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entrada para um Estado que 
fez destes conflitos um cotidia-
no, tanto na luta pela posse da 
terra, em nome de Portugal, 
como, depois da República, em 
torno de projetos alternativos 
para a Sociedade. Nesta época, 
dividiu-se o Rio Grande do Sul 
em duas facções cujas reverbe-
rações ainda se fazem sentir: 
Progressistas, à esquerda, do 
lado republicano radical,  sob o 
comando de Júlio de Castilhos, 
arauto positivista dos chiman-
gos, de quem descenderiam Getúlio Vargas, Jan-
go, Brizola, Alceu Collares, Olivio Dutra e Tarso 
Genro, cada um a seu tempo, versus Liberais, 
à direita, cuja ascendência remonta a Silveira 
Martins, estadista do Império que comandou a 
Guerra Civil de 1893/5 e Assis Brasil, dissiden-
te republicano que comandou a reedição deste 
conflito em 1925, chegando a nomes contempo-
râneos como J. Sartori, Eduardo Leite, Heinze e 
Lorenzoni. No centro da controvérsia, o papel do 
Estado como suporte do desenvolvimento e da 
cidadania.

Nossa pacata  cidade, marcada pelo trânsito de 
veranistas e sem um forte movimento social e 
cultural, ficou a reboque  dos acontecimentos e 
só depois de redemocratização, 1988, começou a 
desenvolver um protagonismo crítico  mais con-
sistente. Fruto disto foi a eleição de uma Prefeita 
do PT, não por acaso Professora ligada ao CPERS, 
o segundo maior Sindicato da América Latina, em 
2012. Mas foi uma vitória  episódica e sem maio-
res implicações,. Desde então, porém,  se perce-
be na cidade uma efervescência crítica  que tem 
assegurado entre um quarto e um terço dos vo-

tos para candidatos mais à esquerda. Basta ver o 
resultado das eleições para Presidente em 2018: 
Bolsonaro 70% dos votos válidos contra 30% para 
Haddad. Ainda assim, pode-se ver que esta é uma 
sociedade conservadora, de classe média, hoje 
com 31.518 eleitores, dos quais 20% idosos, sem-
pre cautelosos, com bom nível médio de renda e 
excelente acesso a serviços básicos, baixo nível de 
pobreza – dos 39.064 (2020) habitantes, apenas 
1.710 são beneficiários do Auxílio Brasil – e perto 
de 7.000 com curso superior. Índicadores das elei-
ções para o Governo do RS em 2018, ano difícil 
para as esquerdas no Brasil,   confirmaram, aqui, 
sua boa  margem, demonstrando uma relativa es-
tabilidade desta fatia no eleitorado. 

Por isso mesmo, estranha o baixo desempenho 
do PT nas eleições locais de 2020, inferior a 5%, 
fazendo supor que tanto neste ano, quanto nas 
municipais, daqui a dois anos, aquela faixa não só 
se recomponha como até se revigore, voltando a 
ameaçar a velha elite dividida entre PP e MDB, às 
quais ainda podem se acrescentar novos protago-
nistas, aliados â forças conservadoras emergentes 
no Estado, tanto do PSDB de Eduardo Leite, quan-
to do PL, de Lorenzoni..

Daqui a menos de dois meses, no próximo 2 de 
outubro, os brasileiros serão chamados às urnas.  
Oxalá não tenhamos nenhum contratempo nes-
te processo. Daí  trazermos à  borda do tempo, 
como problematização, a questão eleitoral, sem-
pre controversa. Pesquisa recente da DATAFOLHA 
aponta que cerca de 54% da população até evita 
falar em política, na família e entre amigos, para 
evitar dissabores. Não obstante, é papel de im-
prensa, dos intelectuais, até das confissões reli-
giosas, procurarem elucidar dúvidas e esclarecer 
as pessoas sobre o significado da Política. Tenho 
feito isso nesta coluna nos últimos dez anos. Vol-
to à carga, não para induzir preferências, vez que 
as tenho pois fui fundador de um dos grandes 
partidos nacionais e por ele candidato algumas 
vezes,  mas para enfrentar o desafio de falar em 
Política com  naturalidade.

Há muitos que dizem  detestar Política... Goste-
mos ou não, entretanto, a ela está no nosso meio 
e interfere no dia a dia de cada um de nós, desde 
o Alvará de Construção da casa e o  desenho da 
cidade (veja-se o intenso debate realizado na Au-
diência Pública sobre o Plano Diretor de Torres),  
até o valor dos nossos salários e se a saúde deve 
se manter pública e gratuita ou privatizada.. 

Bom lembrar a origem da palavra, lá nos gregos: 

Polis. Foram eles que no século V  AC trataram de 
juntar as pessoas que viviam em Atenas para in-
dagar-lhes sobre as decisões de interesse público, 
como ir ou não ir à guerra. Na época, uma revolu-
ção, porque os soberanos detinham o monopólio 
absoluto do destino dos seus Reinos. De lá pra cá 
o processo democrático, com altos e baixos, foi se 
aperfeiçoando e tem seu momento máximo em 
dia de eleições.

Outra coisa importante na Política – e poucos 
se dão conta – é compreendê-la como uma jogo 
de interesses, não de pessoas, mas de grupos so-
ciais. Importa, pois, saber quem defende o quê, 
em termos de partidos e protagonistas. Já era 
assim na Antiguidade. Quando o Grande Cesar 
derrubou a República de Roma, controlada pelos 
patrícios donos das terras e escravos ele o fez em 
nome de um Partido, denominado de Partido do 
Povo. Pagou caro. Foi assassinado por aqueles 
que pretendeu controlar.

E em Torres, será que podemos indagar sobre 
suas tendências político-ideológicas? Não se 
trata, aqui, de desvendar segredos profundos 
mas de especular um pouco a partir de resul-
tados das últimas eleições. Torres, em primei-
ro lugar, nunca foi cenário de grandes embates 
políticos estaduais/nacionais, embora porta de 

OPINIÃO 

Chamado às urnas se aproximando 
(e um panorama sobre eleitorado de Torres)

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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Na sessão da Câmara de Vere-
adores de Torres que marcou o 
retorno das reuniões Ordinárias 
da Casa Legislativa, realizada na 
segunda-feira (1º de agosto), foi 
aprovada por unanimidade a reda-
ção final do Projeto de Lei 25/2022, 

de autoria dos vereadores Gibral-
tar Vidal, o Gimi (PP) e Igor Beret-
ta (MDB), que denomina a praça 
localizada entre as ruas Nossa 
Senhora dos Navegantes, Bonfim, 
Av. Independência e calçadão da 
Praia da Cal, no Bairro Praia da Cal, 
como Praça Nossa Senhora dos Na-
vegantes. A mesma lei também de-
nomina a quadra de Beach Tennis, 
localizada no interior da praça, de 
QUADRA EMÍDIO MARIANO.

Durante o processo de discus-
são do Projeto de Lei, o vereador 
Gimi lembrou uma coincidência 
interessante. É que a praça já era 

chamada deste nome, mas não ti-
nha lei que desse respaldo legal ao 
apelido (que agora é nome oficial) 

, mantendo a cultura popular que 
assim a chamava. 

Já o vereador Igor Beretta tam-

bém ocupou o espaço para ler par-
te da biografia do homenageado 
com o nome da cancha. 

Quadra de Beach Tênis na Praça da Praia da 
Cal é batizada com nome de Emídio Mariano

Vereadores de Torres projetam necessidade de mais debate sobre novo Plano Diretor na Câmara 

Além da homenagem ao torrense de querência, a praça finalmente é nominada por lei como Praça Nossa Senhora dos Navegantes

No detalhe, Emídio (in memoriam) jogando na quadra que idealizou; na outra foto,  sua família na 
sessão da Câmara Municipal de Torres

Em memoria do torrense por 
querência Emídio Mariano, faleci-
do neste ano, a quadra de Beach 
Tênis recebe seu nome por conta 
de ter sido justamente ele e seus 
colegas de esporte e bairro que 

lideraram o projeto, a articulação 
e finalmente a realização da cons-
trução do espaço esportivo. 

Emídio também ocupou a pre-
sidência do Bairro Guarita por al-
guns anos, se destacando como 

um líder pragmático que buscava 
os direitos dos moradores com 
coragem e respeito às autorida-
des, por isso tão admirado pela 
comunidade torrense. A espo-
sa, filhos e agregados da família 

do homenageado participaram 
da sessão da Câmara de Torres, 
comemorando a lembrança que 
fica de Emídio e principalmente 
o legado que o líder comunitário 
deixa para a posteridade.  

Emídio era líder comunitário

Na sessão da Câmara Municipal de 
Torres, realizada na segunda-feira (dia 
1º de agosto) - primeira sessão após o 
recesso parlamentar de julho - o assun-
to Plano Diretor também fez parte de 
posicionamentos de tribuna de alguns 
vereadores. É que na semana anterior 
houve uma audiência Pública para apre-
sentar o o documento, proposto pelo 
Governo Carlos Souza, que ainda deve 
entrar nos trâmites da Casa Legislativa, 
para ser debatido e votado como lei.

O primeiro legislador a se posicionar 
sobre a audiência foi Dilson Boaventura 
(MDB). Ele se mostrou indignado sobre 
uma abordagem feita por veranista da 
cidade, que dizia passar somente 30 
dias em sua residência em Torres. Con-
forme Dilson, a veranista queria mostrar 
para ele como ele deveria votar e, ainda, 
de uma forma que chamou de arrogan-
te. Dilson disse que teve de responder 

para esta participante da audiência que, 
para ele, esta pessoa “não sabia o que 
estaria falando”. E a seguir, Dilson disse 
que irá levar em conta somente a opi-
nião de moradores da cidade nas pro-
postas de modificação do Plano Diretor 
Urbano (PDU) que deverá ser votado 
neste semestre na Casa.  

A seguir, o vereador Gimi (PP) criti-
cou o fato de pessoas que inclusive ti-
veram espaço de pronunciamentos na 
Audiência Pública, sequer moram em 
Torres ou têm imóveis na cidade, o que 
acha uma distorção nas opiniões. E Gimi 
disse também que acha que a opinião 
de moradores é mais importante, neste 
caso.  Criticou também um(a) deputa-
do(a) que teria afirmado publicamente 
que o Plano Diretor “estaria construin-
do uma  Torres de Concreto” segundo o 
novo documento, o que para ele é uma 
mentira. Também disse que acha que 

muitas pessoas estão fazendo barulho 
tão somente para preservar a vista de 
seus apartamentos altos, localizados 
nas quadras mais atrás da zona oito 
(beira da Praia Grande).  

O presidente da Câmara, vereador 
Rafael Silveira (PSDB) também se pro-
nunciou sobre o assunto e repetiu o 
que falou na audiência: “que a Câmara 
Municipal irá fazer tantas audiências 
públicas quanto forem necessárias após 
iniciar a análise para a votação do Proje-
to de Lei de modificações do Plano Di-
retor de Torres".  E que, além de buscar 
opiniões de especialistas por assuntos 
específicos do plano, para auxiliar na 
análise irá formar uma Comissão Espe-
cial na Casa Legislativa para gerenciar os 
trâmites do Projeto de Lei de revisão do 
Plano Diretor. 

O vereador Moisés Trisch (PT) dis-
se que tem bastantes assuntos para se 

pronunciar sobre o Plano Diretor, bem 
como para  explicar sua crítica ao do-
cumento feita em pronunciamento na 
Audiência Pública (onde Moisés afir-
mou haver falta de transparência da 
atual gestão municipal acerca do Plano 

Diretor, indicando que as dezenas de au-
diências públicas  já realizadas em anos 
anteriores - para debater com a popu-
lação a revisão do Plano Diretor - deve-
riam ter seu conteúdo levado em conta 
novo documento). 

Alguns compartilharam sua vontade de dar mais 'voz e vez' para moradores da cidade do que para veranistas em relação ao documento relacionado 
ao norte das transformações urbanas

Rose Matos assume cadeira na Câmara Municipal de Torres

Por Redação A FOLHA
_________________

Em evento fechado na Câmara 
Municipal realizado nesta sexta-
-feira, dia 5 de agosto, a suplente 
de vereadora Rose Matos (PP) irá 
formalizar sua entrada na nomina-
ta dos 13 vereadores da Casa Le-
gislativa torrense - substituindo o 
vereador Carlos Jacques (que ficará 
de licença por 30 dias).

Segunda suplente nas eleições 
passada, Rose tem base política na 
Vila São João e promete mostrar 
um pouco de sua proposta de tra-
balho como legisladora - mesmo 

nestes período reduzido que terá 
para trabalhar como vereadora.

