as informações para 

os candidatos se inscreverem 
à capacitação.

O alerta é da Secretaria Es-
tadual da Segurança Pública, 

por meio do 1º Pel BM/2ª 
CiaBM de Torres, comuni-
cando que os interessados 
devem acompanhar a divul-

gação da contratação de Sal-
va-vidas Civil através do site 
do Corpo de Bombeiros que 
é www.bombeiros.rs.gov.br.

Em breve, Corpo de Bombeiros Militar publica edital de seleção 
para Guarda-vidas Civis Temporário da temporada 2022/2023
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A expectativa de vida ao nas-
cer no Rio Grande do Sul chegou 
aos 77,45 anos em 2020, um au-
mento de 0,19 ano na compara-
ção com os dados finais de 2019, 
quando atingiu 77,26 anos. Já 
especificamente no Litoral Norte 
do RS, a expectativa de vida ao 
nascer aumentou de 75,4 anos 
(entre 2010 e 2012) para 76,96 
anos (entre 2018 e 2020). Ape-
sar do crescimento de um ano 
e meio, a expectativa de vida da 
região ainda fica abaixo da média 
estadual. Os dados foram divul-
gados na terça-feira (26/7), e in-
tegram o estudo “Indicadores de 

mortalidade para o Rio Grande 
do Sul e seus Conselhos Regio-
nais de Desenvolvimento (Core-
des) — 2010-20”, elaborado pelo 
Departamento de Economia e 
Estatística, vinculado à Secretaria 
de Planejamento, Governança e 
Gestão do RS.

Entre as principais causas de 
mortes no RS em 2020, as do-
enças do aparelho circulatório 
(22,7%) continuaram em primei-
ro lugar, seguidas das neoplasias 
(câncer), com 20,7%. As doenças 
infecciosas e parasitárias, catego-
ria na qual se inclui a Covid-19, 
saltaram do nono lugar para 

o terceiro lugar no ranking de 
2020 (13,5%). Sem considerar a 
pandemia, a expectativa de vida 
da população gaúcha ao nascer 
chegaria a 78,48 anos em 2020, 
segundo a pesquisa.  

O estudo ainda mostra a ma-
nutenção da diferença de mais 
de sete anos na expectativa de 
vida de homens e mulheres no 
Estado. Enquanto para a popula-
ção feminina a expectativa chega 
a 80,99 anos, para a masculi-
na é de 73,87 anos. Você pode 
conferir os dados completos, 
em: https://www.estado.rs.gov.
br/upload/arquivos//nt-dee-

-60-indicadores-de-mortalida-
de-2022-07-26-2.pdf

*Com informações de Governo 
do Estado

Expectativa de vida dos moradores do Litoral Norte cresce  para 76,96 anos

O Comando Regional de Polícia 
Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) 
realizou mais uma edição da Ope-
ração Hoplitas, da tarde de 22/7  a 
noite de domingo (24/7). Durante 
a operação os policiais militares 
fecharam uma casa clandestina 
de jogos de azar, prenderam nove 
pessoas por tráfico de drogas e ou-
tros crimes e apreenderam quase 
dois quilos de drogas.

A operação consiste no empre-
go de policiais que desempenham 
atividades administrativas na sede 
do CRPO Litoral, 8º BPM e 2º BPAT, 
em conjunto com as Forças Táticas 
dos Batalhões e Canil regional, em 
apoio ao policiamento ostensivo, 
a fim de reduzir ainda mias os ín-
dices de criminalidade no Litoral 
Norte.

Na sexta-feira, em Tramandaí, 
após receber informações de agen-

tes de inteligência do CRPO Litoral 
sobre um veículo HB20 suspeito 
de envolvimento em crimes que 
estaria transitando pelo município, 
as guarnições iniciaram as buscas 
e localizaram o carro deslocando 
pela Av. Flores da Cunha. Ao avis-
tar a viatura o condutor do veículo 
iniciou a fuga em alta velocidade, 
até perder o controle do veículo no 
bairro Parque dos Presidentes. O 
motorista ainda tentou fugir a pé, 
mas foi alcançado e contido pelos 
PMs. Em busca pessoal e veicular 
foram encontradas 43 pedras de 
crack, 37 porções de maconha, 
duas balanças de precisão e uma 
porção de crack. Constatado que o 
veículo estava com a placa clona-
da e em situação de furto desde o 
dia 14 de julho. O homem foi preso 
por tráfico de drogas e receptação 
de veículo.

Outras prisões 
(também em Torres)

Na mesma noite, em Torres, os 
policiais militares abordaram um 
indivíduo em atitude suspeita, no 
bairro Vila Nova, com ele foram 
encontrados sete porções de ma-
conha e R$124. Posteriormente, 
em sua residência, foram apreen-
didas 1,3 quilo de maconha e uma 
balança de precisão.

Na noite de sábado, em Imbé, 
em uma ação de combate aos jo-
gos de azar, policiais militares da 
agência de inteligência do CRPO Li-
toral, Força Tática do 2º BPAT, poli-
ciamento ostensivo e alunos-solda-
dos da Esfes Osório, fecharam uma 
casa clandestina de jogos de azar 
com 108 máquinas caça-níqueis, 
no centro. O material foi apreen-
dido e a proprietária irá responder 

pela contravenção 
penal. No domin-
go, em Santo Antô-
nio da Patrulha, um 
homem foi preso 
por uma equipe da 
Força Tática do 8º 
BPM com 47 por-
ções de maconha, 
no Centro.

Ainda foram rea-
lizadas prisões por 
violência domésti-
ca, adulteração de 
sinal identificador 
de veículo, direção perigosa e por 
cumprimento de mandados. No 
total foram apreendidos 1,9 qui-
lo de drogas, nove pessoas foram 
presas, um termo circunstanciado 
foi assinado, 392 pessoas abor-
dadas e 267 veículos fiscalizados. 

A Operação Hoplitas continuará 
ocorrendo nos próximos finais de 
semana.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 
CRPO LITORAL

TEXTO: Soldado Alex - FOTOS: Di-
vulgação BM

BM fecha casa de jogos de azar clandestina durante Operação Hoplitas no Litoral Norte

A Brigada Militar pren-
deu um homem e uma 
mulher por tráfico de 
drogas e porte ilegal de 
arma de fogo na noite 
de quarta-feira (27/7), 
em Torres, na praia Es-

trela do Mar.
Diante de informações 

sobre a venda e arma-
zenamento de drogas, 
uma equipe da Força 
Tática do 2º BPAT foi até 
o local das denúncias e 

realizou diligências. Os 
PMs abordaram e iden-
tificaram um homem de 
19 anos e uma mulher 
de 22 anos.  Foram apre-
endidas 60 porções de 
crack, uma pistola cali-

bre .9mm, 37 munições 
do mesmo calibre, dois 
carregadores de pistola 
e R$ 2004.

TEXTO: Soldado Eline
FOTO: Divulgação BM

BM  prende em flagrante casal com 
crack e arma em Torres

Começa no Brasil, a partir de 1º 
de agosto, o questionário do Cen-
so Demográfico 2022 que poderá 
ser respondido presencialmente, 
pela Internet ou pelo telefone.

As respostas serão utilizadas 
exclusivamente para fins estatís-
ticos, sem jamais identificar os 
informantes. A participação ativa 
da sociedade e das esferas gover-
namentais, especialmente a mu-

nicipal, é vital para o sucesso do 
Censo 2022.

Os resultados permitirão traçar 
um retrato abrangente e fiel do 
Brasil. Serão mais de 210 mil pes-
soas contratadas e 6.040 postos 
de coleta nos 5.570 municípios 
brasileiros. Os recenseadores 
trabalharão uniformizados com 
colete e boné, além dos equipa-
mentos de proteção adequados 

para preservar a saúde de todos, 
caso a pandemia persista. Res-
ponder ao Censo é seguro, pois 
as informações são confidenciais, 
tem sigilo garantido e leva 15 mi-
nutos, em média.

Se o morador desejar confir-
mar a identidade do recenseador, 
basta ligar para 08007218181 ou 
acessar o seguinte site: respon-
dendo.ibge.gov.br

Censo Demográfico 2022 começa a partir de 1º de agosto
IBGE pede que população participe para o êxito da pesquisa. Responder ao Censo é seguro, pois as informações são confidenciais, tem sigilo 

garantido e leva 15 minutos, em média.
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No último dia 22/07, por 
meio de cerimônia na Supe-
rintendência dos Serviços 
Penitenciários (SUSEPE) em 
Porto Alegre (FRAPORT), o 
Secretário de Justiça e Siste-
mas Penal e Socioeducativo 
Mauro Haushild, o Superin-
tendente da SUSEPE José Gio-
vani Rodrigues de Souza, e o 
Diretor do Departamento de 
Segurança e Execução Penal e 
Disciplina Vagner Cougo, en-
tregaram um veículo LOGAN 
automático para o Presídio 
Estadual Feminino de Torres 
(PEFT) - representado pela 
diretora Juliana Malacarne 
Einsfeld e diretor adjunto, Je-
berson Moreira da Silva.

A viatura é adaptada para o 
transporte de mulheres priva-
das de liberdade em período 
gestacional, parturientes, mu-
lheres idosas e com deficiên-
cia. O recurso foi viabilizado 
pelo Departamento Peniten-
ciário Nacional (DEPEN), do 
Ministério da Justiça e Segu-

rança Pública, como parte 
de ações de fortalecimento 
da Política Nacional de Aten-
ção as Mulheres em situação 
de Privação de Liberdade e 
Egressas do Sistema Prisional 
(PNAMPE) e do cumprimento 
de metas do Plano Estadual 
de Atenção as Mulheres Pri-
vadas de Liberdade e Egres-
sas do Sistema Prisional do 
Rio Grande do Sul. Durante 
a cerimônia, mais três veí-
culos foram destinados para 
estabelecimentos prisionais 
exclusivamente femininos da 
região metropolitana.

O PEFT em Torres contava 
com única viatura para rea-
lização de escoltas e demais 
necessidades, sendo a aqui-
sição um ganho importantís-
simo para o estabelecimento, 
possibilitando maior seguran-
ça e eficiência no trabalho já 
realizado.

(FONTE - PEFT Direção)

TORRES

Presídio de Torres recebe Viaturas adaptadas 
para mulheres Privadas de Liberdade
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DESTAQUE DAS ARTES MARCIAIS EM TORRES EM LEI
Está tramitando nos ritos da Câma-

ra de Vereadores de Torres um proje-
to de lei, de autoria dos vereadores 
Igor Beretta (MDB) e Cláudio Freitas 
(PSB), que quer instituir em Torres o 
mês JULHO FAIXA PRETA.

Trata-se de janelas institucionais 
para que sejam feitas ações e campa-
nhas de conscientização e populariza-
ção das artes marciais (por isso “faixa 

preta”).
Os autores sugerem detalhes como 

palestras nas Escolas, eventos e ativi-
dades educativas nas artes marciais, 
assim como veiculação de campa-
nhas em mídia, onde seria disponibili-
zado à população sobre os benefícios 
relacionados às modalidades.

No texto da lei os autores também 
deixam abertos os protagonistas da 
campanha. Elas poderão ser feitas 
pelo poder público, por instituições 
de ensino, entidades representati-
vas de classe e pelas organizações da 
sociedade civil, isoladamente ou em 
parceria.

CENTRO DE LAZER BARULHENTO
Outra “zona” que se poderia 

propor no Plano Diretor de Torres 
seria uma área onde casas notur-
nas, teatros e outras atividades de 
lazer noturno pudessem se esta-
belecer com certos subsídios. Tra-
ta-se de uma forma de não haver 
os velhos problemas de barulhos 
e confusões causadas por jovens 

que vão pra chamada “balada”, as-
sim como um controle mais eficaz 
das polícias para manter a ordem 
em certo lugar deste tipo de entre-
tenimento. 

Taxis e vans poderiam fazer 
plantão para locomover os que 
consumiram álcool na balada sem 
risco de acidente e multa; a limpe-

za dos lugares poderia ser feita em 
consórcios conjuntos e etc. 

O mais importante é não haver 
moradia nos arredores, justamen-
te para depois um tipo de usuário 
da zona não começar a atrapalhar 
o outro, iniciando o mesmo proble-
ma que ainda existe no confronto 
entre consumidores de casas no-

turnas e bares com a vizinhança, 
motivo principal justamente da 
criação da área do barulho. 

A prefeitura poderia isentar de 
impostos municipais os empreen-
dedores que optarem por cons-
truir e estabelecer seus negócios 
de entretenimento na zona sepa-
rada. 