A cadeira principal foi conquis-
tada pelo vereador eleito Fábio da 
Rosa (PP) na eleição de 2020 - o 
qual a seguir assumiu o seu atual 
cargo, de secretário municipal do 
Trabalho e Assistência Social junto 
ao governo Carlos Souza, conse-
quentemente abrindo a vaga para 
o primeiro suplente Carlos Jac-
ques. Jacques, por sua vez, agora 
abre a chance de 30 dias para Rose 
Matos, segunda suplente no mes-
mo pleito passado.

Na sessão ordinária da Câmara 
Municipal desta segunda-feira, dia 

8 de agosto, a Rose Matos já traba-
lhará em sua cadeira como titular, 
tendo voz e vez no trabalho de le-
gisladora ao lado de seus outros 12 
colegas de Câmara.  

Na sessão ordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira (dia 8 de 
agosto), a vereadora (FOTO) já trabalhará em sua cadeira como titular 

Vereadora Rose Matos 
(arquivo pessoal)



A FOLHA 5SEXTA-Feira, 5 de AGOSTo de 2022



6 A FOLHASEXTA-Feira, 5 de AGOSTO de 2022 POLÍTICA 

No último final de semana, fo-
ram homologados pelo MDB os 
nomes do deputado federal Al-
ceu Moreira (para concorrer ao 
4º mandato na Câmara dos De-
putados, em Brasília) e de Lucia-
no Silveira (candidato a deputado 
federal, para concorrer a uma ca-
deira na Assembleia Legislativa). 
Eles são oriundos de Osório, con-
sequentemente estão visitando a 
região  que é seu reduto eleitoral 
original. 

Alceu Moreira presidiu duas 
vezes a Frente Parlamentar da 
Agropecuária - a maior e mais 
influente do Congresso Nacional. 
Atualmente está à frente da Fun-
dação Ulysses Guimarães, braço 
de estudos e formação política 
do MDB. Na Câmara Federal o 
deputado liderou mais de 100 
projetos das mais diversas áreas 
como segurança pública e de-
senvolvimento econômico, por 
exemplo. 

Chefe de gabinete de Alceu 
Moreira, Luciano Silveira foi es-
colhido para concorrer a deputa-
do estadual pela região dentro da 
agremiação. Além da experiência 
à frente do gabinete na Câma-
ra, Luciano Silveira foi vereador 
em Osório e gerente regional do 
SINE. Com experiência estadual, 
presidiu a FDRH e coordenou o 
setor de municípios da Casa Ci-
vil, cargos exercidos no governo 
Sartori.

Alceu Moreira e Luciano Silveira se apresentam 
em seus redutos eleitorais originais

Ambos iniciaram suas carreiras políticas em Osório. Luciano foi chefe de gabinete de Alceu, que por sua vez já possui três mandatos como 
deputado federal em Brasília.

Nomes de Torres também na disputa para deputado 
O Litoral Norte do RS também 

possui  candidatos oriundos de 
Torres para a Assembleia Legislati-
va, dois deles já secretários do go-

verno Carlos Souza (Júlio Agápio e 
Cláudio Paranhos), embora possam 
haver outros que irão formalizar as 
candidaturas nos próximos dias. O 

bombeiro de Torres Jeferson Fran-
ca também anuncia sua candidatu-
ra para deputado federal.

Outro destaque de candidatura 

do Litoral Norte à Assembléia Le-
gislativa gaúcha é do ex-prefeito 
de Arroio do Sal Luciano Pinto. Ele 

concorre pelo partido Republica-
nos após ter concorrido há 4 anos 
pelo PDT á mesma função.  

A Câmara Municipal de Tor-
res publicou na segunda-feira 
(01/08) a Resolução de Mesa nº 
04/2022 - acatando à Resolução 
nº 23.674/2021 do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) - que esta-
belece o calendário eleitoral e 
restrições aos candidatos a car-
gos em disputa nas Eleições Ge-

rais de 2022 e para os agentes 
públicos em geral.

 A resolução define as regras 
a serem observadas pelos agen-
tes públicos de Torres na Câma-
ra Municipal, durante o período 
eleitoral de 2022. A base de leis 
para a definição das regras des-
critas é baseada no Código Elei-

toral em vigor. As definições da 
Câmara servem para serem obe-
decidas pelos vereadores; servi-
dor titular de cargo em comissão; 
servidor titular de cargo efetivo; 
contratados e estagiários. A fis-
calização quanto ao atendimento 
das normas previstas caberá ao 
Presidente da Câmara.

Câmara de Torres publica Resolução com vedações 
aos agentes públicos até o final da eleição 2022

As definições da Câmara servem para serem obedecidas pelos vereadores; servidor titular de cargo em comissão; servidor titular de cargo 
efetivo; contratados e estagiários

São vedadas aos agentes públicos da Câmara Municipal 
de Torres as seguintes condutas:

I – fixar, colocar ou distribuir mate-
rial de campanha eleitoral de qualquer 
candidatura nos ambientes internos e 
externos da Câmara Municipal, de uso 
comum, inclusive janelas, fachadas e 
estacionamento, exceto a fixação de 
propagandas internas nos gabinetes dos 
Vereadores;

II – realizar reuniões nos ambientes 
da Câmara Municipal para tratar de 
assuntos relacionados com campanha 
eleitoral de qualquer candidatura;

III – ceder ou usar, em benefício de 
qualquer candidatura ou candidato, 
bens móveis ou imóveis pertencentes 

à administração da Câmara Municipal, 
ressalvada a realização de convenção 
partidária;

IV – usar em reuniões de comissão, 
audiências públicas ou sessões plená-
rias de qualquer espécie, adesivo ou 
outra forma de identificação de qual-
quer candidatura, candidato ou partido 
político;

V – usar as redes sociais, o site ou 
qualquer outro meio de divulgação ins-
titucional, inclusive jornais, rádios e de-
mais espaços contratados pela Câmara 
Municipal, para veicular propaganda 
eleitoral de qualquer candidatura ou 

candidato;
VI – realizar pronunciamentos em 

sessão plenária, reunião de comissão ou 
audiência pública que caracterize pro-
moção pessoal ou propaganda eleitoral 
de qualquer candidatura ou candidato;

VII – ceder servidor da Câmara Muni-
cipal para partido político ou coligação;

VIII – permitir que servidor titular de 
cargo efetivo, servidor titular de cargo 
em comissão, contratado ou estagiário 
da Câmara Municipal realize campanha 
eleitoral para qualquer candidatura ou 
candidato, dentro ou fora do recinto da 
Câmara Municipal, durante o horário de 

expediente;
IX – não é proibido utilizar adesivos 

em veículos particulares, desde que 
respeitados os tamanhos dos adesivos 
na forma da lei eleitoral, mesmo que se 
encontrem estacionados no âmbito do 
pátio da repartição pública;

X – colocar propaganda eleitoral de 
qualquer candidatura ou candidato em 
árvores ou jardins da Câmara Municipal, 
bem como em muros, cercas e tapumes 
divisórios, mesmo que não lhes cause 
dano;

XI – utilizar informações de qualquer 
espécie constante em banco de dados 

da Câmara Municipal para a divulgação 
de material com propaganda eleitoral 
de qualquer candidatura ou candidato, 
mesmo por meios eletrônicos;

XII - usar materiais ou serviços, custe-
ados pela Câmara Municipal, inclusive 
de informática, que excedam às funções 
legislativas, beneficiando candidatos, 
candidaturas ou partidos políticos;

XIII - fazer ou permitir o uso promo-
cional, em favor de qualquer candidatu-
ra ou candidato, de distribuição gratuita 
de bens e serviços de caráter social, cus-
teados ou subvencionados pelo poder 
público. 

Em resposta à expediente do 
Ministério Público Federal, os tra-
piches às margens do Rio Mampi-
tuba, vem recebendo interferência 
da Prefeitura de Torres. A interven-
ção foi encaminhada pela Procura-
doria-Geral do Município à Secre-
taria de Obras e Serviços Públicos.

Trata-se do expediente nº 
1.29.023.000066/2019-86 referen-

te mais precisamente localizados 
no bairro Salinas, tendo em vista 
à ausência de licenciamento bem 
como a impossibilidade de identifi-
cação dos proprietários.

Consta no expediente, ocor-
rência de delito ambiental face 
à inexistência de licença para a 
construção em solo não edificável, 
de acordo com o artigo 64, da Lei 

Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes 
Ambientais), combinado com o ar-
tigo 3º da Resolução 303/02, Con-
selho Nacional do Meio Ambiente 
que define as áreas de preservação 
permanente, e ainda com o arti-
go 155 da Lei Estadual 11.520 que 
institui o Código Estadual do Meio 
Ambiente. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Trapiches às margens do Rio Mampituba passando por interferência em Torres
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Com o propósito de fortalecer 
os projetos esportivos em Torres, 
foi assinado na tarde dessa última 
quinta-feira, 28 de julho, Termo 
de Fomento entre a Prefeitura, o 
Conselho Municipal de Esporte e 
o presidente da Associação Espor-
te Clube Mar Azul para fortalecer 
projetos esportivos em Torres. 
Esta foi a primeira assinatura que 
resultou da publicação do edital 
001/2022 divulgado em 13 de ju-
nho. No ato foi contemplado a As-
sociação Esporte Clube Mar Azul. 
O recurso disponibilizado é oriun-
do do Fundo Municipal do Esporte 

– FME.
Participaram da atividade que 

viabiliza projetos voltados ao fo-
mento do esporte, o prefeito Car-
los Souza, o secretário de Cultura 
e Esporte, José Mauri Rodrigues, 
o diretor de Esportes da Secreta-
ria, Dérick Machado, o presidente 
do Conselho Municipal do Espor-
te, Luan Agliardi, o presidente da 
Associação do Mar Azul, Sandro 
de Licória Lupin e o diretor Helon 
Grossmann. O financiamento de 
projetos esportivos tem como limi-
te o valor de R$ 15.000,00. O valor 
total do edital é de R$ 80.000,00.

Conforme consta no termo, a 
Associação aplicará o montante 
na atividade CDR em Ação II – Liga 
Serra Mar. O evento será realiza-
do em diversas localidades, com 
a participação de atletas sub 15 e 
da categoria Titular. A competição 
será realizada em Torres, Arroio do 
Sal, Terra de Areia, Xangri-lá, Ca-
pão da Canoa, Osório, Capivari do 
Sul, Rolante, Caraá e Santo Antô-
nio da Patrulha, no período entre 
1º de agosto e 20 de novembro 
deste ano. A Associação represen-
tará o município de Torres. (FONTE 
- Prefeitura de Torres)

TORRES

Assinado Termo de Fomento para fortalecer 
projetos esportivos em Torres

Esta foi a primeira assinatura que resultou da publicação do edital 001/2022 divulgado em 13 de junho. No ato foi contemplado 
a Associação Esporte Clube Mar Azul. O recurso disponibilizado é oriundo do Fundo Municipal do Esporte – FME.

Junto com a Emater de Torres, a 
Secretaria Municipal de Educação, e 
a de Desenvolvimento Rural e Pesca 
reuniram-se nessa última terça-feira, 
2 de agosto, para tratar de assuntos 
referentes aos produtos da agricultura 
familiar fornecidos para a alimentação 
escolar da rede municipal de ensino, 
conforme as diretrizes do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE.
Na ocasião, destacou-se a impor-

tância do programa e agendado um 
novo encontro com a presença dos 
agricultores cadastrados e os possí-
veis fornecedores, para o próximo dia 
23, às 14h, nas dependências da nova 
sede da SME, para estreitar o canal de 
comunicação, visando a melhoria da 
qualidade da alimentação escolar e o 

fortalecimento da agricultura familiar 
do município.

Participaram da reunião, os secre-
tários da Educação, Alexandre Porcatt, 
do Desenvolvimento Rural e Pesca, 
José Vanderlei Brocca, o titular da 
Emater/Torres, Jânio Pintos, a técnica 
agrícola, Viviane Atanasio e a nutricio-
nista Patrícia Pugen. (FONTE - Prefeitu-
ra de Torres)

Administração municipal debate produtos da agricultura familiar 
na alimentação escolar em Torres
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O programa “Minha Prainha” 
está de volta neste próximo do-
mingo e segunda-feira, feriado 
de São Domingos em homena-
gem ao padroeiro do município. 
Nos dias 7 e 8 de agosto, das 9h 
às 17h, o espaço democrático de 
lazer  retorna para reunir torren-
ses e visitantes na Praça Borges 
de Medeiro, na Prainha, e na Ave-
nida Beira-Mar. A iniciativa vem 
com uma edição especial em re-
ferência a São Domingos e deve 

reunir grande público. Venha para 
este espaço ao ar livre. Convide a 
família, amigos e vizinhos. Traga 
sua cadeira de praia, chimarrão e 
o seu pet.A atividade é organiza-
da pela Secretaria de Cultura e do 
Esporte (da Prefeitura de Torres). 
Em caso de mau tempo, o pro-
grama deste fim de semana fica 
cancelado. 

O programa promove diversão 
e lazer, com atividades de cunho 
social, cultural e esportiva. É vi-

ável a participação de qualquer 
empresa que oferecer algum pro-
duto ou serviço para o público, 
de acordo com as diretrizes do 
Programa. A oportunidade é au-
torizada somente para as áreas 
do Artesanato e da Agricultura 
Familiar. Podem participar produ-
tores locais de todos os segmen-
tos certificados com o selo “Feito 
em Torres”. O objetivo é fomentar 
a produção local, valorizando a 
identidade turística do município.

Neste feriadão municipal, tem dois dias do “Minha Prainha”especial 

FONTE - Prefeitura de Torres
________________________

Nesta segunda-feira, 1° de agosto 
a Delegacia de Polícia Civil de Tor-
res iniciou as atividades alusivas ao 
“Agosto Lilás, mês de conscientização 
pelo fim da violência contra a mulher. 
O ato de abertura, que ocorreu às 

10h, na Delegacia, reuniu autorida-
des e representantes de várias enti-
dades que trabalham com mulheres 
vítimas de violência. Conforme o 
delegado de Torres, Marcos Vinicius 
Muniz Veloso, durante o mês, todos 
os cartórios da Delegacia priorizarão 
os inquéritos direcionados ao crime 
de violência de gênero e contra a mu-

lher.
De uma maneira geral, todos que 

se manifestarem, destacaram a im-
portância da atuação da Rede Lilás. 
Em sua fala, o prefeito Carlos Sou-
za destacou que a parceria entre os 
setores públicos e privados é muito 
significante para o encaminhamento 
da questão. A Rede tem mais de 90 
participantes. Entre eles, o Centro de 
Referência da Mulher, ligado à Secre-
taria de Assistência Social e Direitos 
Humanos, Promotoria Pública, Patru-
lha Maria da Penha, da Brigada Mili-
tar, Delegacia de Polícia, Ulbra, UCS, 
Conselho Tutelar, Rede da Saúde Mu-
nicipal e municípios da Comarca.

Em sua fala, o secretário Fábio da 
Rosa, destacou que os equipamentos 
para cuidar da política de proteção e 
direitos da mulher estão vinculados à 
Secretara Assistência Social e Direitos 
Humanos, onde é o titular. Um deles 
é o CRM Pricila Selau. Informou que 

somente neste ano, foram registra-
dos 253 BOs, destes, 89 mulheres 
aderiram ao acompanhamento o que 
resultou em 1.687 atendimentos, 
dois abrigamentos e quatro encami-
nhamentos à rede e suporte familiar. 
Embora tenha importante papel, 
o CRM não é o único órgão dentro 
da Secretaria que dá suporte a este 
público. Também o CREAS- Centro 
de Referência Especializado de As-
sistência Social faz esta prestação de 
serviço.

Entre os presentes no evento, tam-
bém estavam o promotor público Vi-
nicius de Melo Lima, o presidente da 
Câmara Municipal, Rafael Silveira, os 
vereadores Carla Daitx, Silvano Borja, 
Gibraltar Vidal; o presidente da OAB, 
Jonathan Carvalho, representantes 
da Patrulha Maria da Penha, diretora 
da Presídio Estadual Feminino de Tor-
res, Juliana Malacarne Einsfeld; Suza-
na Machado, a Diretoria de Mulheres 

da SMASDH, Nasser Samhan, do Con-
sepro e representantes do Conselho 
Tutelar.

Em referência ao “Agosto Lilás” a 
Prefeitura de Torres, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social e Direi-
tos Humanos, vai realizar um evento 
de capacitação aos profissionais que 
integram a rede de atendimento às 
mulheres, no combate contra a vio-
lência. A iniciativa vai ocorrer no dia 
26 de agosto, às 13h30min no Au-
ditório da Ulbra Torres. O evento é 
aberto aos profissionais da área e de 
toda a região e também aos gestores 
municipais. O “Agosto Lilás” é uma 
campanha nacional que busca cha-
mar a atenção da sociedade para o 
enfrentamento à violência domésti-
ca. A escolha do mês tem relação com 
a data de sanção da Lei 11.340/2006, 
conhecida como Lei Maria da Penha, 
que completará 16 anos no dia 7 de 
agosto.

AGOSTO LILÁS - Atuação da “Rede Lilás” é destaque na 
abertura do mês de combate à violência doméstica em Torres

Evento de lazer e convivência vai rolar em Torres no domingo e segunda (7 e 8 de agosto), aproveitando feriado pelo Dia de São Domingos (08 de agosto)

Programação 
Confira a programação do 

“Minha Prainha” neste domingo 
e segunda que acontecerá das 9h 
às 17h, com iniciativas para o pú-
blico adulto e infantil. Para ale-
gria da criançada, o espaço con-
tará com brinquedos infláveis.

O programa contará com a par-
ticipação da Secretaria de Traba-
lho e Indústria e Comércio com a 
exposição e venda de trabalhos 
feitos à mão pelos artesãos da 
Casa da Terra e do Artesanato 
e da Feira local. A Secretaria do 

Meio Ambiente e Urbanismo fará 
distribuição de mudas na parte da 
manhã e realizará a Feira de Ado-
ção de Filhotes na parte da tarde. 
A Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural e da Pesca estará com a 
Feira da Agricultura Familiar, ofe-

recendo itens da produção local. 
A Secretaria de Educação trará 
o Projeto Primeiro Socorros e a 
Saúde fará aferição de pressão 
arterial com atendimentos por 
técnico de enfermagem.

Já estão marcadas as datas 
dos próximos eventos Minha 
Prainha: 4 de setembro, 14, 15 
e 16 de outubro (junto com o 
Mara Torres), 6 de novembro e 4 
de dezembro.

A “Exposição Sobre a Antiga Prefei-
tura” será aberta no próximo dia 11 de 
agosto (quinta-feira), no hall da atual 
sede da Prefeitura de Torres (Rua José 
A. Picoral, 79). Através de painéis, fo-
tografias e objetos será contada parte 
da história da Prefeitura Municipal de 
Torres na época em que funcionava 
no prédio situado na Rua Júlio de Cas-
tilhos (n° 707, no Centro Histórico do 
município), onde hoje está localizado 
o Museu Histórico de Torres (o qual 
está atualmente fechado, para refor-
mas estruturais). A mostra poderá ser 
visitada até o dia 25 de agosto, das 
13h às 17h30.

Essa iniciativa da Prefeitura integra 
a programação promovida pela Secre-
taria de Estado da Cultura - em função 
do Dia Nacional do Patrimônio Cultu-

ral (celebrado em 17 de agosto). Di-
versas reflexões sobre a importância 
da valorização do patrimônio cultural 
regional são incentivadas neste perío-
do - sendo que no Rio Grande do Sul 
as atividades se concentram no tercei-
ro final de semana do mês de agosto, 
com iniciativas de sensibilização e de 
educação patrimonial, bem como a 
preservação, a proteção, a valorização 
e a salvaguarda do patrimônio cultural 
material e imaterial.

A “Exposição Sobre a Antiga Pre-
feitura” - que remete aos cerca de 60 
anos que o prédio na histórica Rua 
Júlio de Castilhos (hoje em reformas) 
abrigou a municipalidade torrense - 
participa da 4ª edição do Dia Estadual 
do Patrimônio que este ano apresenta 
a temática Patrimônio Cultural, Ci-

dadania e Ética. A 
exposição é organi-
zada pela museólo-
ga Luana Gonzalez 
Bassa. A proposta 
vai ao encontro dos 
temas tratados nos 
anos anteriores, ou 
seja, busca ampliar 
a noção dos bens 
culturais, agora sob 
a perspectiva de 
responsabilidade e 
motivação.

A Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e 
do Esporte, promo-
tora da mostra, convida a população 
para visitar a entrada da Prefeitura 
com o propósito de conhecer e valo-

rizar as referências culturais regionais, 
especialmente com ações que bus-
quem refletir sobre os direitos e de-
veres com relação ao patrimônio cul-

tural. "É fundamental que as políticas 
de salvaguarda do patrimônio cultural 
sejam feitas com participação social", 
afirma a Prefeitura de Torres. 

Em referência ao Dia do Patrimônio Cultural, Torres realiza 
exposição sobre a antiga sede da Prefeitura
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As já conhecidas calosidades 
no topo, a cauda pontiaguda e o 
esguicho de água em “V” das ba-
leias-francas já estão sendo vistas 
em Torres. Mais do que isso: este 
ano tem sido de recorde de apa-
rições. Nesta terça-feira, o Proje-
to Farol das Baleias do Grupo de 
Estudos de Mamíferos Aquáticos 
do Rio Grande do Sul (Gemars), 
registrou 12 grupos e cerca de 
20 baleias, a maioria mães com 
filhotes. Este foi o maior número 
desde que o monitoramento co-
meçou, há cinco anos (afirmou o 
Gemars ao Correio do Povo, em 

matéria).
As baleias-francas procuram 

anualmente, entre o inverno e a 
primavera, as águas próximas da 
costa do Sul do país durante o pe-
ríodo de reprodução, nascimento 
e amamentação de seus filhotes. 
O mamífero pode chegar a até 18 
metros, 60 toneladas e viver cer-
ca de 80 anos. As baleias vêm das 
proximidades da Ilha de Geóorgia 
do Sul, na Antártida. No sul brasi-
leiro, além de Torres, costumam 
aparecer nas praias de Santa Ca-
tarina, onde o Projeto Farol das 
Baleias do Gemars também faz 

monitoramento, de Itapiruba até 
a Guarda do Embaú, tendo como 
parceiro o Instituto Australis.  
Além do Brasil, o animal chega, 
em maior número, aos golfos San 
José e Nuevo da Península Valdés, 
na Patagônia Argentina.

A especialidade dos pesqui-
sadores do Gemars é com os 
drones, mas, na tarde desta ter-
ça-feira, moradores de Torres pre-
cisaram apenas estar na beira da 
praia para avistar as baleias. Foi o 
caso de Osvaldo Raupp, que foto-
grafou boa parte do show dos ani-
mais mostrando parcialmente sua 

grande estrutura na superfície, a 
poucos metros da costa. FONTE - Correio do Povo

Baleias-francas já estão sendo avistadas em Torres

"A Secretaria do Meio Am-
biente e Urbanismo pretende 
conquistar a Bandeira Azul, certi-
ficado internacional e maior pre-
miação global dedicada a gestão 
de praias, marinas e embarcações 
de turismo", afirma a comunica-
ção da Prefeitura de Torres. Com 
este propósito, equipe torrense 
composta pela secretária Fernan-
da Brocca de Matos, pelo diretor 
de Economia Solidária, Gabriel 
Bueno, e pelo diretor de Desen-
volvimento Sustentável, Rodrigo 
De Rose da Silva, conheceram re-
centemente o Instituto do Meio 
Ambiente de Balneário Piçarras 
– IMP, tendo como objetivo infor-

mar-se sobre o Projeto Bandeira 
Azul para futura implantação no 
município.

Durante a visita, buscaram 
entender todo o processo do 
Programa Bandeira Azul e seus 
critérios. "Trata-se da concessão 
de um prêmio ecológico. Para se 
qualificar, devem ser atendidas 
uma série de critérios com foco 
em gestão ambiental, qualidade 
da água, educação ambiental, 
segurança e serviços, turismo 
sustentável e responsabilidade 
social, que devem ser mantidos e 
comprovados anualmente", res-
salta o site do Programa Bandeira 
Azul Brasil.

"A equipe (em Piçarras) ficou 
impressionada pela extensão da 
nossa praia certificada e a capaci-
dade da manutenção dos critérios 
exigidos, numa área totalmente 
urbanizada e de larga extensão 
como a de Torres. Conheceram 
também a Praça das Baleias, 
que foi implantada através do 
Comitê Gestor do Bandeira Azul 
do município, a qual serviu de 
modelo como parceria público /
privada. Receber a Bandeira Azul 
seria conquistar a maior premia-
ção global dedicada a gestão de 
praias, marinas e embarcações 
de turismo", destaca a secretária 
Fernanda.