SEM ALTERNATIVA PARA UNIFAMILIARES E SEM CLÁUSULA DE INCENTIVO
Senti falta no Plano Diretor 

de áreas onde pessoas que 
não gostam de prédios possam 
comprar suas casas e saberem 
que no Plano Diretor aquela re-
gião é somente para utilização 
unifamiliar e com altura máxi-
ma de 6 metros (dois andares). 

O município neste caso teria 
um DIFERENCIAL COMPETITIVO 
perante veranistas e moradores 
ao anunciar que tal zona está 
reservada para ter somente 
casas de moradores a partir da-
quele momento, sem edifícios 
e sem comércios. Mas isto teria 

que ser definido como cláusula 
pétrea no Plano Diretor, para 
não decepcionar os moradores 
adiante, como reclamam os que 
nos anos 90 compraram apar-
tamentos da Silva Jardim com 
garantia que a vista seria eter-
namente indevassável.

Outra possibilidade que não 
vi no Plano Diretor e que pode 
ser tema de emendas de vere-
adores ou bancadas quando 
for avaliado na Câmara é a falta 
de incentivo à proprietários de 
casas e edifícios para com au-
mentos agressivos dos recuos 

laterais. Desconto no IPTU re-
lacionado com recuos acima do 
exigido é uma ideia que troca lei 
por incentivo, o que acho muito 
mais saudável, além de arejar o 
meio ambiente e propiciar mais 
visão panorâmica para os tran-
seuntes. 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR SERVIU COMO APRENDIZAGEM
A maioria dos posiciona-

mentos públicos de cidadãos 
que participaram da Audiência 
Pública sobre as modificações 
do Plano Diretor de Torres na 
terça-feira (26) foi de temas de 
cidadania e não de regras de 
construção urbana. Alguns com 
inspirações sobre qualquer de-
senvolvimento como o aque-
cimento Global, democracia 
direta, inconstitucionalidades, 
dentre outras bonitas manifes-
tações, mas que não têm nada 
a ver com PDU. 

Em minha opinião isto é bom 
para melhorar o entendimento 
de alguns sobre temas técnicos 
quando estes chegam à conclu-

são que suas demandas não são 
de Plano Diretor Urbano e sim 
de Plano de Governo. E para a 
prefeitura (governo) ouvir ao 
vivo a opinião de muitos cida-
dãos sobre temas do dia-a-dia 
que para estes são faltosos ou 
exagerados, mesmo que não se-
jam sobre o assunto debatido. 

Sem serem explícitos, pra 
mim os rebeldes contra a pro-
posta da prefeitura mostraram 
que querem mesmo é que não 
tenha o aumento para 15 me-
tros na altura dos prédios na 
zona oito da Praia Grande. Pare-
ce-me que muitos inclusive pre-
feririam que não se construísse 
mais edifícios no local. 

Cabe agora aos vereadores 
avaliarem o impacto que o au-
mento de um ou dois andares 
(porque já existem edifícios de 
12 metros) e mostrarem atra-
vés de técnicos remunerados as 
vantagens e desvantagens deste 
aumento de altura na zona. As-
sim como mostrarem o contrá-
rio: os pros e contras de proibir a 
construção de edifícios na zona 
oito como querem alguns. Cabe 
também aos vereadores buscar 
a opinião de entidades que se 
posicionaram contra depois da 
análise técnica. Para depois vo-
tarem com suas consciências. 

Audiência Pública é uma das 
formas da cidadania saber me-

lhor sobre assuntos de cidada-
nia para poder opinar e até se 
rebelar em alguns casos, o que 
é legítimo e saudável. Mas vaias 
dadas de forma generalizada 

mais parecem torcedores em 
um Grenal que não entendem 
de futebol e só sabem que o seu 
time é bom e o outro é ruim, tí-
pico de fanatismo. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2
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Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
o ultimo relatório foi de 26/07 
(terça), quando o município es-

tava com 2980 casos confirma-
dos para Covid-19 (tendo um 
paciente internado), sendo 2935 
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.

A Prefeitura Municipal de 
Torres, por meio da Secretaria 
de Saúde, divulga o relatório de 
transparência com o quantitativo 
de consultas realizadas no Pronto 
Atendimento 24h – PA de Torres. 
O relatório abaixo é referente ao 
período de 18 de julho a 24 de ju-
lho. No total, foram 1189 atendi-
mentos no Pronto Atendimento 

24h de Torres (que atende tam-
bém pessoas dos municípios da 
região de Torres)

Na última semana foi regis-
trado um atendimento de caso 
grave, classificação vermelha, 
com risco eminente de morte. Já 
para casos classificados com risco 
amarelo (caso grave, necessida-
de de atendimento rápido) foram 

335 atendimento no mesmo pe-
ríodo. Já com risco de classifica-
ção em verde (casos menos gra-
ves) foram 746 e em azul (casos 
menos prioritário, que deveriam 
ser atendidos em unidades de 
saúde dos bairros), 109. A seguir 
a tabela completa com o relató-
rio de atendimento semanal do 
PA.

SAÚDE

Confira o boletim atualizado 
do Pronto Atendimento Central de Torres 

na última semana

Buscando tratar sobre os 
projetos que ocorrerão em 

parceria entre a Secretaria de 
Assistência Social e Direitos 

Humanos e a Secretaria da 
Saúde de Torres, o secretário 
da Assistência Social, Fábio 
da Rosa, acompanhado das 
educadoras sociais Elidiane 
da Rosa Ribeiro Rodrigues e 
Natalia Aguiar Coelho, reuniu-
-se com a secretária de Saúde, 
Hélvia Sanae Mano. O encon-
tro ocorreu na manhã de 21 
de julho nas dependências da 
SASDH.

Na ocasião foram aborda-
dos projetos como “CRAS em 
Movimento” que tem como 
objetivo alcançar o maior nú-
mero de pessoas, levando os 
serviços disponibilizados pela 
política de assistência social 

até as comunidades e tam-
bém o “Projeto Verão”, que 
está sendo organizado em 
parceria também com a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção.

O secretário Fábio da Rosa 

agradeceu a presença da 
secretária de Saúde, ressal-
tando a importância destas 
parcerias para disciplinar a 
prestação de serviço e princi-
palmente qualificar o atendi-
mento junto à comunidade.

Secretarias de Assistência Social e Saúde 
encaminham parcerias para projetos em Torres

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
21/07 e 27/07, não registrou-se 
nenhum novo óbito relacionado a 
doença nesta semana na cidade.

Além disso, houve redução 
em relação ao número de casos 

ativos de Covid-19 na cidade. Na 
quarta-feira (27/07), o Boletim 
Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
registrava 50 casos ativos em Tor-
res - número que é menor que 
os 97 casos ativos da quarta-feira 

passada (20/07). Nesta semana 
foram positivados 55 casos. "Com 
relação ao número de casos ati-
vos ser inferior ao dos novos 
positivados, significa que muitos 
deles já estão curados", afirma a 
Prefeitura de Torres.

Torres tem redução em novos casos e casos ativos relacionados 
a Covid-19 na última semana

55 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 27 de julho, o 

Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres registrava, con-
tando desde o início da pande-
mia, 13.257 casos confirmados, 
com 13.080 recuperados, 46 pa-
cientes em isolamento domici-
liar e 127 óbitos. "Nesta quarta, 

o Boletim registrava oito pacien-
tes hospitalizados no Hospital 
Navegantes - três são de Torres 
e encontram-se em leito co-
mum. Os cinco restantes são 
de fora da cidade: dois na UTI 
e três em leito comum. O Bole-
tim ainda registra um paciente 
de Torres internado em outro 

município", ressalta a Prefeitura 
de Torres, indicando ainda que o 
boletim não registrava nenhum 
caso suspeito de Covid-19. .

Assim,  no período de uma 
semana (entre 21/07 e 27/07), 
foram registrados 55 novos ca-
sos da doença em Torres. Com 
isso, houve redução em rela-

ção ao total de novos casos da 
semana passada (entre 14/07 e 
20/07), quando 88 novos casos 
foram registrados na cidade. Re-
força-se a necessidade da popu-

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

Em Três Cachoeiras

Torres registrou 55 novos casos no período de uma semana - redução em relação a semana anterior.

Prefeitura divulga relatório do atendimento semanal do PA 24h, de 18 de julho a 24 de julho
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TORRES - A Secretaria Munici-
pal de Educação proporcionou ao 
projeto “Crescendo com a Ginás-
tica Rítmica”, uma atividade labo-
ral nos dias 25 e 26 de julho, com 
o professor e técnico Lucas Ma-
chado do Clube ACETE GR, acom-
panhado de duas das suas atletas, 
Erica e Tainá, de Eldorado do Sul/
RS. Na oportunidade os alunos 
puderam treinar com as ginastas 
em diferentes aparelhos deste es-
porte olímpico, aprendendo no-
vas técnicas e acrobacias.

O treinamento ocorreu no gi-

násio da Escola Municipal Funda-
mental Zona Sul, como atividade 
no período de recesso escolar, 
as atletas que fazem parte do 
projeto estiveram aprimorando 
as técnicas trabalhadas durante 
o primeiro semestre do ano, 30 
alunos tiveram a oportunidade 
de participar, representando as 
escolas fundamental da rede mu-
nicipal Zona Sul, Mampituba e 
Alcino Pedro Rodrigues. A profes-
sora Luciana Abel, coordenadora 
do projeto, comentou sobre a 
importância desses treinamen-

tos, “pois a ideia é atuar também 
em outras áreas de formação do 
atleta, enquanto cidadão, usando 
o esporte como um caminho para 
o seu sucesso”.

O desenvolvimento das ativi-
dades deste projeto em Torres 
ocorre no contraturno dessas 
unidades educacionais, com o 
objetivo de oportunizar aos alu-
nos participantes o protagonismo 
de suas ações, com a disciplina e 
a flexibilidade que o esporte per-
mite poderão ser levados para a 
sua história de vida. 

Integrantes do Projeto “Crescendo com a Ginástica 
Rítmica” recebem capacitação

Na manhã da sexta-feira pas-
sada (22 de julho), encerrou-se 
a Formação Docente e Fórum 
Acadêmico de Torres 2022. Re-
alizada pela Prefeitura Munici-
pal de Torres através da Secre-
taria de Educação.

A Formação Docente e Fó-
rum Acadêmico tem como 
compromisso uma educação 
básica de qualidade, em cum-
primento as metas do Plano 
Municipal de Educação, ao 
proporcionar formação conti-
nuada para os envolvidos com 

o cenário educacional do mu-
nicípio, garantindo assim que o 
professor esteja em constante 
processo de formação, melho-
rando sua prática docente e 
seu conhecimento profissional, 
de forma reflexiva, tornando-se 
um profissional capaz de cons-
truir sua identidade profissio-
nal docente.

Foram três dias de intensas 
atividades dos mais variados 
temas e assuntos como pers-
pectiva montessoriana, educa-
ção infantil e inclusiva, labora-

tórios dos mais variados temas, 
planejamento estratégico, co-
municação e apresentações 
artísticas.

Os profissionais da educação 
de Torres participaram assidua-
mente em busca de conhecimen-
to e crescimento pessoal e profis-
sional. O Secretário de Educação 
de Torres, Alexandre Porcatt, 
deseja a todos os profissionais 
um excelente retorno e que o se-
gundo semestre seja de grandes 
conquistas e aprendizado mútuo. 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Encerrada a Formação Docente e Fórum Acadêmico 2022 em Torres

Fonte: Prefeitura de Torres

Nos próximos dias 13 e 27 de 
agosto serão realizadas em Torres 
mais edições da Feira do Artesa-
nato e Agricultura ao ar livre, no 
tradicional espaço próximo da 
Casa da Terra e Artesanato. Para 
quem quiser participar, as inscri-
ções estão abertas a partir desta 
segunda, 25 de julho, até sexta-
-feira, 29 de julho.

A formalização se dá através do 
preenchimento de formulário no 

link abaixo. A iniciativa que agra-
da moradores e visitantes funcio-
nará das 9h às 17h. Junto ocorrerá 
uma ação de doação de cães e ga-
tos, por servidores da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo. A maioria são filho-
tes abandonados ou recolhidos 
por maus tratos. O Sine de Torres 
também estará presente na ativi-
dade.

Podem participar produtores 
locais de todos os segmentos 
certificados com o selo “Feito em 

Torres”. O objetivo é fomentar 
a produção local, valorizando a 
identidade turística do município. 
É mais uma oportunidade de co-
mercialização aos empreendedo-
res credenciados, neste espaço 
ao ar livre, A realização é da Pre-
feitura, através da Secretaria do 
Trabalho, Indústria e Comércio 
em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Pesca.