PREMIAÇÃO GLOBAL DEDICADA A GESTÃO DE PRAIAS
 Torres pretende conquistar certificação Bandeira Azul 

Nesta terça-feira, o Projeto Farol das Baleias do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (Gemars), registrou 12 grupos e 
cerca de 20 baleias, a maioria mães com filhotes, em Torres

Sobre o Certificado Bandeira Azul

Baleia-franca registrada em Torres (FOTO por Osvaldo Raupp - Especial 
Correio do Povo)

O programa é uma iniciativa da 
Foundation for Environmental Edu-
cation (FEE), que conta hoje com 
apoio de diversas instituições in-

ternacionais. No total, de um uni-
verso de 4.385 praias certificadas 
no mundo, dezoito estão no Brasil. 

O corpo técnico do programa 

Bandeira Azul confirmou em ou-
tubro passado, que na temporada 
2021/2022, Piçarras obteve, pela 
quarta temporada consecutiva, 

certificação internacional pela 
Bandeira Azul de determinado tre-
cho da orla. Agora, Torres vai em 
busca dessa importante certifica-

ção na gestão de praias. 

*Com Prefeitura de Torres e Pro-
jeto Bandeira Azul

A Vigilância Ambiental da Se-
cretaria Municipal de Saúde rea-
liza análise de qualidade da água 
pra consumo humano no muni-
cípio. Dentre as áreas de atua-
ção da Vigilância em Saúde de 
Torres, está a Vigilância da Qua-

lidade da Água para Consumo 
Humano (Vigiágua). Quase 100 
amostras já foram coletadas só 
neste ano até o momento, sen-
do 13 por mês. O trabalho, que 
ocorre todos os anos, consiste 
em um conjunto de ações para 

garantir que a água consumida 
esteja dentro do que a legisla-
ção permite, para a promoção da 
saúde e prevenção de doenças 
que podem ser transmitidas.

“As coletas são realizadas em 
cavaletes do sistema de abaste-
cimento municipal, da Corsan e 
nas soluções alternativas indi-
viduais e coletivas de abasteci-
mento de água, como poços e 
nascentes, que não são atendi-
das pela concessionária, verifi-
cando se a água está dentro dos 
padrões”, disse o diretor de Vigi-
lância em Saúde de Torres, Lasier 
França.

Os pontos de coleta são em 
locais de grande circulação de 
pessoas, centros comerciais, 
hospital, creches, universidades, 

unidades básicas de saúde, en-
tre outros. Além disso, conjuntos 
habitacionais e residências tam-
bém são analisadas de acordo 
com a necessidade. “Lembran-
do que dentro dos estabeleci-
mentos, a responsabilidade de 
realizar a limpeza e desinfecção 
dos reservatórios de água é do 
proprietário, assim a qualidade 
não é perdida por esses locais 
que não estão limpos”, frisou o 
diretor.

A amostra depois de coletada 
é analisada no laboratório da 18ª 
Coordenadoria Regional de Saú-
de em Osório. Os resultados são 
inseridos no Sistema de Informa-
ção da Vigilância da Qualidade 
da Água para Consumo Humano 
(Sisagua) do Ministério da Saúde. 

“Em caso de resultado alterado, 
o motivo precisa ser justificado 
e alguma ação deve ser tomada 
para solucionar a situação”, disse 
Lasier.

Salienta-se também que, no 
caso do morador de Torres ter 
alguma dúvida sobre a qualidade 
de água consumida, pode en-
trar em contato com a Vigilância 
Ambiental, através do telefone 
(51) 36269150 ramal 407 e pelo 
whatsapp (51) 36261644

Vigilância Ambiental  explica sobre serviço para verificação da 
qualidade de água em Torres
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 A TENDÊNCIA DA POSSE DO GINÁSIO DA ULBRA
Os vereadores de Torres - Igor 

Beretta (MDB), Moisés Trisch 
(PT) e Dilson Boaventura (MDB) 
- assinam em conjunto um pe-
dido de providência formal na 
Câmara de Torres para que seja 
colocada em regime de Urgência 
a tramitação do Projeto de Lei nº 
028/2020 - a qual revogaria a Lei 
de outubro de 1998 (que sancio-

na e promulga o projeto de lei 
que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a ceder uma área de 
terra à ULBRA), assim como a 
Lei de 04 de março de 2004 (que 
também autoriza o Poder Execu-
tivo de Torres a conceder direito 
real de uso de uma área de terra 

à ULBRA).
Trata-se da agilização do pro-

jeto que poderá criar ambiente 
jurídico para que a prefeitura de 
Torres receba o Ginásio da Ulbra, 
como forma de pagamento de 
dívidas da universidade frente 
aos cofres municipais. 

DEPUTADOS E SENADORES
Dentro deste emaranhado de ideias 

polarizadas e falta de protagonistas de 
soluções corajosas no Brasil, cabe lem-
brar que nossa Constituição "Cidadã” 

permite que a sociedade faça (ou pro-
íba) coisas que outros ideais querem 
fazer através de votos no Congresso Na-
cional. Isto consequentemente estam-
pa a necessidade de darmos preferen-
cia para nomes corajosos que possam 
fomentar a realização de nossos ideais 
dentro da Câmara Federal e do Senado. 
Se não vejamos: 

A reforma tributária completa vêm 
sendo tentada há décadas. Mas acaba 
sendo abortada ou retalhada quando 
entra na pauta do Congresso Nacional. 
É que o corporativismo estatal coman-
dado por servidores e políticos que 
defendem a continuidade de cargos 

e setores a mais na máquina estatal, 
defensores de salários altos e acima 
das mesmas funções do setor privados 
pagos pelo setor público e benefícios 
e leis que defendem direitos muitos 
maiores para a categoria dos funcioná-
rios públicos participa dentro de várias 
agremiações. E consequentemente tem 
o poder de não deixar que ideias de 
racionalização destes gastos se criem, 
muito menos que se implantem. Esta 
força do corporativismo estatal con-
segue até derrubar presidentes como 
aconteceu com Collor de Melo e atual-
mente atua sobre este governo de di-
reita que ameaça mexer neste castelo. 

Portando cabe a nós colocarmos de-
putados e senadores no Congresso Na-
cional que tenham perfil para defender 
ideias, seja ela de direita – como a ra-
cionalização do uso dos recursos públi-
cos, seja ela de esquerda, defendendo 
a manutenção do atual estado gigante 
que se transformou na máquina estatal.  
Isto é democracia e será sempre o de-
bate central.

Outro exemplo foi a lei que diminuiu 
o ICM sob combustíveis nos ESTADOS 
FEDERATIVOS. A matéria foi votada 
com êxito em Brasília, tem diminuído 
sobremaneira o preço dos combustíveis 
em todo o Brasil, o que irá diminuir a 

inflação geral, mas tem governadores 
que querem que o STF cobre do Estado 
Brasileiro a conta da diminuição de ar-
recadação dos Estados federativos que 
tinham ICMS com alíquotas grandes e 
então estão tendo de enfrentar dimi-
nuição de arrecadação tributária. 

Medidas como estas mostram a im-
portância de nós cidadãos priorizarmos 
a preferencia da escolha de deputados 
e senadores ao invés de ficarmos em 
cima de presidente ou governador. O 
Congresso tem muito poder e pode ser 
o caminho da aplicação de nossos ide-
ais, sejam eles de esquerda, de direita 
ou de centro. 

No RS, a briga eleitoral é por CAMINHOS DA SALVAÇÃO
Mesmo com a traição a si pró-

prio protagonizada pelo governa-
dor eleito (mas em licença) do RS 
Eduardo Leite, onde prometera na 
campanha de 2018 que não concor-
reria à reeleição, mas que concorre, 
as pesquisas mostram que ele pos-
sui chance de reeleição. Atrás dele 
nas pesquisas vem o candidato bol-
sonaristas Ônix Lorenzoni, seguido 

por nomes com pouca representa-
tividade.

O fato de Leite ter conseguido 
pagar os salários dos servidores do 
Estado em dia após anos de paga-
mentos atrasados, d forma hilária 
acaba sendo seu grande diferencial. 
O trabalho de colocação das contas 
públicas em dia iniciado pelo ex-
-governador Sartori continuou e 

foi apalpado neste governo no po-
der no RS pela forte liberação de 
recursos do governo federal para 
os Estados Federativos por conta 
da pandemia de Covid 19 por dois 
anos. Ou seja: o estado está SENDO 
SALVO DA FALÊNCIA, mas nenhuma 
medida estrutural foi apresentada 
na prática como receita da saída 
efetiva da bancarrota, como a dimi-

nuição forte do TAMANHO do Esta-
do, a diminuição dos duodécimos 
para os poderes judiciário e legisla-
tivo, por exemplo, etc. 

Por outro lado as propostas dos 
concorrentes ao governo irão en-
frentar a rebeldia justamente da 
área onde deveria ter mais diminu-
ído as despesas: o funcionalismo. 
O Pessoal dos sindicatos dos ser-

vidores, principalmente da área de 
segurança pública e Educação re-
clamam que perderem poder aqui-
sitivo e direitos salariais, uma arma 
para a esquerda poder conquistar 
votos em troca de promessas de 
recomposição deste setor, ou seja, 
votos em troca de aumento salarial, 
mesmo que irresponsável como já 
foi em outros governos. 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

BOLSONARO X LULA: Centro seria a salvação?
Está mantida a polaridade na 

eleição para presidente. De um 
lado o atual presidente, que se 
elegeu com a missão de reti-
rar os políticos que roubavam 
no poder desde 2003 – e pen-
so que conseguiu. E que agora 
quer se reeleger alicerçado na 
plataforma que afirma que - se 
ocorrer a volta destes mesmos 
políticos da esquerda, o Brasil 
irá sucumbir.

De outro lado da polarização, 

um ex-presidente querendo 
voltar ao poder após ter sido 
preso por corrupção embora 
os processos tenham sido anu-
lados pela justiça após meses 
de prisão do réu. E para se ele-
ger, ataca a atual administração 
como foi atacado no passado, 
na plataforma que deprecia o 
atual governo em termos éti-
cos como chama-lo de genoci-
da, preconceituoso e irrespon-
sável. 

Em minha opinião, uma pos-
tura central seria a salvação 
frente a um Brasil dividido e 
postado em duas trincheiras, 
atirando de um lado e se de-
fendendo de ataques de outro. 
Temos algumas candidaturas 
de centro no contexto sem 
desempenho efetivo nas pes-
quisas. Mas que podem mudar 
justamente em cima dos ata-
ques da campanha de ambos 
os lados polarizado: esquerda e 

direita. Se não vejamos:
No Rio Grande do Sul, em 

2005, o ex-governador Ger-
mano Rigotto (MDB) iniciou a 
campanha eleitoral com 3% de 
intenção de voto. Mas na cam-
panha, Antônio Brito (PPS), de 
um lado e Tarso Genro (PT) do 
outro se digladiavam nas cam-
panhas de TV e nos debates. Ri-
gotto se postou como pacifica-
dor, com propostas para frente, 
sem atacar de forma alguma o 

passado, seja lá qual ele fosse. 
E se elegeu! 

No Brasil o cenário pede jus-
tamente uma candidatura pa-
cificadora central como foi no 
RS em 2005. A guerra será forte 
entre esquerda e direita e abri-
rá espaço para uma proposta 
de paz ao centro. E isto seria 
bom para desmanchar os exér-
citos que se formaram no Brasil 
para a guerra entre esquerda e 
direita. 

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 02/08 (ter-
ça), quando o município estava 

com 2987 casos confirmados para 
Covid-19 (não tendo nenhum 
paciente internado), sendo 2949 
recuperados e nenhum suspeito 

(aguardando resultados). Além, 
disso, Três Cachoeiras estava com 
30 óbitos relacionados ao corona-
vírus desde o princípio da pande-

mia (infelizmente, um novo óbito 
no município em relação a sema-
na 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 Munici-
pal de Torres por meio 
da Secretaria de Saúde 
divulga sempre nas se-
gundas-feiras, o relatório 
de transparência com o 
quantitativo de consul-
tas realizadas no Pronto 
Atendimento – PA de 
Torres. O relatório publi-
cado nesta segunda, 1º 
de agosto, é referente ao 
período de 25 até 31 de 
julho. O total de atendi-
mentos foi de 1.113.

Na última semana 
foram registrados três 
atendimentos de casos 
graves (classificação ver-
melha, urgência), com 
risco eminente de mor-
te. Já para casos classifi-
cados com risco amarelo 
(pacientes que necessi-
tam de atendimento rá-
pido, emergência) foram 
188 no mesmo período, 
com risco de classifica-
ção em verde (pacientes 
menos graves) foram 
773 e em azul (menos 
prioritários, pacientes 
que deveriam ser aten-
didos preferencialmente 
nos ESF’s) foram 116. A 
seguir, tabela completa 
com o relatório de aten-

dimento semanal do PA.
A Secretaria de Saúde 

lembra a obrigatorieda-
de da população em usar 
máscara dentro dos am-
bientes de saúde e refor-
ça os horários de aten-
dimento aos cidadãos, 

Pronto Atendimento é 
24 horas, Posto Central 
e os ESF’s São Brás e Rio 
Verde funcionam das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Os outros ESF’s aten-
dem das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30h.

SAÚDE

Confira o relatório de atendimento 
do Pronto Atendimento de Torres 

entre dias 25 e 31 de julho

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
28/07 e 03/08, não registrou-se 
nenhum novo óbito relacionado a 
doença nesta semana na cidade.

Apesar disso, houve aumento 
em relação ao número de casos 

ativos de Covid-19 na cidade. Na 
quarta-feira (03/08), o Boletim 
Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde re-
gistrava 90 casos ativos em Torres 
- número que é maior que os 50 
casos ativos da quarta-feira pas-

sada (27/07). Nesta semana fo-
ram positivados 105 casos. "Com 
relação ao número de casos 
ativos ser inferior ao dos novos 
positivados, significa que muitos 
deles já estão curados", afirma a 
Prefeitura de Torres.

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

105 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 03 de agosto, 

o Boletim Epidemiológico divul-
gado pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Torres registrava, 
contando desde o início da pan-
demia, 13.362 casos confirma-
dos, com 13.145 recuperados, 
85 pacientes em isolamento 
domiciliar e 127 óbitos. "Nes-

ta quarta, o Boletim registrava 
sete pacientes hospitalizados no 
Hospital Navegantes. Dois são 
de Torres e encontram-se em 
leito comum. Os cinco restantes 
são de fora da cidade: quatro 
na UTI e um em leito comum. 
O Boletim ainda registra três 
pacientes de Torres internados 

em outros municípios", ressalta 
a Prefeitura de Torres, indicando 
ainda que o boletim não regis-
trava nenhum caso suspeito de 
Covid-19.

Assim,  no período de uma 
semana (entre 28/07 e 03/08), 
foram registrados 105 novos ca-
sos da doença em Torres. Com 

isso, houve aumento significati-
vo em relação ao total de novos 
casos da semana passada (entre 
21/07 e 27/07), quando 55 no-
vos casos foram registrados na 
cidade. Reforça-se a necessida-

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

Óbito registrado em Três Cachoeiras

Torres registrou 105 novos casos no período de uma semana - aumento em relação a semana anterior

A FOLHA – Torres  

contrata: 
 

AGENTE COMERCIAL AUTÔNOMO. 
 
 

Buscamos PROFISSIONAL LIBERAL ( MEI) para vender 

ASSINATURAS e ANÚNCIOS COMERCIAIS para nosso jornal 
impresso e para nosso site  

 
>>>Atuação nas cidades de TORRES, TRÊS CACHOEIRAS, 
ARROIO DO SAL e PASSO DE TORRES. 
 
>>>Pagamos comissão compatível,  oferecemos produtos de ponta 
no mercado do Litoral Norte e não exigimos cumprimento de 
horário nem metas. 
 
>>>Exigimos referência, possuir Micro Empresa Individual (MEI) e 
trabalhar com pelo menos mais uma atividade de venda ou de 
carteira assinada.  
 
 
Interessados podem encaminhar suas informações para o e-mail 
afolhatorres@gmail.com 
 
 

A FOLHA
O Jornal que valoriza sua inteligência 

TORRES - RS 
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Na manhã de sexta-feira (29 
de julho), a temporada de verão 
2022/2023 foi tema da visita do 
Comandante do 9º Batalhão do 
Litoral Norte, tenente-coronel 
Rodrigo Canci Pierosan, ao pre-
feito de Torres Carlos Souza. Na 
oportunidade, foram tratadas 
questões gerais da temporada e 
outras pontuais, como a manu-
tenção das guaritas.

O principal propósito do en-
contro foi o de divulgar que em 

breve, o Corpo de Bombeiros 
Militar publica edital de seleção 
para Guarda-vidas Civis Tempo-
rário para a temporada. O co-
mandante informou que os inte-
ressados devem acompanhar a 
divulgação da contratação de Sal-
va-vidas Civil através do site do 
Corpo de Bombeiros que é www.
bombeiros.rs.gov.br. No edital 
constará todas as informações 
para os candidatos se inscreve-
rem à capacitação.

TORRES

A Prefeitura de Torres  publicou 
nesta sexta-feira (29 de julho), 
editais de credenciamento públi-
co 004/2022 e 005/2022 que abre 
as inscrições para ambulantes iti-
nerantes à beira-mar no período 
de 1º de novembro de 2022 a 31 
de março de 2023 para pessoas 
físicas e jurídicas. As inscrições 
iniciam na próxima segunda-fei-
ra, 1º de agosto e estendem-se 
até 22 de agosto de 2022. Todo 
o regramento e o cronograma de 
execução dos editais estão no link 
- https://torres.rs.gov.br/prefeitu-
ra/editais/ .

As inscrições deverão ser re-
alizadas de forma presencial, 
impreterivelmente, no período 
estabelecido no edital. O edital 
estará disponível no site www.tor-

res.rs.gov.br ou ainda poderá ser 
solicitado através do e-mail ad-
ministrativoindustriaecomercio@
torres.rs.gov.br . Para inscrever-
-se, o interessado deve entregar 
envelope lacrado na Secretaria 
de Trabalho, Indústria e Comércio 
(Rua José Antônio Picoral, n° 79, 
1° andar, Centro), de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, nos se-
guintes horários: segundas, quar-
tas e sextas, das 8h às 11h30min e 
das 13h às 17h30.

Tipos de  comércio ambulante 
permitidos 

Para autorização de pessoas 
físicas interessadas no uso de 
espaço público para comércio 
ambulante itinerante, podem ins-
crever-se o comércio de: churros 

(somente em recipiente de plásti-
co), algodão-doce, maça do amor, 
cocada, rapaduras, pé de mole-
que, sonho, casquinha, docinhos, 
produtos farináceos, tapioca, san-
duíche natural, vegano, batata-
-chips embalada, pipoca embala-
da, pamonha, chopp, espumante, 
clericot, bebidas prontas, coque-
téis, coco verde, açaí, salada de 
frutas, queijinho industrializado 
assado em carrinho, picolés milk 
shake, salgados e outros produtos 
como brinquedos, infláveis, lumi-
nosos, aviões, frescobol, pandor-
gas, artesanato, mantas, redes, 
roupas de praia, cangas, biquinis, 
chapéus e viseiras.

Para autorização de pessoas 
jurídicas interessadas no uso de 
espaço público para comércio 

ambulante itinerante, podem ins-
crever-se o comércio de: picolé e 

sorvete em carrinho e fabricantes 
de sorvetes/picolés.

Abertas inscrições para ambulantes que queiram 
trabalhar à beira-mar na alta temporada em Torres

Nessa sexta-feira passada (29 
de julho), os 52 selecionados 
para o Programa Frente Emer-
gencial de Trabalho, que irão 
atuar no período de agosto a 

dezembro, foram apresentados 
ao secretário Fábio da Rosa, da 
Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos. No encon-
tro, foi dada boas-vindas aos in-

tegrantes da nova turma, opor-
tunidade em que o titular da 
Pasta destacou a contribuição 
do pessoal para a limpeza da 
cidade. O encontro ocorreu nas 

dependências da sede do Lions, 
contanto com a participação de 
representantes do Centro de Re-
ferência de Assistência Social e 
do Cadastro Único.

O Programa será executado 
no período de 1º de agosto a 31 
de dezembro deste ano. Neste 
período deverão participar de 
cursos de qualificação profissio-
nal e palestras visando capacitá-
-los e torná-los aptos para o in-
gresso no mercado de trabalho. 
Atua como forma de qualifica-
ção e oportunidade de trabalho/
renda aos mais necessitados do 
Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS). Criado desde 2005, 
vem trazendo novas perspec-
tivas de vida a muitas famílias 
desde o início de suas ações.

No encontro, os beneficiários 
já receberam as camisetas do 
Programa. A seleção das pesso-
as obedeceram critérios como: 

estar desempregado, residir em 
Torres no mínimo há dois anos, 
encontrar-se em situação de ris-
co social, possuir renda familiar 
de até um salário mínimo, entre 
outros. Todas as informações 
constaram do edital nº 712, da 
Secretaria de Administração e 
Atendimento ao Cidadão.

A bolsa de Incentivo à Quali-
ficação Profissional será consti-
tuída por auxílio pecuniário no 
valor equivalente a um salário 
mínimo. Aos bolsistas serão 
fornecidos cursos e palestras 
profissionalizantes, com parti-
cipação obrigatória dos benefi-
ciados, sobre saúde e higiene. 
Entre os cursos, destacam-se os 
de qualificação profissional rea-
lizados em parceria com o Senai, 
onde diferentes segmentos da 
construção civil são contempla-
dos. (FONTE - Prefeitura de Tor-
res)

Nova turma selecionada para o Programa 
Frente Emergencial de Trabalho é apresentada em Torres

Temporada de Verão 2022/2023 é pauta 
do Prefeito de Torres  e do Comandante do 

Corpo de Bombeiros/Litoral Norte
A Secretaria de Educação de 

Torres tem um novo endereço 
desde terça-feira (02 de agosto). 
A nova sede está localizada na 
Avenida Castelo Branco, número 
2205, Bairro Engenho Velho em 
Torres (prédio da antiga Escola 
Técnica Santa Rita - recentemen-
te adquirido pela municipalidade 
).

A nova sede da Secretaria de 
Educação conta com todos os ser-
viços que eram ofertados na anti-

ga sede. Os servidores da educa-
ção informam que se trata de um 
momento de transição e alguns 
procedimentos podem levar mais 
tempo que o comum para serem 
solucionados, mas que em breve 
tudo será normalizado.

Em caso de dúvidas os conta-
tos da educação são, presencial-
mente na nova sede por telefone 
(51) 3626-9150 ramal 415 ou por 
e-mail educacao@torres.rs.gov.
br

Secretaria de Educação de 
Torres já está em novo endereço 

Pasta vai ocupar prédio da antiga Escola Técnica Santa Rita 
- recentemente adquirido pela municipalidade
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Foi-se o tempo em que a relação entre tutor e animal de estimação se 
baseava apenas no interesse: o cão ou o gato estava em busca do alimento 
enquanto o tutor aproveitava o instinto de caça e proteção desses animais. 
A cada ano que passa, o afeto vem ocupando espaço e, com ele, a posse 
responsável de animais.

O que é posse responsável?
Em primeiro lugar, é importante entender o que é posse responsável de 

animais. Muito além do carinho e da atenção que, moralmente, devem ser 
direcionados ao pet, preservar o bem-estar animal está previsto em lei, e 
fazer o contrário é considerado crime.

Dessa forma, tornar-se tutor é assumir a responsabilidade pelas condições 
de vida daquele animal. Sobretudo, isso significa ter deveres ligados à saúde 
e à dignidade daquele ser vivo que passa a estar sob os seus cuidados. E o 
que traduz uma posse responsável.

>>> Garantir alimentação adequada com água limpa e fresca à vontade;
>>> Oferecer local limpo, protegido contra o frio e o calor;
>>> Vacinação adequada e regular;
>>> Manter o animal em um espaço que traga conforto, sem estar con-

finado.

Adotar alcança bichinhos que têm muito menos chances de conseguir um 
lar. Na adoção responsável, o que menos importa é a idade ou a raça do cão 
ou gato, por exemplo. Considera-se a oportunidade que o futuro tutor tem 
de simplesmente acolher um animal que está precisando de um lar.

A adoção é gratuita, e você ainda terá a ajuda do abrigo para escolher o 
pet ideal para o seu estilo de vida. Muitas instituições trabalham com ques-
tionário e avaliação do perfil para chegar naquele que mais se encaixa com 
o que o tutor e a família dele buscam.

Entenda o que é posse responsável de animais

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

Posse responsável de animais exige reflexão
O papel de um tutor de animais responsável começa antes de receber o pet 

em casa. Seja adotando, seja comprando, isso exige uma reflexão anterior so-
bre a real disponibilidade, além do desejo de dividir a casa e a vida com um 
bichinho.