Inscrição pelo site -  https://
torres.rs.gov.br/prefeitura/inscri-
coes-feira/

Próximas edições da Feira do Artesanato e Agricultura serão nos dias 13 e 27 de agosto

Prefeitura de Torres realiza obras de drenagem em estradas rurais
A Prefeitura de Torres , através 

da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e da Pesca, está realizando 

obras de drenagem em estradas 
rurais. Foram contempladas a Es-
trada Geral da Vila Lothermann 

e a Estrada Geral que liga a João 
XXIII à Areia Grande. Com a inicia-
tiva vão se amenizar os problemas 
com alagamentos nestas regiões. 
Os novos tubos vão dobrar a capa-
cidade de drenagem.

Em ambas as estradas, os canos 
foram colocados em três pontos 
críticos. A equipe da Secretaria 
detectou os locais ao realizarem 
a costumeira manutenção, a de-
manda prioriza os pontos críticos. 
A Secretaria tem dado atenção 
especial aos locais recentemente 
danificados pelas chuvas para cor-
rigir danos e prevenir novas ocor-
rências.

"Com estas obras serão bene-
ficiadas mais de 300 famílias que 
integram as três comunidades 
rurais", indica  o secretário José 

Vanderlei Brocca, satisfeito com a 
rápida execução do trabalho pelos 
servidores da Pasta. (FONTE - Pre-
feitura de Torres)
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A primeira coisa que pensamos quando o cachorro não quer comer é que pode ser 
algo grave e, realmente, diversas doenças apresentam falta de apetite como um dos 
primeiros sintomas. Porém, vale entender melhor por que um cachorro não come, se é 
algo patológico ou uma mudança na rotina, por exemplo.

Veja o que você pode fazer em uma situação como essa e qual a melhor decisão, que 
na maioria dos casos, é procurar um veterinário.

Se você notar que o pet não está mais tão interessado na comida, a falta de apetite 
pode ser um problema fisiológico, alteração hormonal, mudança de rotina, estresse e 
até mudanças no clima. A lista realmente é um misto de possibilidades, mas vamos te 
ajudar a entender cada ponto.

O bichinho continua pulando, feliz e querendo brincar, mas apenas não demonstra 
interesse pelo alimento? Veja se o comportamento não está relacionado com uma das 
situações abaixo:

A ração perdeu o sabor por estar velha ou não ter sido armazenada da forma correta;
Alguém deu comida antes da hora para ele;
Você estava misturando a ração com outro alimento e agora parou;
A comida está sempre disponível para o pet.
Em qualquer um desses cenários, perceba que aconteceu uma alteração que tirou a 

fome do bichinho. Corrija a situação, que o apetite deve voltar.
No entanto, você deve procurar um veterinário se a falta de apetite persistir e apare-

cerem outros sintomas, como vômito, diarreia, indisposição ou desânimo.

Meu cachorro não quer comer, só bebe água - Talvez o seu amigo esteja com prob-
lemas gastrointestinais, sendo que estes costumam aparecer com diarreia e vômito. 
Caso o cachorro esteja sem apetite, desanimado e triste, leve ao veterinário, visto que 
diversas doenças começam assim.

Meu cachorro não quer comer e nem beber água - É momento de atenção. Proble-
mas de saúde comuns nos cachorros que apresentam falta de apetite vão de gastrite 
até parasitas no organismo, depressão e doença do carrapato. Você deve procurar um 

O que fazer quando o cachorro não quer comer

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

veterinário com urgência para descobrir o que está acontecendo com o seu cachorro que 
não quer comer.

Meu cachorro não quer comer e está fraco - A falta de comida vai causar diversas reações 
no corpo do seu amigo após um período maior que 12 horas e, com a presença de outros 
sintomas, como alteração no xixi, cocô e vômitos.  Em filhotes, esse período é reduzido, já 
que o animal pode apresentar hipoglicemia por ficar sem comer apenas algumas horas.

Quando um cachorro não quer comer por muito tempo, ele precisa ser examinado por um 
veterinário! Problemas maiores como hipoglicemia, fraqueza e desidratação são causados 
pela falta de nutrientes.E isso nem estamos falando das outras doenças que apresentam 
perda de apetite e que devem ser tratadas com urgência, como diabetes, erliquiose, parvo-
virose e cinomose.

Cães que estão em tratamento costumam não ter a mesma fome que antes. É um compor-
tamento normal dentro dessas situações, principalmente quando o animal está sob efeito 
de medicamentos. Um médico veterinário vai aconselhar qual a melhor forma de seguir 
com a alimentação do bichinho.

A ração úmida tende a ajudar no estímulo olfativo e gustativo, assim como outros alimen-
tos que um cachorro pode comer, entre eles, frango desfiado e uma papinha própria para 
animais. 

Se o cachorro for velhinho, é importante umedecer a ração com água para facilitar a mas-
tigação.

Uma consulta com o veterinário pode salvar a vida do seu amiguinho, então não pense 
duas vezes em situações como essa. A ajuda e conhecimento de um profissional capacitado 
são fundamentais para o animal ficar bem o mais rápido possível.

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

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

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

O Bingo Social da ATPA está chegando, será no dia 19/08 as 19h30 no Salão São João 
Batista – Bairro Getúlio Vargas. Precisamos de brindes  e de sua presença para que este 
evento seja um sucesso e possamos continuar a ajudar os animais de nossa cidade!!!!
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TRAIÇÃO ENTRE CÔNJUGES GERA DANOS MORAIS?

Assunto bastante polêmico, mesmo nos dias de hoje, embora previsto no nosso Código Civil 
como um dos deveres do casamento ou nas relações de união estável gerando desconforto para 
os nossos tribunais bem como para a sociedade, vez que o assunto está ligado diretamente ao 
princípio da dignidade humana, valor máximo do nosso ordenamento jurídico, previsto na nossa 
Constituição Federal.

Os nossos tribunais, em seus julgados, entendem que vai depender de cada caso concreto, 
uma vez que a infidelidade por si só não gera danos morais. Só caberá direito à indenização por 
dano moral, quando ficar comprovada a exposição do cônjuge ou companheiro (a) a situações 
vexatórias, quando a infidelidade torna-se pública causando ao traído humilhação, sofrimento, 
constrangimentos, mágoas, causando excessivo dano à sua saúde física e psicológica. Assim, 
conclui-se que tais situações podem ensejar reparação por dano moral. 

Embora, vários julgados do Superior Tribunal de Justiça, serem favoráveis a indenização por 
dano moral, não há uniformização nos julgados, considerado assunto tormentoso na jurisprudên-
cia e doutrina. 

Ivelise Ferraro
ADVOGADA FAMILISTA

OAB/RS 13846
(51) 99331-8821

@ADVOGADAIVELISEFERRARO

ê

ê

ê
Por Ivelise Ferraro
Advogada Familista
OAB/RS 13846
@advogadaiveliseferraro

Devemos ressaltar, que dano moral, é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 
da personalidade, cujo conteúdo é a dor, a honra, a intimidade, a imagem, a vergonha, o sofri-
mento, o abalo psicológico, profissional, etc, em função das ofensas sofridas, tornando-se às 
vezes irreparáveis tais danos.

Nas relações conjugais ou de companheirato, no convívio do lar, deveria se, manter o res-
peito mínimo entre o casal. Afinal ninguém é obrigado a conviver com a outra pessoa, mas as 
agressões sofridas pelo traído ou traída, traz consequências desastrosas no dizer de psicólogos, 
acarretando “danos psíquicos aos seus parceiros”, principalmente quando o casal tem filhos, e 
esses presenciam e tomam conhecimento do comportamento de um dos pais, e na fase adulta 
passam a se espelhar. 

No dizer do magistrado, Pablo Stolze Gagliano: “Dentro de um casamento, quando o homem 
trai, e a esposa descobre. Ela pode pedir o divórcio, mas pode processar por violação ao direito 
da personalidade dela. Ela pode pedir indenização por dano moral e vice-versa. Quem pula a 
cerca pode ser processado”.

Para finalizar, entendemos que é direito sagrado da pessoa, expressar seus sentimentos e de-
sejos, entretanto jamais poderá causar prejuízos à dignidade do outro, conforme já explanado 
acima.

Certamente não serão as leis, que ditarão normas de conduta entre os cônjuges ou companhei-
ros, que devam ou não permanecer casados, mas sim, pelo amor, afeto e acima de tudo respeito 
mútuo entre os parceiros de vida escolhidos até o presente momento.

A título de conhecimento, tramita no Congresso Nacional, projeto de lei, número 5.716 de 
2016, onde pretende estabelecer expressamente no nosso Código Civil que a violação ao dever 
de fidelidade gera dano moral, certamente tal projeto ainda vai longe, deixando os traídos ao 
desamparo da lei.

Continuem acompanhado as publicações. 
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ÁRIES - É uma semana de inícios: exis-
tem recursos chegando para que você re-
alize o que deseja, mas é preciso ter uma 
conexão com seus desejos e não apenas 
desejar por desejar. Quanto mais escolher 
de forma assertiva, mais terá sucesso. 

Existe transformação também, mudanças chegam para 
restabelecer seu equilíbrio, inclusive da sua saúde: novos 
hábitos precisam ser cultivados.

TOURO -A semana pede confiança em si mes-
mo, portanto podem renascer sua autoestima e 
sua autoconfiança nesta Lua Nova, ou então po-
dem imperar irritação e instabilidades nervosas, 
e aí você acaba sendo muito influenciado pelo 
seu meio externo, então tudo pode te abalar, 

portanto tome cuidado com essa tendência. Existe renascimento, 
inclusive de ideias, projetos ou relações. Acredite no recomeço.

GÊMEOS -A semana pode trazer despreocupa-
ção, leveza e bom humor, mas isso só poderá 
se transformar em realidade se você tiver uma 
grande flexibilidade e capacidade de se adap-
tar às mudanças que virão. Sua comunicação 
fica potencializada, bem como sua capacidade 

de ser multitarefa. Uma grande ideia ou um novo caminho pode se 
apresentar, então saiba escolher bem e evite o caos, mantendo a 
harmonia. Não queira abraçar o mundo.

CÂNCER -A semana pode ser bem cal-
ma, ainda que intensa e cheia de tarefas. 
Quanto mais mantiver sua disciplina e sua 
fidelidade consigo mesmo, melhor será. 
Tome cuidado com uma obsessão com 
segurança ou dinheiro. Busque relaxar um 

pouco em relação a coisas materiais. Mantenha a sua perse-
verança e faça sua parte.

LEÃO -  A semana vai exigir de você 
verdade e fidelidade, inclusive consigo 
mesmo. Amigos fiéis podem te auxiliar e 
a relação pode ficar mais forte do que 
nunca. Saiba ter paciência para lidar 

com demoras e atrasos. Tome cuidado também com 
agressividade, porque a semana pede paz e união. Saiba 
descansar, se necessário.

VIRGEM - A semana pode trazer caos, 
mas também traz respostas e defini-
ções. Algo pode ser concluído e trazer 
alívio. Sua saúde pode ser restabeleci-
da ou uma dificuldade pode ser finaliza-

da, graças à sua fé e à sua resiliência. Fique tranquilo, 
porque a semana vai trazer renovação e uma limpeza de 
situações negativas.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode trazer muito cresci-
mento e também plenitude. Sonhos ou proje-
tos podem ser realizados ou reconquistados. 
Sua criatividade pode estar alta, bem como 
sua capacidade de se reinventar. Estão favo-
recidos estudos novos ou a busca por novos 

desafios. Os amigos estão potencializados.

CAPRICÓRNIO - O dia traz 
muita necessidade de se de-
dicar, de se organizar e de 
se manter fiel a si mesmo. 
Portanto tome cuidado com a 

tendência a se trair ou a se sabotar. Exis-
tem oportunidades chegando, bem como 
prosperidade. Sua saúde tende a estar 
muito boa.

AQUÁRIO - Quanto mais se colocar em 
oposição às pessoas, mais difícil será 
a sua semana. É importante saber se 
relacionar e ser sociável. Busque com-
preender as necessidades dos outros, 
pois aí a semana pode ser mais leve, 

porque sua vontade de ser útil cresce e sua popularidade 
também. Existe movimento e instabilidades. Você pode 
ver alguma área da sua vida que estava estagnada se mo-
vimentar, portanto a zona de conforto pode ser quebrada.

PEIXES -A semana vai tra-
zer revelações e verdades. 
Aguarde mudanças inespera-
das. É importante manter al-
gum sigilo caso alguma situ-

ação venha à tona, buscando ser discreto e 
estratégico. Seja organizado e se mantenha 
confiante. A saúde também pode ser um fa-
tor de preocupação.

ESCORPIÃO -A semana traz um cansaço 
extremo devido a muitas tarefas ou respon-
sabilidades. Tome cuidado com desgastes e 
saiba se organizar para realizar pausas mais 
que necessárias. O espírito da invenção está 
presente e é indicado ser mais criativo e não 

querer fazer tudo do mesmo jeito. A Lua Nova pode reinventar 
e transformar sua realidade: algo novo virá.