Isso quer dizer que, para a posse responsável de animais, não basta apenas 
gostar de um bichinho. É fundamental preparar a casa para recebê-lo, com es-
paço físico suficiente e ambiente saudável. Aliás, os cuidados com ele devem 
estar entre as prioridades do tutor. Confira abaixo algumas demandas habituais:

>>>Ração de qualidade; >>>Rotina de banhos;>>> Consultas com o médico 
veterinário; >>>Brincadeiras e passeios diários; >>>Limpeza e higiene da casa; 
>>>Em caso de viagem, garantir um lugar seguro e acolhedor para deixá-lo.

Descartar um animal? Nem pensar! Nenhum obstáculo, como a chegada de 
um bebê, problemas financeiros ou uma doença, deve ser justificativa para 
abandonar um pet à própria sorte. Além de ser crime, por se tratar de maus 
tratos, é um ato cruel, por estar lidando com vidas.

Se essas exigências parecerem muito difíceis de cumprir, talvez você ainda não 
esteja preparado para assumir tal compromisso. Já se cada uma delas trouxe 
entusiasmo, siga em frente com a posse responsável de animais, e boa sorte!

A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) é uma ONG que cuida 
de animais abandonados ou nascidos na rua. Durante o inverno o trabalho au-
menta 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) Agên-
cia 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 bus-
camos. 

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 aju-
dar os animais de nossa cidade!!!!
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Um dos panoramas mais singulares e belos que as falésias torrenses pro-
porcionam são os recantos exóticos e enigmáticos conhecidos como Furnas. 
Segundo o Dicionário Aurélio, Furna significa caverna, gruta ou lapa. Na re-
gião sul, entre Araranguá no extremo sul catarinense e o município gaúcho 
de Três Cachoeiras, evidencia-se um complexo de furnas que se estende do 
Morro dos Conventos em Araranguá, às margens da Br-101 em Sombrio/
SC e Três Cachoeiras/RS e no Morro das Furnas no Parque da Guarita em 
Torres/RS. Estas furnas revelam que há muito tempo, o contorno do con-
tinente foi alterado pelas transgressões e regressões marinhas ( o avanço 
e recuo do mar). As lagoas costeiras são as “grandes poças d’água” que 
sobraram quando o oceano atingiu o nível atual. O formato e profundidade 
das furnas traduzem o dito popular “água mole em pedra dura, tanto bate 
até que fura”, num lento processo de milhares de anos de abrasão marinha. 

 Na borda oriental da Torre do Meio (Morro das Furnas), encontram-
-se várias grutas grandes, pequenas e algumas submersas.  Na Pedra do 
Diamante é possível observar a Furninha e a Furna do Diamante. Estes 
locais são frequentados por pescadores e turistas despertando fascínio, ad-
miração e curiosidade. Muitos relatos dos antigos pescadores da Praia da 
Cal, indicam a fartura de peixes em determinadas épocas do ano e por ve-
zes, inesperadamente, as pessoas são atingidas por uma onda, caindo na 
água e desesperadas são vítimas de afogamentos. Lendas, contos e mitos 
fornecem a áurea mística à Furna do Diamante, destacando-se a lenda da 
Sereia e o pote de tesouros no seu interior. 

 Particularmente, meu interesse na exploração das furnas provêm 
das minhas pesquisas no âmbito da cultura material, principalmente na lo-
calização de vestígios pré-históricos e históricos. Na Furninha, foram encon-
trados inscrições históricas que datam de 1917, 1918, período de instalação 
do Datum Altimétrico (Marégrafo de Torres) e da introdução do turismo na 
região. Entretanto, na Furna do Diamante não foram evidenciados vestí-
gios arqueológicos, apesar da sua visibilidade turística e seu encantamento 

Historiador, Pesquisador e Educador

O âmago das Torres

Leonardo Gedeon 

místico-religioso. Em sua porção interna, predomina um canal submerso com 
leve desvio para oeste e pouca área seca, formando uma espécie de túnel. O 
aumento da maré é sentido bruscamente e as ondas entram violentamente até 
seu ponto mais profundo. A estrutura geológica é peculiar, apresentando con-
glomerados de basalto e arenito e uma microfauna bem adaptada ao ambiente 
úmido. As Furnas pertencem ao nosso Patrimônio Cultural, com importância 
natural e histórica para a comunidade, por isso devemos conhecer para pre-
servar.

Imagem histórica de uma furna às margens da BR 101 próxima da lagoa da 
itapeva. (Acervo Jorge Herrmann)
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ÁRIES - A semana começa exigindo bas-
tante autocontrole, inclusive sobre seus 
desejos: tome cuidado com excessos de 
gastos e de sedução; seu poder magnético 
será grande. Ou seja, é um bom momento 
para se fazer presente, mas é preciso ter 

bom senso e saber recuar quando preciso. A organização 
será seu lema, assim como a necessidade de se manter 
protetor das suas ideias. 

TOURO -A semana será bem agitada. Tome 
cuidado com excessos e mantenha seu equilí-
brio, mas isso pode ser desafiador, já que você 
estará bem criativo e dinâmico, então segurar 
seus impulsos será o grande dilema. Se souber 
equilibrar as coisas, a sua semana tende a ser 

muito produtiva e divertida, com boas possibilidades, mas é preciso 
manter a postura de diplomacia.

GÊMEOS -Boa semana para organizar a vida 
doméstica e profissional. Além disso, mante-
nha a vida em ordem e evite dramas e me-
lindres. É importante se colocar à disposição 
para ajudar e buscar ter equilíbrio emocional 
para não descontar nos outros a sua frustra-

ção, gerando desequilíbrio em todo mundo. É bem importante 
ter autocontrole e mais estratégia. 

CÂNCER -A semana pode trazer caos e 
indecisão, mas muitas situações novas, 
notícias, fofocas e novidades. O agito está 
no ar. Pensar com calma antes de tomar 
suas decisões é indicado, por isso evite as 
impulsividades. A semana é favorável para 

passeios e pequenas viagens. A rotina pode sair dos seus 
planos e a vida pode abrir novos caminhos. Portanto mudan-
ças podem surgir, inclusive de trabalho.

LEÃO -  A semana já começa trazendo 
benefícios, seja de autoestima, seja 
de ganhos e lucros. Você pode se 
beneficiar de acordos feitos no passado 
ou ser reconhecido por sua dedicação 

nos últimos dias e ganhar um extra, como aumentos ou 
presentes. Você pode, inclusive, começar em um trabalho 
novo ou a se dedicar a alguma atividade que traga mais 
bem-estar e prazer. Vale a pena investir na aparência.

VIRGEM -A semana traz o desafio do foco e 
da organização, porque o caos pode impe-
rar e será difícil não se irritar ou não querer 
abraçar o mundo, portanto tome cuidado. 
Evite a dispersão e a competição: mante-
nha o foco em si mesmo e nas suas tarefas. 

Você está com vitalidade e ânimo, então deve aproveitar para 
ser mais produtivo e equilibrado.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA -A semana vai trazer algumas dúvidas e 
indecisões. É preciso parar um pouco e refletir 
com calma a respeito de qual caminho seguir. 
Boas decisões serão de muita importância para 
definir seu futuro. Mantenha sua determinação 
em relação aos seus sonhos. Além disso, sus-
tente seu comprometimento e a ordem. Manter 

o equilíbrio emocional pode ser o desafio, uma vez que é uma 
fase em que você leva tudo para o lado pessoal.

CAPRICÓRNIO - Seus planos 
podem não acontecer como você 
gostaria, então você pode se sen-
tir injustiçado. Saiba abrir mão e 
buscar novas soluções: é preciso 
criar novas estratégias e avançar 

com mais originalidade, portanto algo pode ser re-
novado na sua vida. Esta semana traz novidades 
no horizonte, então vale a pena não ficar insistin-
do em velhas atitudes. Aposte no novo.

AQUÁRIO - Semana de organização 
e avanços lentos. Tome cuidado com 
estagnação ou procrastinação. Existirá 
muita cura nos seus dias, desde que 
você não perca a coragem de enfrentar 
os problemas que podem surgir. Lem-

bre-se de que existe crescimento e aprendizados nesta 
semana. É uma boa semana para abandonar maus hábi-
tos que prejudicam sua vida, principalmente a sua saúde.

PEIXES -A semana pode trazer 
uma atividade nova à tona. Você 
pode se permitir um novo hobby 
que promoverá autoestima e bem-
-estar. Tome cuidado com exces-
so de trabalho ou a dificuldade de 

relaxar. Aprender com os erros é importante, bem 
como se manter dedicado. A semana pode ser pe-
sada, mas se você se mantiver organizado e foca-
do, a tendência é que seja mais fácil.

ESCORPIÃO -A semana favorece seu senso 
de estratégia e de organização. Pode ser pre-
ciso enfrentar obstáculos como atrasos, mas 
tenha paciência e esteja mais aberto para o 
novo. Seu senso de liderança está grande, as-
sim como a sua capacidade de se relacionar 

bem com todos. Haverá bons momentos com amigos e de la-
zer. Você pode retomar algo que estava esquecido.

SAGITÁRIO -A semana vai te levar 
a um novo nível na carreira, se você 
mantiver a organização. Existe conten-
tamento, portanto as coisas podem fluir 
com equilíbrio. Podem não existir gran-

des novidades ou mudanças. Mantenha seu otimismo 
e sua fé. Sua saúde pode estar boa, e isso te traz 
mais vitalidade e motivação.

VARIEDADES

(semana entre 02/08 e 09/08)
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), Vice-presidência da Vera. Carla Rodrigues Daitx 
(PP), Secretaria dos vereadores Rogério Evaldt Jacob (PP) 
e João Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a 
Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 22a Sessão 
Plenária Ordinária, do 2o Período Legislativo, da 18ª 
Legislatura, às 16h, no dia 1º de agosto de 2022. Pre-
sentes ainda, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), 
Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro 
Jardim Boaventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipria-
no Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel 
Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Ge-
siel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha 
(PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 303, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
127/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 304, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
114/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 305, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
125/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 306, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
137/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 307, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
138/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 308, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
139/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 309, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
140/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 310, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
141/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 311, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
142/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 312, de 18 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
144/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 313, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
145/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 314, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
146/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 315, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
147/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 316, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
143/2022, do Ver. Moisés Trisch e do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 317, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
113/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 318, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
115/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 319, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
116/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 320, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
117/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 321, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
118/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 322, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
119/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 323, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
120/2022, do Ver. Igor Beretta.

Ofício nº 324, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
121/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 325, de 19 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
123/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 326, de 20 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
109/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 327, de 20 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
112/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 328, de 21 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
124/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 332, de 21 de julho de 2022, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
106/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 333, de 21 de julho de 2022, do Poder Executivo, 
que solicita prorrogação do prazo para resposta do Pedido 
de Informações nº 134/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 1060/2022/GAB/SJSPS, da Secretaria de Jus-
tiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, encaminhando 
resposta à Moção de Apoio, através do Requerimento nº 
199/2022, da Mesa Diretora.
Ofício Circular nº 06/CAM/2022, de 18 de julho de 2022, 
da Comissão de Assuntos Municipais juntamente com a 
Comissão de Agricultura Pecuária, Pesca e Cooperativis-
mo, convidando para participar de Audiência Pública, a 
ser realizada na Assembleia Legislativa no dia 09 de agos-
to de 2022.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - 1ª Sessão
Projeto de Lei Substitutivo nº 01/2022, do Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas do Município de Torres, a oferecer palestra 
com o tema violência doméstica e familiar.
Projeto de Resolução nº 02/2022, da Mesa Diretora, que 
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Torres.
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022, do Ver. Jacó 
Miguel Zeferino, que concede o Título de Cidadão Hono-
rário do Município de Torres ao Senhor Danrlei de Deus 
Hinterholz.
Projeto de Lei nº 32/2022, do Poder Executivo, que institui 
o programa de Parcerias Públicos-Privadas e de Conces-
sões do Município de Torres/RS e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 33/2022, do Poder Executivo, que insti-
tui, regulamenta e disciplina a política de Regularização 
Fundiária no Município de Torres, previsto na Lei Federal 
nº 13.465, de 17 de julho de 2017 - REURB - e no Decreto 
Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, cria a comissão 
permanente de regularização fundiária e dá outras provi-
dências.
Projeto de Lei nº 34/2022, do Poder Executivo, que auto-
riza contratações para atuarem na Secretaria de Fazenda 
- Parque Estadual José Lutzenberger - Parque da Guarita.
Projeto de Lei nº 35/2022, do Poder Executivo, que altera 
a remuneração do profissional FONOAUDIÓLOGO que 
se refere a tabela do Art. 1º da Lei nº 4.366 de 30 de de-
zembro de 2010, que autoriza prorrogar contratações para 
atuarem na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 36/2022, dos vereadores Igor Beretta e 
Cláudio da Silva de Freitas, que institui, no âmbito do mu-
nicípio, o mês Julho Faixa Preta e, dá outras providências.
Projeto de Lei nº 37/2022, do Poder Executivo, que autori-
za contratações para atuarem na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 38/2022, do Poder Executivo, que altera 
dispositivos da Lei nº 5.301, de 28 de dezembro de 2018 
que institui horário especial de trabalho e cria gratificação 
de natureza especial para cargo de motorista que exerça 
suas funções na atividade do transporte escolar.
Projeto de Lei nº 39/2022, do Poder Executivo, que auto-
riza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial 
na vigente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 40/2022, do Poder Executivo, que altera 
a remuneração de Monitor Para Atender Pessoas em Situ-
ação de Rua - PSR e Monitor da Casa de Passagem.