SAGITÁRIO -A semana pode ser bem 
cheia de aventuras, conversas, trocas e 
conexões positivas com amigos e cole-
gas. Viagens e passeios estão favoreci-

dos. É importante celebrar a vida e se manter motiva-
do e confiante. Mesmo que nada de muito novo surja, 
as coisas tendem a ir bem.

VARIEDADES

(semana entre 26/07 e 01/07)
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Por Guile Rocha
_____________

E a busca pela atualização no Plano 
Diretor de Torres teve mais um capítulo 
nesta última terça-feira (26/07), quan-
do foi realizada audiência pública para 
apresentar à população o documento 
de revisão do plano - elaborado pela 
Prefeitura de Torres e aprovado pelo 
Conselho Municipal do Plano Diretor 
(que reúne 16 diferentes entidades de 
Torres). O Plano Diretor vigente data 
de 1995 e desde então não foi atuali-
zado oficialmente de forma completa 
– ou seja, o processo está muito atra-
sado (já havendo inclusive cobranças 
do Ministério Público para sua célere 
aprovação). Em anos passados, deze-
nas de debates e audiências públicas 
já foram realizadas (várias por volta de 
2006, outras tantas em 2014), mas o 
documento segue sem ser encaminha-
do para votação na Câmara Municipal.

O centro de eventos da ULBRA Tor-
res ficou praticamente lotado (mais de 
600 pessoas, conforme a municipali-
dade), para um evento em que já se 
esperava uma certa dose de tensão. 
Além da apresentação do Plano de 
forma sucinta pela Prefeitura de Tor-
res, foram diversos pronunciamentos 
de cidadãos e cidadãs (previamente 
inscritos) que manifestaram suas opi-
niões no debate público. Lembrando 
que o Plano Diretor é o instrumento 

que visa orientar a ocupação do solo 
urbano da cidade, tomando por base 
um lado de interesses coletivos e difu-
sos (tais como a preservação da natu-
reza e da memória), e de outro inte-
resses particulares de seus moradores. 

E a polêmica principal orbitou mes-
mo (como já era esperado) em torno 
da altura dos prédios da Beira Mar 
da Praia Grande (a chamada Zona 8, 
segundo o macrozoneamento do Pla-
no Diretor). Várias pessoas se fizeram 
presentes na audiência com cartazes  
com dizeres 'Diga Não As Torres de 
Concreto', 'Eu Amo Torres' e simila-
res. Pelas novas diretrizes apontadas 
na revisão do Plano Diretor, a altura 
dos prédios próximos a Av. Beira-Mar 
passaria dos atuais 9m (cerca de 3 an-
dares + espaço para caixa d'água) para 
até 15m (cerca de 5 andares + espaço 
para caixa d'água). E esta situação de-
sagrada uma significativa parcela da 
população, preocupada que o aumen-
to da altura dos empreendimentos 
imobiliários na área possa causar som-
breamento até a praia, além de even-
tuais danos ambientais, culturais e até 
turísticos, dentre outros temores.  

Em geral foram muitas as vaias e 
contestações do público quando al-
gum dos participantes se posicionava 
tentando justificar aumento na altura 
dos prédios na Zona 8, assim como 
se sobressaiam os aplausos quando 
havia colocações pela preservação da 

Beira Mar da Praia Grande como está. 
Mas para além da polêmica referente 
a Zona 8, diversos questões impor-
tantes relacionadas a outras regiões 

de Torres também foram elencadas, 
na audiência pública deste complexo 
processo que é o Plano Diretor, sendo 
que os representantes da Prefeitura e 

do Conselho do Plano Diretor (que for-
mavam a mesa do evento) buscavam 
responder algumas das indagações 
populares.

Detalhando a polêmica audiência 
pública para revisão do Plano Diretor de Torres
Além da apresentação do novo documento do Plano Diretor pela Prefeitura de Torres, foram diversos pronunciamentos de cidadãos e cidadãs, que 
manifestaram suas opiniões no debate público. O auditório ficou quase lotado. A polêmica principal orbitou (como já era esperado) em torno da al-
tura dos prédios da Beira Mar da Praia Grande, mas diversas questões importantes relacionadas a outras regiões de Torres também foram elencadas

Apresentação do Plano pela Prefeitura

O Prefeito de Torres, Carlos 
Souza, abriu a audiência dizendo 
estar feliz por ver o auditório lo-
tado, os torrenses dialogando so-
bre seus problemas e buscando 
soluções para a cidade. “Nunca 
será um Plano Diretor perfeito, 
mas é importante trazer a dis-
cussão para a cidade. Não é uma 
audiência que vai definir o plano, 
apenas a apresentação e uma 
oportunidade de a população 

trazer sua opinião. O contraditó-
rio deve ser sempre discutido e 
respeitado, e opiniões divergen-
tes podem sempre gerar novas 
possibilidades”, indicou Carlos. O 
presidente da Câmara Municipal, 
vereador Rafael Silveira, também 
manifestou-se frisando que a Re-
visão do Plano é o caminho para 
melhorias no município. “Quere-
mos desenvolvimento sustentá-
vel, sem agredir o meio Ambien-

te. Quando o projeto chegar na 
Câmara, faremos tantas quantas 
forem as audiências públicas 
necessárias, para chegar a um 
Plano Diretor que seja o melhor 
para o município, em todos seus 
zoneamentos”.

A audiência então seguiu com 
o diretor de Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura, Jean Lima, 
que apresentou a proposta de 
revisão do Plano Diretor de Tor-

res. Na oportunidade, foi exibi-
do o novo mapa do microzone-
amento, que seria constituído 
por 39 microzonas (pelo plano 
vigente, são 34), embasando-se 
nas diretrizes do Estatuto da Ci-
dade. Jean detalhou um pou-
co sobre cada uma das zonas, 
apontando de forma sucinta as 
principais mudanças previstas. 
Citou algumas zonas que teriam 
incentivos para terrenos popu-
lares, com lotes menores (para 
facilitar a regularização fundiária 
de terrenos irregulares) – casos 
existentes nos Bairro Getúlio 
Vargas e São Jorge, por exemplo. 
No Getúlio Vargas (Zona 12), ain-
da está previsto incentivo para 
indústria pesqueira tradicional 
(que atualmente tem dificul-
dades de instalação em Torres 
por suas atividades não estarem 
contempladas no Plano Diretor), 
incentivo também previsto para 
o Bairro Salinas. Há ainda a de-
finição de áreas industriais mais 
definidas junto as margens da 
BR-101.

Em algumas regiões, Jean 
destacou que houve previsão de 
redução da altura máxima das 
edificações - como a Prainha, o 
Centro Histórico (zona 5 ), o bair-

ro Engenho Velho e arredores 
do Parque do Balonismo (estes 
últimos para que prédios altos 
não prejudiquem a realização do 
Festival Internacional de Balonis-
mo, principal evento de Torres). 
Entretanto, apontou outras áre-
as da cidade onde a altura má-
xima permitida subiu (caso dos 
bairros Centenário, São Jorge 
e alguns balneários do Sul, por 
exemplo). 

Quando citado o possível au-
mento na altura dos prédios da 
Beira Mar da Praia Grande (Zona 
8), foram muitas as vaias e críti-
cas do público. Dada toda a polê-
mica envolvendo esta área, ain-
da foi apresentado um estudo 
técnico que o Conselho do Plano 
Diretor teria realizado, sobre os 
efeitos da mudança no sombre-
amento da Praia Grande. Foi 
afirmado (e mostrado em slides)  
que a mudança de altura das 
edificações (para 15 metros + al-
tura da caixa d’água) não muda-
ria muito no sombreamento que 
chega até a orla, sombra que só 
chegaria até a areia no final de 
tarde. E foram mais vaias par-
tindo dos espectadores, muitos 
mostrando-se descrentes desta 
informação repassada.

Auditório ficou praticamente lotado para o evento

Prefeito Carlos e representantes da municipalidade e Conselho do Plano Diretor
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Quase 30 cidadãos e cidadãs manifestaram-se publicamente 
Após a apresentação sinte-

tizada da Revisão do Plano Di-
retor pela Prefeitura de Torres, 
seguiram-se quase 30 pronun-
ciamentos de cidadãos e cida-
dãs que se inscreveram para 
o debate público na audiência 
(sendo que houve ainda outras 
dezenas de pessoas que se ins-
creveram, mas não se fizeram 
presentes ou decidiram não 
se manifestar). Não teríamos 
como expor aqui todo o teor de 
tantas opiniões e colocações, 
então fazemos uma síntese, al-
gumas posições que dão uma 
ideia do que mais se debateu 
nesta audiência pública sobre o 
Plano Diretor

Cada inscrito teve tempo re-
gimental de três minutos para 
realizar a sua pergunta e/ou 
manifestação. Representando o 

projeto Praia Limpa Torres, Ale-
xis Sanson foi o primeiro dos ci-
dadãos inscritos na audiência a 
se manifestar (e, uma vez que as 
manifestações seguiam ordem 
cronológica, o primeiro a ter 
previamente se inscrito). Con-
trario ao aumento de altura dos 
prédios na beira-mar da Praia 
Grande, ele lembrou de quantas 
obras de grande porte já temos 
em Torres, questionando até 
que limite pretendemos chegar, 
e se a identidade turística e am-
biental da cidade já não estaria 
se perdendo. Entre outras ques-
tões, Alexis questionou quando 
o estudo de sombreamento da 
Prefeitura de Torres (em rela-
ção a um eventual aumento do 
tamanho dos prédios na Zona 
8) havia sido feito, inverno ou 
verão? E em resposta um re-

presentante da municipalidade 
afirmou que o estudo havia sido 
feito no verão, o que foi seguido 
por um coro de vaias e recla-
mações do público (até porque, 
nos dias mais curtos do inver-
no, a eventual sombra chegaria 
mais cedo até a orla).

O arquiteto Thiago Borba - 
que faz parte do Conselho do 
Plano Diretor Torres - foi o pró-
ximo a usar a palavra.  Para ele, 
o auditório da audiência pública 
parecia muito preocupado com 
a questão da Praia Grande, en-
quanto algumas praias do sul 
de Torres poderiam acabar cres-
cendo de forma desordenada, 
dizendo que seria necessário 
pressionar Corsan e o Governo 
do RS (para ajudar no desenvol-
vimento destas Praias do Sul). 
Ressaltou que a revisão do Pla-

no Diretor estaria preservando 
a Praia da Cal e a Prainha, mas 
que a economia e desenvolvi-
mento não podem parar (ci-

tando a importância do Plano 
Diretor ser atualizado para me-
lhor orientar a ocupação urbana 
Torres).

Alexis Sanson representou o projeto Praia Limpa Torres

PLANO DIRETOR

Bairros, praias do sul e saneamento
Outros manifestantes que se 

inscreveram na audiência pública 
defenderam questões específicas 
de seus bairros. Representando 
o Bairro São Francisco, Luís Fer-
nando Paz pediu por melhorias 
no esgoto e investimento em in-
fraestrutura, manifestando ainda 
preocupação com a falta de altu-
ra máxima definida no São Fran-
cisco. 

Representando a Associação 
de Moradores da Praia da Cal, o 
senhor Pedro Ramon destacou 
a importância de um olhar mais 
atencioso para sua região, com 
residências apenas unifamiliares 
nas proximidades da orla e me-
lhorias na infraestrutura e sane-

amento básico da Praia da Cal. A 
questão do saneamento básico 
relacionado a saúde ambiental de 
Torres como cidade foi também 
levantada pelo advogado e repre-
sentante da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Ivan Brocca, 
que perguntou ainda se houve es-
tudos de impacto ambiental du-
rante a revisão do Plano Diretor. 

A secretária Fernanda Brocca 
respondeu a questão saneamen-
to, salientando que todos os pro-
jetos multifamiliares em Torres só 
são aprovados após apresenta-
ção de plano de viabilidade junto 
à Corsan, garantindo que o novo 
empreendimento esteja dentro 
da capacidade. O prefeito Carlos 

posteriormente complementou 
que torres já cerca de tem 65% 
de esgoto tratado, e seguem in-
vestimentos em saneamento na 
bacia 7 (no bairro são Francisco), 
indicando que logo teremos pra-
ticamente 76% do esgoto  em 
Torres, que segundo o prefeito é 
a  cidade com melhores índice de 
tratamento de esgoto no Litoral 
Norte. Quanto ao estudo de im-
pacto ambiental, a secretária do 
Meio Ambiente indicou que deve 
ser solicitado apenas para pré-
dios de até 60m ou com potencial 
poluidor alto (e acabou sofrendo 
algumas vaias por isso, mesmo 
explicando que  a diretriz é parte 
de lei federal). 