PROJETOS - 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 08/2022, do Poder Exe-

cutivo, que altera a estratégia 18.9 da META 18 dos dispo-
sitivos da Lei nº 4.804, de 24 de junho de 2015 que institui 
o Plano Municipal de Educação - PME, em cumprimento 
ao Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei 
Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Projeto de Lei nº 31/2022, do Poder Executivo, que auto-
riza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial 
na vigente Lei Orçamentária.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 209/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer o 
espaço na tribuna popular desta Casa Legislativa para a 
Sra. Monica Jacob Magnus do IBGE, a fim de explanar 
sobre o Censo Demográfico na região. 
Nº 210/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Apoio ao Evento 6° 
Trilha LOKOS DO JAKA que será realizado nos dias 27 e 
28 de agosto de 2022 em nossa Cidade.
Nº 211/2022, dos vereadores Igor Beretta, Moisés Trisch e 
Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requerem a tramita-
ção em Regime de Urgência do Projeto de Lei nº 38/2021, 
que altera dispositivos da Lei nº 5.301, de 28 de dezem-
bro de 2018 que institui horário especial de trabalho e cria 
gratificação de natureza especial para cargo de motorista 
que exerça suas funções na atividade do transporte escolar.
Nº 212/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer regime de urgência na tramitação o Projeto de 
Lei 40/2022, que altera a remuneração de Monitor Para 
Atender Pessoas em Situação de Rua - PSR e Monitor da 
Casa de Passagem.
Nº 213/2022, dos vereadores Igor Beretta. Moisés Trisch e 
Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requerem a trami-
tação em Regime de Urgência do Projeto de Lei nº 28, que 
Revoga a Lei nº 3.227, de 23 de outubro de 1998, que san-
ciona e promulga o projeto de lei nº 3279/98 que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a ceder uma área de terra à 
ULBRA e Lei nº 3.815, de 04 de março de 2004, que au-
toriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real 
de uso de uma área de terra à ULBRA.

INDICAÇÕES
Nº 108/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao DAER a colocação de placa na ERS 389 (Estra-
da do Mar) nos dois sentidos, indicando acesso ao Cemité-
rio Municipal de Torres.
Nº 109/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indi-
ca ao Poder Executivo estudo de viabilidade quanto a co-
locação de lixeiras no canteiro central da Av. Gen. Osório, 
neste Município.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 163/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que soli-
cita ao Poder Executivo informações quanto ao número de 
pacientes atendidos no Pronto Atendimento na madrugada 
do dia 23/07/2022, nesta Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 437/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à im-
plantação de um quebra-molas na Rua José Amâncio da 
Rosa próximo ao número 54, esquina com a Rua Valêncio 
Manoel Floriano, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 438/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à manu-
tenção do calçamento e limpeza da Rua Dionel Ferro, em 
Vila São João, nesta Cidade.
Nº 439/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à colo-
cação da Rede de Esgoto Pluvial na Rua Vinte e Um de 
Maio e Rua Augusto Krás Borges até a Av. do Valão, Bair-
ro Stan, nesta Cidade.
Nº 440/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavi-
mentação com asfalto na Rua Central, entre a Rua Inde-
pendência e a Rua Caxias do Sul, nesta Cidade. 
Nº 441/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao patrolamento da 
Rua Olavo de Souza, na Praia Gaúcha, nesta Cidade.
Nº 442/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento 
da Rua Valdelirio dos Santos Goulart, na Praia Gaúcha, 
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nesta Cidade.
Nº 443/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento 
da Rua Rui Barbosa, na Praia Gaúcha, nesta Cidade.
Nº 444/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à realização de 
manutenção de buracos no calçamento na Rua Manoel 
Fortunato de Souza, esquina com a Av. do Riacho, no 
sentido Oeste, nesta Cidade.
Nº 445/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à realização de 
manutenção de buraco no asfalto, na Rua Joaquim Porto, 
esquina com a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no 
Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
Nº 446/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à realização de 
manutenção de buraco no asfalto, na Rua Ernesto Silva, 
esquina com a Rua Firmino Paim, no Bairro Igra Norte, 
nesta Cidade.
Nº 447/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao pa-
trolamento da Rua Bem-Te-Vi, lado Oeste da Estrada do 
Mar, no Jardim Monte Carlo, nesta Cidade.
Nº 448/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à colo-
cação de saibro e/ou pedra, bem como o patrolamento 
da Estrada do Pelé, que se liga na Rua Bento Serafim 
Machado, Campo Bonito, neste Município.
Nº 449/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao pa-
trolamento e ensaibramento da Rua Travessa Belvedere, 
Bairro Campo Bonito, nesta Cidade.
Nº 450/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao pa-
trolamento e ensaibramento da Rua Estrada Faxinal (Ce-
mitério) que liga a Rod. Gov. Mario Covas (BR-101), 
Bairro Campo Bonito, nesta Cidade.
Nº 451/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao pa-
trolamento e ensaibramento da Rua Travessa do Faxinal 
(Normélio), Bairro Faxinal, nesta Cidade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER

Ver. Moisés Trisch: Falou sobre a convenção estadual 
do PT, ocorrida no dia anterior, confirmando os nomes de 
seus candidatos ao Governo do Estado. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre a 
convenção estadual do PDT, em Porto Alegre., citando o 
nome dos candidatos ao Governo do Estado. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Igor Beretta: Pediu melhorias para a Rua Eliseu 
Kuwer, relatando o caso de uma moradora local que co-
briu um buraco com brita e que, posteriormente, foi reti-
rada pela Secretaria de Obras. Falou sobre a convenção 
do MDB e os candidatos ao governo do Estado. Acom-
panhou a marcação de consultas no Posto Central, que 
começa a receber pacientes às 4 horas da madrugada. 
Pediu à Secretária de Saúde que mude o sistema, já que 
muitos dos pacientes são idosos. Falou sobre a convoca-
ção dos primeiros cinco Fiscais de Trânsito pelo Execu-
tivo, pedindo que os demais sejam chamados. Lamentou 
não ter sido convidado para cerimônia do Agosto Lilás, 
ocorrida na delegacia da cidade. Convidou a comunidade 
para assistir a final do Campeonato Municipal de Futebol 
de Torres, no Bairro São Jorge. Cobrou do Secretário do 
Planejamento a execução do projeto de escoamento das 
águas da Comunidade do Getúlio Vargas, assim como a 
colocação de um quebra-molas na Rua Joaquim Hoff-
meister.

Ver. Carla Rodrigues Daitx: Falou sobre o Agosto 
Lilás, mês em que se busca o combate à violência do-
méstica e prevenção do feminicídio. Disse que o Poder 
Público e a sociedade ainda não estão preparados para 
suprir a atual demanda. Alertou que é preciso combater o 
desemprego que atingiu uma parcela expressiva das mu-
lheres, em especial, aquelas com filhos. Assegurou que 
a erradicação desse tipo de crime passa pela criação de 
políticas de acesso à educação, capacitação profissional 
e empregabilidade para garantir uma vida digna. Incen-
tivou a participação das mulheres nos espaços de poder, 
na esperança de que muitas outras possam trilhar esse 
caminho. Convidou a população para participar da pro-
gramação do Agosto Lilás no município, em especial, 
uma palestra do CRM no dia 26 de agosto, no auditório 

da ULBRA. Falou sobre as festividades de São Domin-
gos, fazendo um breve relato das atividades. Mostrou seu 
apoio aos artesãos para que possam expor seus produtos 
na “Minha Prainha”. Agradeceu ao Executivo pela revi-
talização do monumento dos salva-vidas, um pedido de 
sua autoria. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Comunicou que 
na semana seguinte a vereadora Rose Matos assume seu 
lugar temporariamente, colocando-se à disposição. Para-
benizou o senhor Mike Scheffer, Secretário da Adminis-
tração de Torres, pelo belo trabalho que tem realizado. 
Relatou que no mês de recesso da Câmara, visitou suas 
bases eleitorais no município, em especial a senhora Ma-
ria Boff, que fazia aniversário há poucos dias. Disse que 
“tudo na vida, depende de como olhamos”, assegurando 
que é preciso “fixar os olhos nas coisas boas, já que o mal 
não nos leva a lugar nenhum”. Falou sobre o grande nú-
mero de abstenções na última eleição municipal, pedindo 
que a população vote com consciência e critério. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Citou os números da 
criminalidade contra as mulheres, em virtude do Agosto 
Lilás. Falou sobre o dia 3 de agosto, dia do capoeirista, e 
de seu projeto de lei voltado ao tema. Citou fatos histó-
ricos que envolveram a capoeira e sua proibição por lei 
logo após a abolição da escravatura. Comemorou que nos 
dias atuais os capoeiristas têm um dia em sua lembrança. 
Pediu ao Executivo que desentupa as bocas de lobo da 
Rua 21 de Maio. Na Rua do Normélio, pediu pela pintura 
de um quebra-molas. Fez uma indicação para colocação 
de uma lombo-faixa em frente a Escola Tietboehl. Pa-
rabenizou as Secretarias de Obras e de Esportes por co-
locarem pó de brita no campo do Torrense. Convidou a 
população a participar da Trilha do Jacaré, nos dias 27 e 
28 de agosto, e a final do Campeonato Municipal de Fu-
tebol no final de semana. Pediu por melhorias na Traves-
sa Nereu Quartiero, e colocação de lixeiras na Avenida 
General Osório. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Informou que 
estará presente na Trilha do Jacaré para prestigiar os des-
portistas. Parabenizou os participantes do Campeonato 
Municipal de Futebol que terá sua final no próximo final 
de semana. Falou sobre o recesso parlamentar, salien-
tando que não se trata de um período de férias, mas de 
muita atividade para os vereadores. Falou sobre a Au-
diência Pública do Plano Diretor. Relatou o fato de uma 
senhora, moradora de outra cidade, que o orientou como 
deveria votar no Plano Diretor. Disse que não admite re-
ceber ordens de alguém que sequer mora na cidade, nem 
vota neste município. Foi enfático afirmando que do Pla-
no Diretor dessa cidade, quem cuida são os moradores 
daqui. Falou que se sente muito feliz ao ter adotado a 
cidade de Torres há 28 anos.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Esclareceu a atu-
al resolução, que veta a transmissão das sessões, parte de 
uma normativa do TSE. Tratou sobre o piso nacional dos 
profissionais de combate às endemias, afirmando que o 
reajuste dos salários será retroativo à data de publicação 
da lei. Questionou o valor-base da categoria que, de acor-
do com o Congresso, é de dois salários-mínimos, mas 
adiantou que o município não paga seus servidores por 
salários-mínimos. Questionou os reajustes dessa classe, 
já que o reajuste do salário-mínimo ocorre em março e, 
logo depois, o dos servidores municipais. Desta forma, 
haveria dois reajustes para uma mesma categoria. Ques-
tionou se a rodoviária de Torres atende às normas do 
DAER, solicitando ao Secretário de Planejamento que 
analise o caso. Quanto ao plano Diretor, disse que a Casa 
fará quantas audiências públicas forem necessárias. La-
mentou que moradores de outras cidades venham opinar 
sobre o Plano Diretor de Torres.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou o ex-colega 
de faculdade e trabalho, Marcos Vinícios, promovido a 
Tenente recentemente. Destacou a importância de votar 
bem nas eleições, para que não se vote em políticos que 
tirem direitos dos trabalhadores. Disse que aquele que 
está “na ponta” tem que ser considerado, com alusão aos 
policiais que arriscam suas vidas na segurança pública. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Relatou que no final de 
semana prestigiou a Festa do Pescador em Arroio do 
Sal, parabenizando aos envolvidos no evento. Destacou 
a importância daquele evento. Quanto ao Plano Diretor, 
enfatizou que o plano será muito discutido na Casa Le-

gislativa, com a criação, se necessário, de uma comissão 
especial. Disse que todos os vereadores querem o melhor 
para o município, lamentando que algumas pessoas se 
digam contrárias ao Plano Diretor sem conhecê-lo a fun-
do. Lamentou que o município não tenha um zoneamento 
para empresas da rede moveleira e afins, o que poderia 
gerar mais emprego e riqueza. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Parabenizou ao 
delegado Marcos Vinícios, que deu início ao mês do 
Agosto Lilás, com evento realizado na delegacia da cida-
de. Citou as inúmeras entidades envolvidas no combate 
à violência doméstica. Enfatizou a importância da pre-
venção que é promovida nas escolas do município. Falou 
sobre projeto de lei de sua autoria que trata do tema. Pe-
diu pela canalização de águas pluviais entre a Avenida do 
Riacho e Rua Augusto Krás Borges. Pediu também por 
pavimentação entre as ruas Independência e Caxias do 
Sul. Quanto ao Plano Diretor, disse que os moradores do 
município precisam ser ouvidos. Falou que o atual Plano 
tem vinte anos e precisa ser melhorado, sugerindo que as 
praias do sul, Vila São João, áreas do Rio e outras, preci-
sam ser contempladas. 