Assuntos referentes aos bal-
neários do Sul de Torres (como 
Itapeva, Praia Real, Paraíso e vá-
rias outras) também estiveram 
na pauta dos pronunciamentos 
públicos. Alguns manifestantes 
declararam sua preocupação 
com algumas alturas muito altas 
que seriam permitidas para pré-
dios  destes balneários. Gilmar 
Lazzareti, morador da Itapeva, 
reclamou que há localidades nas 
praias do sul onde hoje não há ar-
ruamento, luz e outros serviços, 
indagando: como aprovaram es-
ses lotes sem estrutura? 

O Representante do Conselho 
do Plano Diretor respondeu que 
as praias do sul são uma real pre-

ocupação, maior ainda com a saí-
da do Porto de Arroio do Sal (que 
gerou vaias de parte da plateia 
quando citado). Cassiano disse 
que muitos dos loteamentos são 
antigos e não foram implantados 
em sua totalidade pelos loteado-
res responsáveis - sendo que não 
permite-se a extensão de rede de 
luz em terrenos que não estão 
plenamente regular, por exem-
plo. “A saída seria regularização 
fundiária, praias do sul tem que 
haver negociação para que as coi-
sas avancem por lá, para que a es-
truturação melhore. Lembrando 
ainda que o Parque Itapeva passa 
em meio as Praias do Sul”, concluí 
Cassiano.

A Polêmica Zona 8
Como já era esperado, muitos 

dos pronunciamentos de pessoas 
inscritas para a audiência tratavam 
em algum nível da questão da al-
tura dos prédios na Zona 8 (Praia 
Grande). O engenheiro mecânico 
aposentando e veranista antigo 
de Torres, Otávio Decusati afirmou 
ter adquirido imóveis na cidade no 
passado, sendo que os corretores 
afirmavam que não seria alterada 
a altura de prédios na Zona 8 (as-
sim preservando alguma vista dos 
diversos prédios altos mais ao fun-

do do bairro). Para Otávio, a mu-
dança na proposta do Plano atual 
seria uma espécie de ‘traição’ a 
esta premissa, anteriormente utili-
zada por corretores para venda de 
imóveis. Argumentação parecida 
foi feita pelo cidadão Sérgio Pache-
co. “A sombra não é o principal, os 
corretores venderam a vista para o 
mar, e agora querem uma barreira 
aos seus clientes antigos”.

Morador da Zona 8, João Fer-
nando Baumart foi bastante 
aplaudido quando indicou que 

ele (como outros moradores da 
polêmica região, ao qual repre-
sentava) é contra o aumento de 
altura próximo à beira-mar da 
Praia Grande. Ele ainda pediu que 
a municipalidade tivesse atenção 
para outro problema de algumas 
ruas da Zona 8, a drenagem pluvial 
(uma vez que várias ruas ficam ala-
gadas em decorrência das chuvas). 
O presidente do Conselho do Pla-
no Diretor, Cassiano Machado, res-
pondeu que diversas parcerias pú-
blico-privadas estão sendo feitas 
com construtoras que iniciam seus 
empreendimentos em Torres, para 
que estas empresas se responsa-
bilizem também pela drenagem 
pluvial de seu entorno, numa con-
trapartida que beneficie também 
outras residências na área próxima 
a construção.

O professor de direito Consti-
tucional Marcelo Duque foi outro 
bastante aplaudido quando sa-
lientou que questões relevantes 
que cheguem a Câmara Municipal 
(como está previsto com a revisão 
do Plano Diretor) deveriam ser 
submetidas a um referendo po-
pular, para que haja a aprovação 
ou não do documento final pela 

população. Sobre a questão do 
aumento de altura dos prédios 
na Beira-Mar, foi mais um que se 
manifestou contra, indicando que 
a mudança simbolizaria uma “Pri-
vatização dos lucros e socialização 
dos prejuízos”. Já o arquiteto Lucas 
Peres Pinho, manifestou-se breve-
mente, propondo criar um esca-
lonamento de altura dos prédios, 
para haver um crescimento gradu-
al evitar o sombreamento exces-
sivo em zonas polêmicas (como a 
Beira Mar da Praia Grande)

O ex-vereador Valmir Daitx Ale-
xandre também defendeu que não 
seja mudada a altura junto a Beira-
-Mar da Praia Grande, defendendo 
também a ideia do escalonamento 
de altura. Ele elogiou a participa-
ção popular na audiência pública, 
mas também destacou que Torres 
vai muito além da Zona 8, defen-
dendo incentivos a outras formas 
de turismo (como o religioso, de 
pesca, ambiental).

Representando o Fórum Em-
presarial, o empresário Eraclides 
Maggi lembrou a importância da 
cadeia produtiva seguir forte para 
o desenvolvimento de Torres. 
Eraclides, que já foi presidente 

da Actor, recebeu algumas vaias 
quando minimizou a questão do 
sombreamento na praia e defen-
deu as construtoras de Torres. 
“São empresas de gente que nas-
ceu e vive aqui, que quer ver a 
cidade melhorando. Não seremos 
jamais uma Balneário Camboriú, 
nem uma Capão da Canoa. Esta-
mos construindo um cenário de 
Revisão do Plano Diretor que, há 
17 anos, vem se debatendo  na 
cidade. E hoje precisamos de um 
plano mais previsível (não só em 
relação as alturas, mas também as 
atividades previstas), para facilitar 
que empreendimentos as vezes 
simples (como uma padaria) pos-
sam ser instalados em certas zonas 
em Torres”.

Adalberto Chagas da Silva, por 
sua vez, ouviu algumas vaias quan-
do fez uma defesa a construção de 
edifícios em Torres como forma de 
geração de emprego, questionan-
do ainda o fato de que – apesar da 
audiência do Plano Diretor estar 
lotada (muito em decorrência da 
polêmica na Zona 8) – quase sem-
pre há pouca participação popular 
e manifestações em várias outras 
reuniões importantes em Torres.

Eraclides Maggi manifestou-se representando Fórum 
Empresarial de Torres
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Lembrando das audiências públicas do Plano Diretor em anos passados 
Outro assunto que foi levan-

tado por alguns dos manifestan-
tes do evento foram as dezenas 
de audiências públicas, já reali-
zadas em anos anteriores, para 
debater com a população a revi-
são do Plano Diretor (lembran-
do que, mais especialmente no 
ano de 2014, foram cerca de 20 
audiências e reuniões com par-
ticipação popular). O vereador 
Moises Trisch salientou que o 
conteúdo destas audiências 
passadas deveria ser levado em 
consideração, questionando a 
falta de transparência da atual 
gestão municipal (que, segun-
do ele, precisou ser pressionada 
por entidades para que docu-
mentos públicos referentes a 
apresentação do Plano Diretor 
fossem disponibilizados). Ele 
ainda indagou se novos eventos 
públicos com acesso a popula-

ção não deveriam estar sendo 
realizados para discussão do 
Plano Diretor. O Prefeito de Tor-
res, Carlos Souza, respondeu 
que, após concluída a parte do 
Executivo referente a revisão do 
Plano Diretor, o documento será 
encaminhado para a Câmara 
dos Vereadores de Torres, que 
terá total autonomia para reali-
zar quantas audiências públicas 
forem necessárias até a aprova-
ção do Plano.

Quem também se recordou 
da série de audiências públicas 
passadas sobre a Revisão o Pla-
no Diretor foi o Conselheiro do 
Parque Estadual de Itapeva, Ra-
fael Frizzo. Ele afirmou que Tor-
res, até 2015, estava elaborando 
um Plano Diretor Territorial Am-
biental, mas que agora estaria 
sendo suprimido o capítulo de 
área de interesse ambiental. 

Frizzo conclamou a comunida-
de a cobrar para que município 
assuma essa responsabilidade 
ambiental novamente, lembran-
do que a variedade de ecossis-
temas de Torres (entre dunas, 
morros, Mata Atlântica, rio, 
lagoa, ilha, etc.) deve ser pre-
servada. “Torres é natural, sua 
natureza é essência de qualquer 
diálogo”, salientou. 

O Prefeito Carlos respondeu in-
dicando ser "surreal simplesmen-
te imaginar a atualização do Plano 
Diretor sem considerar suas áreas 
de preservação (como a Ilha dos 
Lobos, Parque Itapeva, Lagoa Ita-
peva)" e outras questões ambien-
tais – indicando que estas unida-
des têm leis especificas federais 
de proteção e que a lei ambiental 
é superior a questão urbanística 
na maioria dos casos. Ainda res-
pondendo, desta vez em nome 

do Conselho do Plano Diretor, o 
engenheiro Cassiano disse que o 
capítulo ambiental não foi supri-
mido do Plano, mas sim foi incor-

porada para modernizar o plano, 
indicando que as leis ambientais 
mudam muito, são dinâmicas e 
não podem ficar ‘amarradas’.

Rafael Frizzo, conselheiro do PEVA

PLANO DIRETOR

Acessibilidade, incentivos a algumas indústrias
O cidadão Fabrício Cardoso in-

dicou que a lei da acessibilidade 
não estaria sendo respeitada  em 
Torres, apesar de ter uma norma 
simples de entender, questionan-
do ainda qual seria o impacto 
hídrico com aumento urbano da 

cidade sobre zonas de banhados. 
Ainda referente a questão de 
acessibilidade, o cidadão Milton 
Roberto da Silva indagou sobre 
questões de desnível de calçadas, 
entradas de garagem irregulares, 
salientando que plano diretor 

deveria também prever a mobili-
dade urbana. Em relação as calça-
das e assuntos de acessibilidade , 
representante da Prefeitura res-
pondeu que estas questões não 
são diretamente ligadas ao Plano 
Diretor, mas sim ao Código de 

Obras Municipal (salientando que 
este documento também precisa 
ser atualizado).

Já a arquiteta e empreendedo-
ra Flávia destacou a importância 
da aprovação do novo Plano Di-
retor com alguma permissividade 

para certas atividades industriais 
pouco poluidoras, indicando que 
teve que instalar sua empresa em 
cidade de Santa Catarina pelo tra-
vamento da atividade industrial 
(decorrente do atual plano dire-
tor em Torres).

Proteção ambiental
A busca por dispositivos de 

proteção ambiental mais incluí-
dos no processo do Plano Dire-
tor, pensando em Torres como 
uma cidade que tem na natureza 
um de seus principais alicerces, 
foi outro ponto levantado por 
vários dos inscritos para fala na 
audiência. Daniela Lummertz da 
Luz, representando a rede Eco-
vida, falou da preocupação com 
o escoamento pluvial para evi-
tar episódios como enchentes e 
contaminação do lençol freático, 
ressaltando a importância de au-

mentar e melhorar a arborização 
da cidade. Sobre a verticalização 
predial, Daniela foi aplaudida 
quando indicou que Torres não 
precisa de ‘torres de concreto’ 
tão altas, dizendo que a preser-
vação da paisagem influencia na 
dignidade de nossas vidas e em 
nossa saúde mental.

O ambientalista Paulo França 
(notório na cidade por suas es-
culturas preservacionistas  em 
areia na Praia da Guarita) cri-
ticou a prevista instalação de 
um Porto em Arroio do Sal e 

usou-se de poesia e foi aplau-
dido ao questionar a ganância 
e defender as características 
naturais de Torres. “Mais atitu-
de, menos poluição, natureza 
é patrimônio de todos, e não 
deve ser dividida entre poucas 
mãos...  Por isso, ambientalista 
que sou e amantes das torres, 
tenho que alertas patos, gansos 
e marrecos, não, não as torres 
de concreto!”. O artista plástico 
Jorge Fernando Herrmann tam-
bém aproveitou seu espaço para 
defender a   uma visão de sus-

tentabilidade e preservação dos 
recursos naturais. “Não é espa-
ço para demagogia, não há mais 
tempo para isso, não há tempo 
para empurrar com a barriga. 
Estamos no olho da furacão das 
mudanças climáticas. Nossa mo-
eda mais preciosa são os recur-
sos naturais, e estamos pegando 
emprestado das gerações futu-
ras sem poder pagar. Se somos 
feitos de palavras, que tudo que 
seja dito antes passe pelo filtro 
do coração”, finalizou, em meio 
aos aplausos. 

Daniela da Luz pediu 
melhor arborização em Torres

Preservação do Patrimônio Histórico de Torres
Uma questão que foi citado 

algumas vezes por inscritos no 
evento sobre o Plano Diretor 
foi a preservação do Patrimô-
nio Histórico de Torres. Repre-
sentando o Centro de Estudos 
Históricos de Torres e Região, o 
turismólogo Roni Costa Dalpiaz 
lamentou que muitos edifícios 
históricos de Torres já tenham 
desaparecido nas últimas déca-
das em meio a proliferação de 
prédios, pedindo que o poder 
público, ao menos, leve em con-
ta as observações do Conselho 
Municipal do Patrimônio Históri-
co, Artístico e Cultural de Torres 
(COMPHAC) no Plano Diretor, 
para preservação dos poucos 
exemplares de valor histórico 
ainda restantes no município. O 
diretor de Desenvolvimento Ur-
bano da Prefeitura, Jean Lima, 
respondeu que a municipalidade 
recebeu recentemente a propos-

ta do Compahc, afirmando que 
as considerações seriam levadas 
em conta – e indicando ainda 
que a nova proposta do Plano 
Diretor de Torres acrescentou 
dispositivos que não tinham no 
documento antigo em relação 
ao patrimônio histórico.

O tema da preservação de edi-
ficações históricas foi também 
lembrado por Tommaso Mottiro-
ni, do Cineclube Torres, lembran-
do que o Centro Histórico precisa 
ter listagem de seus imóveis com 
interesse histórico e paisagístico, 
bem como uma lista de imóveis 
passíveis de tombamento em 
Torres. Ele ainda pediu que hou-
vesse, na previsão no novo Plano 
Diretor, trabalho de planos urba-
nísticos setoriais, questionando 
ainda que - apesar do corredor 
industrial previsto (junto a BR-
101) ter previsão de mineração 
- não há previsão de aproveita-

mento das Zonas Rurais da cida-
de para atividades  turismo. Em 
resposta, Cassiano (do Conselho 
do Plano Diretor) salientou que 
a área rural tem regramentos es-
pecíficos, e salientou a importân-
cia do Corredor Industrial para 
desenvolvimento de novas ativi-
dades em Torres.

Já o historiador Leonardo Ge-
deon pediu a aprovação da lei 
Municipal dos Bens Históricos 
e Culturais. “Nosso município 
tem se eximido desta responsa-
bilidade. Esse é um momento 
ímpar para pensarmos um Plano 
Diretor de vanguarda, pioneiro 
em Torres. Não apenas os índi-
ces construtivos e as questões 
do concreto – levar em conta 
Estudos Históricos, antropoló-
gicos , pensar o zoneamento da 
periferia para o centro, as neces-
sidades dos bairros. Precisamos 
pensar nas pessoas, não dividir 

a cultura e a natureza”, finalizou
Após horas de espaço para 

os pronunciamentos cidadãos, 
a audiência pública foi encerra-
da pelo prefeito de Torres, que 
comemorou o fato do evento 
ter ocorrido de forma tranquila 
(na medida do possível, entre os 
aplausos e vaias), com espaço 
aberto a democracia e respeito 

ao contraditório, parabenizando 
tanto os elaboradores da última 
revisão do Plano Diretor de Tor-
res (de 1995) quanto os respon-
sáveis pelo atual documento. Os 
apontamentos surgidos durante 
a Audiência Pública foram regis-
trados em ata para encaminha-
mento junto ao Conselho do Pla-
no Diretor.

Leonardo Gedeon foi um dos inscritos que defendeu a 
preservação do patrimônio Histórico
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A Chapada Diamantina tem 
uma trilha considerada uma 
das mais bonitas e desejadas do 
país, o Vale do Pati. Trata-se de 
um vale habitado por pouquís-
simos moradores e recheado de 
belos visuais, cachoeiras e mi-
rantes. Em meio a uma grande 
e selvagem natureza. Pelo fato 
do parque estar fechado (em 
função da pandemia de 2020), 
essas trilhas não poderiam ser 
feitas. E quando são feitas, em 
praticamente todos os casos, os 
interessados contratam guias lo-
cais. São diversas trilhas que se 

cruzam pelo vale e que, depen-
dendo, pode-se chegar a cerca 
de 100km de caminhadas. Ob-
viamente, distância que se faz 
em vários dias. Em casos nor-
mais, também, os trilheiros se 
hospedam na casa dos morado-
res (“patienses”), onde é cobra-
do um valor para estadia e ali-
mentação. Esse valor não é nada 
baixo, apesar das casas serem 
extremamente simples, pois não 
se tem outra opção, além do que 
a comida chega por lá através de 
jegues que a carregam da cidade 
até as casas dos patienses (não 

existem estradas ate o vale, ape-
nas trilhas). Bom, teoricamente 
eu não poderia fazer essa aven-
tura, pelo parque nacional estar 
fechado, por não ter casas para 
passar a noite e não ter guias 
para o trekking. Pensei: “Guia 
eu já não uso mesmo, posso ir 
sozinho usando meu GPS. Posso 
acampar no mato e não depen-
der da casa de ninguém. Quanto 
ao parque, eu já estava infligindo 
as regras faziam semanas. Por-
que não mais um pouco? E comi-
da, eu levaria um belo estoque.” 
E assim me organizei para fazer 
essa grande aventura.

Foram 7 noites o total em que 
passei no vale. Minha mochila, 
por ter mantimentos para vá-
rios dias, estava pesando cerca 
de 30kg. No primeiro dia, após 
pegar uma carona, entrei na 
primeira trilha e tive de cara o 
grande desafio de subir uma 
serra muito alta e íngreme. Após 
superá-la, caminhei alguns qui-
lômetros atrás de um local em 
que eu pudesse acampar. Eu 
estava beirando a borda do vale 
e o visual era surreal. Me senti 
um pouco no Senhor dos Anéis, 
um pouco no Jurassic Park. E eu 
estava muito empolgado, afinal, 
essa seria a primeira vez em que 
eu iria acampar no mato selva-

gem (fora a vez da onça, que foi 
compulsoriamente), e o faria 
por vários dias. Eu sentia medo, 
não vou mentir. Assim como sin-
to até hoje quando faço aven-
turas parecidas. Principalmente 
por algum animal peçonhento 
que possa me pegar. Eu estaria 
a vários e vários km de distân-
cia de qualquer tipo de socor-
ro médico e sozinho. Mas essa 
era uma adrenalina boa, que 
ao mesmo tempo que me dava 
esse medo me impulsionava e 
deixava alerta. Nas minhas an-
danças no mato sozinho, apren-
di a fazer tudo com muita calma 
e consciência, sempre olhando 
muito para onde fosse tocar 
com meus pés e minhas mãos. 
Nesse primeiro dia acampei em 
uma antiga toca de garimpeiro, 
local onde acabei ficando duas 
noites. Ao chegar e montar mi-
nha barraca, fui a um ponto 
mais alto para ver o entardecer. 
Olhei aquela vastidão da natu-
reza, o som dos pássaros e eu 
inserido naquilo tudo. Liberda-
de. A sensação verdadeira e real 
de liberdade e de sincronia com 
a natureza e o universo. Eu es-
tava encaixado no mundo e em 
mim mesmo. Chorei como uma 
criança. Mas aquele choro com 
sorriso. Lágrimas da mais pura 

felicidade e existência.
Poderia entrar em detalhes 

de cada dia, com tudo que fiz, 
pensei e senti, mas isso torna-
ria o texto muito longo. Mas 
foi uma das experiências mais 
marcantes até hoje em minha 
viagem. Fiz coisas que eu nunca 
havia feito, como acampar em 
antigas tocas de garimpeiro e 
na beira de belos rios. Para cozi-
nhar eu fazia fogo e, muitas ve-
zes, sofri por a lenha estar muito 
úmida. Água eu bebias dos rios, 
o que eu já vinha fazendo a se-
manas. Peguei sol, chuva, frio 
e calor. Acampei em 4 lugares 
diferentes. Chorei de felicidade, 
mas também de tristeza. O iso-
lamento sem nenhum tipo de 
distração faz alguns fantasmas 
internos aparecerem. Mas eles 
precisam aparecer para sumi-
rem de vez. Essa experiência 
me mudou muito, apesar dos 
poucos dias. Aprendi que eu re-
almente amava estar inserido na 
natureza e sozinho. Aquela na-
tureza que, para um cara do lito-
ral, era total novidade. E foi isso 
que fez eu, após finalizar meu 
período na Chapada Diamanti-
na, decidir me adentrar mais no 
Brasil, indo em direção ao Goiás, 
no ano de 2021 que acabava de 
nascer.

MOCHILANDO

Por  Felipe 'Pipe' Araujo Santos
_______________________

Na natureza 
selvagem - 
Nov/Dez 2020

Deixei Astrogildo e atravessei 
o rio para seguir na trilha. O sol 
já havia se posto e havia apenas 
aquela luminescência do final 
da tarde. Poucos minutos an-
tes havia caído uma chuva forte 
e passageira, então o chão da 
trilha, que era de areia, estava 
molhado. E foi quando reparei 
numa pegada grande e diferente 
no chão, algo que eu ainda não 
tinha visto. Olhei de perto e en-
tendi do que se tratava. Era uma 
onça. Uma pata do tamanho da 
minha mão e outra menor ao 
lado. Ela estava com seu filhote. 
Para os que não sabem, essa si-
tuação é considerada a de maior 
risco pois a mãe pode sentir que 
sua cria está ameaçada. E como 
havia acabado de chover, eu sa-

bia que aquele rastro era recen-
te. E o pior, eu estava seguindo 
elas, indo em sua direção. E a 
noite chegando. Apertei o passo 
e procurei manter a calma. Po-
rém, num momento a trilha se 
fechou e, junto com isso, chegou 
a escuridão. Liguei minha lanter-
na e iluminei o chão. Eu continu-
ava a seguir o rastro do felino. Fui 
quebrando os matos da forma de 
que dava, mas já sem saber se es-
tava no caminho certo. Parei para 
me acalmar, eu estava com muito 
medo. Estava em uma mata com-
pletamente fechada, no escuro, 
sem ter certeza para onde estava 
indo e seguindo o rastro de uma 
onça. Digamos que não é o cená-
rio mais favorável de todos. Foi 
quando senti um cheiro forte e 
estranho. Lembrei de um matu-
to da região ter me dito uma vez 
que a onça tinha um fedor muito 
forte. E era esse o fedor que eu 
estava sentindo. Ou seja, ela es-
tava muito perto de mim mas eu 
não conseguia a ver. Foi quando 
testemunhei em mim mesmo o 
poder que a nossa mente tem. 

Me baixou um nível de adrenali-
na altíssimo e virei o incrível Hulk 
(se fiquei verde eu já não sei). Sai 
correndo, gritando como um ani-
mal e quebrando os matos com 
meu corpo e rosto. Nem sei quan-
to tempo isso durou, a adrenalina 
nos faz perder a noção do tempo. 
Sei que num determinado mo-
mento o mato se abriu e a trilha 
voltou ao normal. Logo ao lado 
achei uma base de acampamento 
(acredito que os nativos usavam 
como base para caçar) com lenha 
cortada, espaço perfeito para co-
locar a barraca, tendo uma nas-
cente de rio ao lado. Relaxei num 
primeiro momento, mas logo em 
seguida juntei o máximo possí-
vel de lenha e fiz uma grande fo-
gueira (fogo normalmente afasta 
animais, eles têm medo). Fiquei 
parado na frente desse fogo por 
quase uma hora com um pedaço 
de pau na mão, bufando como 
um animal e olhando para todos 
os cantos atrás da bichana, mas 
elas não apareceu. Aos poucos fui 
me sentindo seguro e mais tran-
quilo. Usei a panela e o macarrão 

que o Astrogildo havia 
me dado para cozinhar e 
comer algo e, enfim, dor-
mi. Foi a primeira vez que 
dormi na mata selvagem, 
forçadamente, mas foi. 
E o mais doido foi que o 
Astrogildo, poucas ho-
ras antes, havia me dado 
aquela panela e o macar-
rão. Coisas difíceis de en-
tender, mas só agradeço. 
No dia seguinte, com luz, 
andei mais alguns km e 
cheguei ao povoado. Fa-
lando com primeiro mo-
rador que apareceu, ele 
me contou que de fato, 
aquela era região de uma 
onça preta que estava 
parida. Após esse episó-
dio, além de comprar um 
facão, criei uma certa ob-
sessão por me encontrar 
com uma onça no meio do mato, 
que carrego comigo até hoje. Fri-
so que eu estava iniciando minha 
vida na natureza selvagem e essa 
situação era totalmente nova 
pra mim. Hoje eu já tenho outra 

visão e sei que a probabilidade 
de uma onça atacar um ser hu-
mano é baixíssima, pois ela nos 
vê como predador. Por isso criei 
esse objetivo de um dia acha-la, 
pela mágica do momento. Um 
dia espero concretizar…

DIÁRIOS DE MOCHILA
Andanças e aprendizados pela Chapada Diamantina (parte 1)

Buenas! Na última edição falei das minhas primeiras experiências na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Em minha parte final do texto eu estava 
me despedindo de Astrogildo (morador da mata local que conheci) e seguindo trilha para chegar em um povoado da região, que depois de quase 40km 

de caminhada, já estava a poucos kms de distância de mim. Mas não foi fácil como eu pensei que fosse…

Pipe no Vale do Pati

Na cachoeira do Buracão 

Vale do Pati
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Alguns meses nos separam da 
temporada de verão 2022/2023, 
que inicia em dezembro. E nesse 
período o Município de Arroio do 
Sal inicia os preparativos para a 
manutenção dos Postos de Guarda 
Vidas, conforme orientação tra-
tada em reunião entre o prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso Flavio 
Angst (Bolão) e o comandante do 
9º Batalhão de Bombeiros Militar 
(BBM), tenente-coronel Rodrigo 
Canci Pierosan, na tarde de quar-
ta-feira, 20/07, no gabinete da Pre-
feitura Municipal.

Na oportunidade, o tenente-
-coronel Pierosan reconheceu que 

as guaritas de Arroio do Sal, atual-
mente, são modelos para os demais 
municípios litorâneos, por estarem 
em conformidade com as atuais es-
pecificações técnicas estabelecidas 
pelo CBMRS. “Em razão do grande 
fluxo de pessoas nas praias do Lito-
ral Norte, se faz necessário a verifi-
cação das condições de instalação 
dos serviços de forma progressiva 
e organizada. Arroio do sal já sai 
na frente por possuir toda as suas 
guaritas conforme padrão solici-
tado. Basta a verificação das reais 
condições para uma possível ne-
cessidade de manutenção”, explica 
o comandante.

O prefeito Bolão aproveitou a 
visita do comandante Pierosan 
para reforçar o pedido realizado 
no verão passado, por mais profis-
sionais civis ou militares atuando 
como guarda-vidas no Litoral Nor-
te, especialmente, em Arroio do 
Sal, para que não haja nenhuma 
guarita desguarnecida no próximo 
verão. No verão 2021/2022 o Es-
tado do RS enfrentou dificuldades 
em enviar guarda-vidas para todo 
o litoral, chegando algumas guari-
tas ficarem desassistidas em vários 
municípios. (TEXTO Melissa Ma-
ciel  - FOTO Daniel Matos/ Ascom 
PMAS)

Prefeito de Arroio do Sal já vai tratando sobre a 6ª Operação 
Verão 2022/2023 com comandante do Corpo de Bombeiros

No último sábado, 23/07, o Mu-
nicípio de Arroio do Sal, por meio 
da Secretaria Municipal da Cidada-
nia, Trabalho e Desenvolvimento 
Social, com a atuação dos bombei-
ros voluntários do Serviço Auxiliar 
de Bombeiros (SCAB) e de volun-
tários do Lions Clube, realizaram a 
terceira edição do Varal Solidário 
no bairro Quatro Lagos. A ação dis-
ponibilizou para a comunidade os 
itens doados pela população por 
meio da Campanha do Agasalho 
2022, destinados às famílias mais 
vulneráveis socialmente.

Cerca de 300 itens, entre agasa-

lhos, roupas infantis e cobertores 
em bom estado de uso foram dis-
postos em varal e as famílias pu-
deram escolher os itens de maior 
necessidade. Na ocasião, os volun-
tários do Lions Clube também reali-
zaram a entrega de cerca de 60 Kits 
de Higiene Bucal para as famílias 
participantes. A arrecadação das 
doações na Campanha do Agasalho 
2022 seguirá até 27 de agosto, com 
o apelo “A solidariedade aquece 
vidas”.

Para realizar as doações, o secre-
tário da pasta, Manoel Pedro Faus-
tino (Maneca) reforça a importân-

cia de doar itens em bom estado 
de uso. “A Campanha de Agasalho 
é um ato de cidadania por meio da 
solidariedade, que visa proteger as 
pessoas do frio do inverno e não 
uma oportunidade de descartar o 
que não é mais possível usar, e nem 
itens de outras estações do ano, 
como verão. Precisamos de agasa-
lhos quentes”, pede o secretário.

O próximo Varal Solidário ocor-
rerá no dia 03 de agosto, quarta-
-feira, no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS), das 9h às 
12h, na Rua Ademar Valim Dias, nº 
99, Centro de Arroio do Sal.

Terceiro Varal Solidário da Campanha do Agasalho 2022 
ocorreu no último sábado em Arroio do Sal

Profissionais da rede de ensi-
no de Três Cachoeiras se reuni-
ram, na última sexta-feira (22), 
para participar da formação pe-
dagógica promovida pela Secre-
taria Municipal de Educação. A 
iniciativa contou com a palestra 
e oficina de contação de histó-
rias sobre o livro “O bode dode", 

ministradas pela psicopedagoga 
Giedre Nascimento, além de um 
workshop de dança com a core-
ógrafa, bailarina e professora de 
dança, Tati Missel.

A obra literária “O bode dode” 
foi escrito pela professora de 
Três Cachoeiras Giedre e, a partir 
da segunda quinzena de agos-

to, será trabalhado nas escolas 
municipais de educação infantil 
e anos iniciais do ensino funda-
mental por meio de um projeto 
de leitura. “As crianças amam 
e, através das histórias, muitas 
aprendizagens significativas são 
construídas”, afirmou a secreta-
ria de Educação, Fabiana Leffa.

Formação pedagógica reúne profissionais da educação de 
Três Cachoeiras
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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 Artesana-
to, Oficina de Culinária, Desfile 
de Pets, diversas apresentações 
culturais, atividades esportivas, 
expositores, feiras, praça de ali-
mentação, entre outras ativida-
des. Entre os shows que abri-
lhantarão o evento em Arroio do 
Sal, serão várias atrações locais e 
regionais, além de shows de re-
levância nacional 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 humoris-

ta Jair Kobe interpretando o Guri 
de Uruguaiana (dia 31 de julho).

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

Na última semana, o prefeito de 
Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, 
visitou as obras de pavimentação da 
rua Porto Guerreiro, estrada que 
liga a BR 101 e a RS 494 via Santo 
Anjo da Guarda. “Os trabalhos es-
tão a todo vapor. Estou muito feliz, 
pois, juntamente com minha equi-

pe de governo, estamos realizando 
o sonho de muita gente”, afirmou o 
prefeito.

A obra contempla, nesta etapa, a 
pavimentação de 2,4km de exten-
são. Somado a 1km já pavimentado 
pela Administração Municipal, tota-
liza 3,4 km, o que beneficiará mora-

dores e usuários deste trajeto tão 
importante para o desenvolvimento 
da região.

Ao todo serão investidos em tor-
no de R$1,3 milhões, sendo R$800 
mil reais do Governo do Estado e 
R$500 mil de recursos próprios do 
município.

Obras de pavimentação da rua Porto Guerreiro estão a todo vapor

A Prefeitura de Morrinhos do 
Sul finalizou a instalação de dois 
novos parquinhos infantis nas 
praças da cidade. Com brinque-
dos diversificados, o objetivo do 

parque é criar um espaço de lazer 
e integração das famílias. 

No total foram investidos apro-
ximadamente R$ 16 mil nos par-
quinhos instalados na Praça do 

Artesão (Centro) e na Praça de 
Morro do Forno. As unidades ad-
quiridas são produzidas em ma-
deira resistente e pintadas nas 
cores infantis. 

Prefeitura de Morrinhos do Sul instala  novos parquinhos infantis na cidade

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 facilida-

de e segurança.
A programação detalhada 

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

*Com informações de Melis-
sa Maciel (ASCOM PMAS)

Em apenas dois momentos será cobrado ingresso para entrada no Parque

No terceiro encontro de forma-
ção do “Programa Qualificar: ge-
rando oportunidades”, realizado 
na manhã da última quinta-feira, 
21/07, no Centro de Inclusão pro-
dutiva (CIP), teve como tema a 
importância do Curriculum Vitae 
e a sua elaboração, além de tratar 
também sobre como proceder em 
uma entrevista de emprego.

Conforme o assessor da forma-
ção, o profissional Valdonir Gon-
çalves dos Santos, da Nito Consul-
toria e Assessoria Empresarial, “a 

construção de um bom currículo 
faz parte do processo de qualifica-
ção profissional, que é primordial 
em um processo de recrutamento 
e seleção de candidatos, por isso 
foi definido esse tema, pois vem 
ao encontro do objetivo do Pro-
grama, qualificar as pessoas em 
vista da empregabilidade.

O prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), parti-
cipou na ocasião e reafirmou aos 
participantes presentes a impor-
tância da oportunidade de par-

ticipar do Programa Qualificar e 
contar com a formação oferecida, 
que visa tão somente colaborar 
em uma melhor qualificação pro-
fissional e conquistar um empre-
go que possa garantir o sustento 
e a realização pessoal de cada um.

O secretário municipal da Cida-
dania Trabalho e Desenvolvimen-
to Social, Manoel Pedro Faustino 
(Maneca), na atividade incentivou 
o grupo a darem continuidade 
aos seus estudos, pois também é 
importante para uma melhor re-

colocação no mercado de traba-
lho, inclusive sugeriu o programa 
de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), para quem parou os estu-
dos.

Os encontros do Qualificar são 
mensais e fazem parte da bolsa 
incentivo ofertada pelo Programa. 
O próximo encontro formativo 
será realizado no dia 25 de agosto, 
como encerramento do Programa 
e entrega de certificados. (TEX-
TO por Melissa Maciel - Ascom 
PMAS)

ARROIO DO SAL - 3º encontro formativo do Programa Qualificar aborda 
a elaboração do Curriculum Vitae e a entrevista de emprego

Está liberada a 
vacinação contra 
a COVID-19 para 
crianças com 3 
anos ou mais em 
Três Cachoeiras. 
Para realizar a 
imunização é 
necessário apre-
sentar a carteira 
de vacinação e 

documentação 
pessoal da crian-
ça.   As unidades 
de saúde esta-
rão vacinando 
d i a r i a m e n t e , 
das 8h às 12h 
e das 13h30 às 
17h30, enquan-
to durarem os 
estoques.

Crianças com 3 anos ou 
mais podem ser imunizadas 

contra a COVID-19 
em Três Cachoeiras
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Grande público prestigiou as se-
mifinais do Campeonato Municipal 
de Futebol Torres 2022 - ocorrido 
no último domingo (24 de julho). 
O Campeonato é uma realização 
da Prefeitura Municipal de Torres, 
através da Secretaria de Cultura 
e do Esporte e da Liga de Futebol 
Torrense.

No estádio Boca do Jacaré 
(bairro Jacaré), enfrentaram-se 

primeiramente Guarani e São João 
pela categoria Aspirante. Apesar 
da equipe da Sociedade São João 
acabar vencendo por 1 a 0 (com 
gol de Nicolas Clezar), a equipe do 
Guarani levou a melhor na soma 
dos placares (já que havia vencido 
o primeiro jogo por 4 a 2) e se clas-
sificou para a grande final. Placar 
agregado Guarani 4 x 3 São João.

Na sequência, pela categoria 

Titular enfrentaram-se Guarani x 
Mar Azul - sendo que a equipe do 
bairro Canto da Ronda precisava 
vencer por 1 gol de diferença para 
levar a decisão para as penalidades 
(Já que no primeiro jogo havia per-
dido por 2 x 1). E a equipe Mar Azul 
saiu na frente com um gol de Carlos 
Scheffer, levando assim a decisão 
para as penalidades. Mas a aguer-
rida e muito qualificada equipe da 

casa, em um lindo lance, marcou 
com Douglas Justo empatando o 
placar.Depois, em um lance o ca-
misa 9 da equipe do Guarani, Lucas 
Silva (artilheiro da competição até 
o momento), marcou e virou o pla-
car para a equipe da casa. Com um 
novo 2 x 1 (e placar agregado de 4 
x 2), o Guarani se classificou para 
a grande final da competição tam-
bém na categoria Titular.

Guarani e São Brás são os finalistas do 
Municipal de Futebol em Torres

No último final de semana, dias 
23 e 24 de julho (sábado e domin-
go), aconteceu em Campo Bom/
RS, a primeira fase do Campeo-
nato Gaúcho Adulto Feminino. A 
equipe do Projeto ATHB Alto Ren-
dimento atuou em três jogos nesta 
primeira etapa e obteve bons mo-
mentos em todos os jogos, onde 
esteve à frente do placar. Porém, 
assim como todos os jogos da 
etapa, houve muito equilíbrio no 
enfrentamento entre as equipes, 
em que ao final dos três jogos uma 
vitória, um empate e uma derro-

ta, ficando na terceira colocação 
da chave nesta primeira etapa. 
Confira os resultados das partidas: 
ATHB 20 X 20 AECB (Campo Bom), 
ATHB 20 x 24 LHH (Novo Hambur-
go) E ATHB 28 X 20 ACF Talentos do 
esporte (Canoas)

O auxiliar técnico, Diego Bue-
no, pontua que a equipe evoluiu 
taticamente, mas ainda oscila em 
momentos cruciais dos jogos pas-
sando por algumas dificuldades, 
sendo parte do processo de evolu-
ção das atletas.

> O Projeto Alto Rendimento 
- Torres 2022 é patrocinado ex-
clusivamente pela Alpha Química, 
empresa que atua no mercado 
de importação e distribuição de 
produtos químicos desde 1990. O 
projeto é financiado pelo Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, 
através do programa de incentivo 
PRÓ-ESPORTE. Acesse o site: al-
phaquimica.com.br 

Fonte: Assessoria de Comunica-
ção ATHB  (jornalista Camila Bro-
zowski)

Associação torrense participa da primeira fase 
do Campeonato Gaúcho Adulto de Handebol

Nos Aspirantes, Guarani passou pelo São João e o São Brás bateu o Heineken na semifinal. Já pela categoria Titular, o Guarani também avançou após 
derrotar o Mar Azul, enquanto o São Brás eliminou time do Heineken. Primeira partida das finais será no domingo (31 de julho)

No mesmo dia, no 
Estádio Balbinão (no 
Campo Bonito, BR-101), 
outra grande semifi-
nal foi realizada, com 
a presença de grande 
público. Enfrentaram-se 
primeiro pela categoria 
Aspirante São Brás X 
Heineken. O árbitro au-
torizou o início da par-
tida, e logo aos quatro 
minutos a equipe do São 

Brás abriu o placar com Pedro Henri-
que que em um lindo chute conver-
teu para o Azulão da 101. O 1 x 0 foi 
o placar final, e o São Brás (que havia 
empatado a primeira partida em 1 x 
1) classificou-se para a grande final 
da competição de Aspirantes.

Já na categoria Titular, a equipe 
do São Brás começou o jogo contra 
o Heineken em vantagem (pois havia 
vencido a primeira partida da semi-
final pelo placar de 3 x 2), mas nada 
estava definido. O Estádio Balbinão 

apresentou-se lotado de torcedores 
e amantes do futebol para prestigiar 
o espetáculo que estava por vir -um 
jogo disputado lance a lance. O São 
Brás (conhecido como Azulão da 
101) saiu na frente com o Ramon 
Magnus (que marcou duas vezes) 
e após ampliou com o camisa Ruan 
Custódio. Mas a equipe do Heineken 
não é se entregou, batalhou até o 
fim e descontou ao final do segundo 
tempo com Edevaldo Nascimento 
(de cabeça), mas já era tarde. A equi-

pe do São Brás se classificou também 
na categoria Titular, com vitória por 
3 x 1 (e placar agregado de 6 x 3).

O jogo de ida da grande final será 
no próximo domingo, dia 31 de ju-
lho. A primeira partida da disputa 
ocorrerá no Estádio do Boa União, às 
13h, entre São Brás x Guarani  (Ca-
tegoria Aspirante) e às 15h, voltam a 
se enfrentar os times do São Brás x 
Guarani pela Categoria Titular. 

FOTOS por Mateus ILG

São Brás avança sobre Heineken
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A Prefeitura Municipal de Torres 
através da Secretaria de Cultura e do 
Esporte em conjunto com a Liga de 
Futebol Torrense (LIFT) apresentam a 
tabela de jogos do Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Feminino 2022. Esse 
ano com a parceria da Escola de Edu-
cação Básica São Domingos.

As equipes que irão disputar o 
Campeonato Municipal de Futsal 

Feminino Taça São Domingos são: 
Asgard, Amigos do Adri, Baton e Fu-
tebol, Duronas, Friends Never Die, 
Plano B, Soccer Girls e Tpm.

O Prefeito de Torres, Carlos Souza, 
o Secretário de Cultura e do Esporte 
José Mauri Rodrigues e o Presidente 
da LIFT Valeti Martins, receberam no 
último dia 11 de julho os representan-
tes das equipes e apresentaram a ta-

bela de jogos e o regulamento oficial 
com as definições dos confrontos do 
Campeonato Municipal de Futsal Fe-
minino Taça São Domingos.

Um dos requisitos para inscrição 
era a arrecadação de peças de aga-
salho por parte das equipes e foram 
ao total recolhidos mais de 350 peças 

de agasalho. A Diretoria de Esporte 
destinou a arrecadação a Secretaria 
de Assistência Social e Direitos Hu-
manos.

Definida  a tabela dos jogos do Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino Taça São Domingos

Héber Roberto Lopes apita a final do Municipal de Futebol do Passo de Torres
Árbitro de renome nacional, 

Héber Roberto Lopes vai apitar a 
final do Campeonato Municipal 
de Futebol de Passo de Torres que 
acontece neste domingo (24/07). 

Os confrontos acontecem no Es-
tádio Martinísio Manoel Silveira a 
partir das 13h15min entre Bella-
torres x Ferragem do Rio (Aspi-
rante) e às 15h30min Barra Velha 

x Bellatorres (Titular).
Formado em Educação Física, 

Héber iniciou na arbitragem pela 
Federação Paranaense de Fute-
bol (FPF) até novembro de 2012, 

quando se trans-
feriu para Federa-
ção Catarinense 
de Futebol (FCF). 
Em julho de 2015, 
na partida entre 
Fluminense e Cru-
zeiro pelo Brasilei-
rão, tornou-se o 
primeiro árbitro a 
passar a marca de 
296 jogos arbitra-
dos no Campeo-
nato Brasileiro da 
série A.

Em 2002, foi 
adicionado ao qua-

dro de árbitros da FIFA, passando 
a atuar em jogos internacionais. 
Em 2016 apitou a final da Copa 
América entre Chile e Argentina. 
Em 2017, quando completou 45 

anos de idade, perdeu o status 
de arbitro FIFA, conforme regra 
interna da própria federação in-
ternacional. (FONTE - Prefeitura 
do Passo de Torres)

Neste próximo domingo, 31 
de julho, a população de Tor-
res e amantes do futebol serão 
contemplados com um grande 
espetáculo no primeiro jogo da 
final do Campeonato Municipal 
de Futebol -  que ocorrerá no Es-
tádio do Boa União, às 13h, com 
a disputa São Brás x Guarani 
(Categoria Aspirantes) e às 15h, 
também entre São Brás x Gua-
rani (Categoria Titular). Além de 
grandes jogos, haverá a presen-
ça de árbitros de renome que 
prometem levar um bom públi-

co ao Estádio do Boa União.
Roger Goulart será o árbitro 

do primeiro jogo da final do 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol de Campo de Torres na 
categoria Aspirante. Goulart 
é árbitro da FGF (Federação 
Gaúcha de Futebol) e da CBF 
(Confederação Brasileira de Fu-
tebol). Já apitou vários jogos da 
dupla Grenal. 

Já o jogo da categoria dos 
Titulares será apitado pelo ár-
bitro Anderson Farias - que na 
quarta-feira, 23 de julho, arbi-

trou o jogo entre Grêmio e Pon-
te Preta pela segunda divisão 
do Campeonato Brasileiro. Tem 
42 anos, possui graduação em 
Educação Física, Especialização 
em Ciência Aplicada ao Fute-
bol e Futsal pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
UFRGS (2007) e Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências do Movimento 
Humano (PPGCMH). É árbitro 
de Futebol membro da FGF e 
da CBF. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Árbitros de renome nacional apitam primeiro jogo da 
final do Campeonato Municipal de Futebol de Torres
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Na última segunda-feira 
(25 de julho), foi iniciada a re-
forma do Monumento ao Sal-
va-Vidas, também chamado 
de Torreão, localizado na bei-
ra-mar da Praia Grande. Até 
recentemente, o local estava 
cercado para a proteção dos 
transeuntes. A obra é datada 

de 1953, sendo assim o pri-
meiro Torreão do Rio Grande 
do Sul, um marco para o ser-
viço de guarda-vidas e para a 
Torres.

Para o prefeito Carlos Sou-
za, “a recuperação deste mo-
numento turístico resgata a 
história da cidade e valoriza 

a cultura local, além de pres-
tar uma justa homenagem ao 
trabalho dos guarda-vidas”. 
Na manhã dessa última se-
gunda-feira, o prefeito Carlos, 
acompanhado do secretá-
rio de Cultura e do Esportes, 
Mauri Rodrigues, acompa-
nharam o início dos trabalhos.

Iniciada reforma do histórico monumento ao Salva-Vidas de Torres

O serviço é realizado pela 
empresa Dimak Construções e 
Incorporadora Ltda através de 
um TAC-Termo de Ajustamen-
to de Conduta, como conse-
quência da demolição, sem a 
permissão do Poder Público e 

do Conselho Municipal do Pa-
trimônio Histórico, Artístico e 
Cultural de Torres, de constru-
ção situada na Rua Almirante 
Barroso, esquina com a Av. 
Itapeva (centro de Torres). O 
imóvel constava no inventário 

de propriedades com 
relevância elabora-
do pelo Comphac. 
Por determinação 
do Ministério Públi-
co Estadual, a título 
desta medida compensatória, 

a Dimak assumiu a obrigação 
de recuperar o monumento no 

prazo de 180 dias.
FONTE - Prefeitura de Torres

Serviço realizado em função de um Termo de Ajustamento de Conduta

Na tarde de quinta-feira 
(21), o Corpo de Bombeiros de 
Torres realizou um salvamen-
to inusitado - de um cachorri-
nho desavisado, que acabou 
caindo do Morro das Furnas. 
Populares que passavam pelo 
morro o avistaram o animal 
caindo junto ao paredão, 
próximo a uma das furnas,  e 
prontamente acionaram os 

bombeiros. Apesar do susto e 
altura da queda, incrivelmen-
te o cão sobreviveu (sem fra-
turas aparentes mais graves).

"Para a retirada (do cachor-
ro) precisamos usar o tripé 
, equipamento importante, 
adquirido recentemente com  
recursos oriundos do Conse-
lho do Meio Ambiente. Após 
o resgate, o cão foi entregue 

a veterinária da prefeitura de 
Torres. O bichinho teve sorte, 
e ficamos muito felizes com 
o resgate. Toda vida e impor-
tante", ressalta o Corpo de 
Bombeiros de Torres. Poste-
riormente, fomos informados  
que o cãozinho passa bem 
após atendimento veterinário, 
e já na sexta-feira (22) estava 
no Canil de Torres.

Cachorro cai do Morro das Furnas, sobrevive 
é resgatado por bombeiros de Torres
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE TORRES 

Lá vem o fantasma da Zona 8 que 
de tempos em tempos insiste em nos 
assombrar. 

Brincadeiras à parte, estamos nova-
mente discutindo o que já foi ampla-
mente discutido em edições anteriores 
do plano diretor.  

O que que há de novo?  

Aqueles que discutiram e acharam 
que o melhor para Torres (na zona 8) 
era a altura de 9 metros tiveram uma 
clara visão de preparar a cidade para 
as gerações futuras, não apenas para 
satisfazer a ganância de alguns cons-
trutores.  

Hoje ainda temos que proteger es-
sa área. Até mesmo para que esses 

“investidores” possam vender seus 
apartamentos no futuro, porque quem 
irá comprar um imóvel  em uma praia 
com sombra e poluída? 

Na terça passada tivemos a audiên-
cia de apresentação do novo Plano 
Diretor. A princípio foram apresenta-
dos basicamente índices, que para a 
maioria dos presentes, nada signifi-
cam. Esses confusos dados, para os 
leigos, mascaram as reais intenções 
de quem está planejando (há anos, 
diga-se de passagem) essas 
“pequenas” alterações. 

O que realmente está por trás des-
sa modificação de altura de prédio na 
zona 8? Qual a justificativa para esta 
mudança, visto que há muito tempo é 

assim e isso não impediu de modo al-
gum o crescimento da cidade nem o 
enriquecimento dos construtores. O 
que mudou, pergunto novamente? 

Será que ninguém investiu nesta 
área por que não se podia construir 
acima de 9 metros ou porque estava 
esperando essa mudança de altura 
para fazê-lo? 

De quem são essas casas e terre-
nos ditos abandonados pelos planeja-
dores do plano? Será que ainda tem 
muito veranista proprietário dessas 
casas e terrenos, ou já estão nas 
mãos das construtoras?  

A última pergunta: O que realmente 
mudou, o pensamento ou as pessoas 
que pensam? 

Foto: Site Prefeitura Torres 
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