Ver. Moisés Trisch: Em resposta a um comentário ante-
rior, disse que há outros locais do município que precisam 
de atenção do Executivo. Mencionou o Ginásio da Esco-
la Mampituba, que até o momento não foi implantado, 
Praça da Praia da Cal e Caminho da Santinha que precisa 
de um guarda-corpo. Disse que no momento oportuno 
se manifestará sobre o Plano Diretor. Falou que nas de-
pendências da Casa, não cuida do trabalho de seus pares. 
Propôs uma competição para ver quem tem mais diárias 
e quem comparece mais ao gabinete. Em referência ao 
Agosto Lilás, disse que historicamente as mulheres não 
são valorizadas. Afirmou que Executivo quer transformar 
o piso salarial das agentes comunitárias de saúde, que é 
de dois salários-mínimos, repassado pela União, em teto.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Lembrou que 
o recesso legislativo não é período de férias e que os ve-
readores, independente de partido, têm atuado constante-
mente. Parabenizou o jovem Nícolas Oliveira, vencedor 
da Copa de Futebol em Santa Catarina. Informou que a 
Secretaria de Obras já enviou os canos para a canalização 
na área da Sosseg. Disse que os veterinários municipais 
já foram chamados para fazer aferições no novo projeto 
do Canil Municipal. O novo canil atenderá cães, gatos, 
animais de maior porte. Será como um centro de zoo-
noses e castração. Disse que Torres virou “depósito de 
animais”, em virtude dos visitantes que abandonam seus 
animais ao deixarem o município. Informou que haverá 
uma feira de adoção de animais, na terça-feira, na Casa 
da Terra, a partir das 14h. Registrou que uma visitante 
assídua da Câmara, a senhora Ingrid Emmer, está ausente 
por motivo de viagem.

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei nº 25/2022, dos vereadores Igor Beretta 
e Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que denomina espaço 
público, a praça localizada entre as ruas Nossa Senhora 
dos Navegantes, Rua Bonfim, Av. Independência e calça-
dão da Praia da Cal, no Bairro Praia da Cal, na cidade de 
Torres: Praça Nossa Senhora dos Navegantes e a quadra 
de Beach Tennis, localizada no interior da praça, de Qua-
dra Emídio Mariano. APROVADO.

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do 
Legislativo, convida a todos para acessarem o novo 
site da Câmara Municipal de Torres https://www.ca-
maratorres.rs.gov.br.

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes audi-
tivos e visuais, a nova plataforma permite à popula-
ção ficar por dentro dos principais assuntos do Legis-
lativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em 
tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a 
comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES
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Na noite da segunda-feira 
(01/8), a Brigada Militar prendeu - 
no bairro Predial - um casal de chi-
lenos por furto qualificado em Tor-
res. Após informações sobre furtos 
em residências, a Brigada Militar 
passou a averiguar as denúncias na 
região indicada. 

"Na área, uma guarnição abor-
dou um casal suspeito e foi cons-
tatada a sua nacionalidade chilena. 
O homem de 32 anos e a mulher 
de 26 estavam na cidade há ape-
nas um dia. Na abordagem, com 
o indivíduo foram encontradas 
três unidades de uma ferramen-
ta conhecida como 'chave micha', 
normalmente utilizada para des-
travar fechaduras. No desenrolar 
da ocorrência, foi realizado conta-
to com autoridades chilenas e elas 
informaram  que o casal apresenta 

extensa ficha criminal em seu país 
de origem", ressalta a comunica-
ção da BM .

Com a dupla, foi apreendida 
grande quantidade de objetos sem 
procedência, entre eles, óculos de 
sol e de grau de marcas famosas, 
jóias, secadores e alisadores de 
cabelo e caixas de som portáteis. 
Também foram apreendidas três 
porções de maconha, uma balan-
ça de precisão, R$ 473 e dinheiro 
paraguaio (2 mil guaranis). Uma 
vítima identificada foi procurada 
pela Brigada Militar, sendo que ela 
reconheceu como seus alguns dos 
objetos furtados.

TEXTO: Soldado Eline - FOTO Di-
vulgação BM

EDIÇÃO: Jornalista Jussara Pelis-
soli/CRPO Litoral

Casal com extensa ficha criminal no Chile é preso em 
Torres com joias e objetos furtados

Foram efetuadas sete prisões 
em cidades do Litoral Norte 
após mais uma edição da Ope-
ração Hoplitas da Brigada Mili-
tar - entre a sexta-feira (29/7) e 
o domingo (31/7). As ações de 
policiamento incluíram a abor-
dagem de 353 pessoas, fiscaliza-
ção de 259 veículos e assinatura 
de quatro termos circunstancia-
dos.

Entre as principais ocorrên-

cias no período da Hoplitas está 
a prisão por tráfico de entor-
pecentes de uma mulher e seu 
filho, no Caraá, com a apreen-
são de 63 porções de cocaína, 
58 pedras de crack, 73 porções 
de maconha e sete tabletes da 
mesma droga, sete celulares, 
um carregador de tornozeleira 
eletrônica e a quantia de pouco 
mais de R$ 3 mil.

No centro de Tavares, tam-

bém por tráfico de drogas, ocor-
reram as prisões de um homem 
e uma mulher, oriundos de Por-
to Alegre e que integravam um 
grupo criminoso. Já em Cidreira, 
15 pedras de crack, 15 porções 
de cocaína e três de maconha 
foram encontradas com um in-
divíduo, que foi preso. Outras 
prisões aconteceram devido ao 
cumprimento de mandados em 
Capão da Canoa e Torres

Em Tramandaí, cinco pesso-
as foram apresentadas na De-
legacia de Polícia após policiais 
militares terem abordado o 
veículo no qual elas estavam, a 
partir de denúncias de que se-
riam estrangeiros que haviam 
cometido furtos em uma loja na 
cidade. 

As ações na Operação Hopli-
tas foram realizadas por efetivo 
de seções administrativas e de 

inteligência e do Canil do Co-
mando Regional de Polícia Os-
tensiva do Litoral (CRPO Litoral), 
e guarnições de policiamento 
ostensivo e de Força Tática de 
seus Batalhões vinculados – 8º 
BPM e 2º BPAT.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 
CRPO LITORAL

TEXTO: Jornalista Jussara Pe-
lissoli  - FOTOS: Divulgação BM

Nova edição da Operação Hoplitas da BM prende sete pessoas 
e apreende drogas no Litoral

Abrimos este mês inaugurando um movimento necessário para a cons-
trução da justiça social. O Agosto Lilás nos convida à reflexão e à inadiável 
missão de promover ações de combate à violência doméstica e de prevenção 
do feminicídio, um dos crimes mais covardes cometidos contra as mulheres.

A campanha anual foi instituída, também, para nos lembrar que, para cada 
vida tirada de uma mulher, há outras vidas que ficam comprometidas. São as 
crianças que tinham na mãe sua principal – ou única – referência de família, 
além dos lares que se desestruturam. Estamos falando do destino de pes-
soas que carregarão fardos emocionais, financeiros e psicológicos por muito 
tempo. E a administração pública, as instituições e a sociedade, a quem cabe 
prover a rede de atendimento, ainda não estão preparadas para suprir uma 
demanda que cresce de forma paralela à criminalidade.

A realidade de violência também exige de nós um olhar atento ao desem-
prego, que na pandemia atingiu de forma severa uma parcela expressiva de 
mulheres, principalmente as mulheres com filhos.

Insistimos em chamar a atenção para essa nuance social porque a depen-
dência financeira se torna mais um agravante no universo da violência, pois 
aprisiona a vítima no círculo forjado pelo agressor.

A erradicação desse tipo de crime, portanto, também passa pela criação 
de políticas de acesso à educação, de capacitação profissional e de empre-
gabilidade para as mulheres, metas que precisam nortear a ação dos entes 
públicos e privados; pois são medidas capazes de assegurar meios para a 

geração de renda necessária ao bem-estar das famílias e à garantia de uma 
condição econômica digna.

Com essa convicção, a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores 
tem se empenhado em fazer a interlocução entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, Ministério Público, Judiciário, iniciativa privada e sociedade, com 
o intuito de combater práticas discriminatórias e garantir a aplicação de me-
canismos políticos e legais já existentes de apoio, além de buscar fortalecer 
a rede de acolhimento às mulheres e meninas vítimas de agressão.

O combate à violência doméstica e a prevenção do feminicídio se faz, tam-
bém, no aprimoramento dos canais de denúncia; na divulgação da Lei Maria 
da Penha, que é um trabalho permanente da Procuradoria; e na garantia da 
sua aplicação, o que depende da mútua colaboração entre todos os agentes.

De forma permanente, envidamos esforços para incentivar a participação 
feminina na política institucionalizada. Minha condição de única mulher no 
Legislativo torrense é um indicativo de que temos um caminho longo a per-
correr para alcançar a pluralidade nos espaços de poder. Não haverá igual-
dade ampla e real enquanto as mulheres não participarem das decisões que 
afetam nossas vidas, nossas cidades e o nosso país. A esse respeito, não nos 
referimos a um olhar privilegiado a um grupo social: quando colocamos em 
prática políticas para as mulheres, estamos zelando por todas as famílias, 
criando uma sociedade mais humana e construindo um futuro melhor para 
a nação.

Se, por um lado, os desafios que se apresentam são coletivos e complexos, 
por outro, há atitudes individuais que são igualmente decisivas na transfor-
mação social. A principal, entre todas, é que não nos calemos diante de epi-
sódios de violência, pois a omissão nos faz cúmplices e baliza a criminalidade. 
Disque 100, disque 190 ou procure um órgão policial. Basta de violência 
contra as mulheres!

Por Vereadora Carla Daitx 
Procuradora da Mulher no Poder Legislativo de Torres

O respeito à mulher em pauta no Agosto Lilás
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Saí da Chapada Diamantina 
com objetivo de chegar na capi-
tal do país. De lá, iria em direção 
a Chapada dos Veadeiros, situa-
do no estado de Goiás, onde en-
contraria um grande amigo meu 
da época da faculdade, que hoje 

mora na Europa, e que queria 
passar suas férias no Brasil viajan-
do comigo, do meu jeito: pegan-
do caronas, acampando, etc. Por 
esse motivo decidi ir para essa 
região, pois além dessas aventu-
ras, ele teria muitas cachoeiras 

e visuais bonitos pra 
conhecer.

Foi o primeiro 
grande trajeto que 
tive que fazer de ca-
rona em minha via-
gem. Eram cerca de 
1000km de estrada 
para sair da Bahia e 
chegar em Brasília. E 
dei sorte. Um cami-
nhoneiro que parou 
para mim na BR es-
tava justamente indo 
para lá. Erasmo, o 
nome dele. O primei-
ro grande amigo ca-
minhoneiro que fiz. 
Fiquei durante 2 dias 
com ele e foi quando 
tive a primeira ex-
periência de dormir 
com minha barraca 

em um posto de gasolina, a qual 
adorei e entendi que poderia ser 
uma possibilidade de pouso para 
futuras situações.

Chegando em Brasília, me en-
contrei com meu amigo e fomos 
para a Chapada dos Veadeiros. 
Em resumo, por lá fiquei 2 meses, 
as primeiras 3 semanas sendo na 
companhia dele. Foi um período 
muito diferente do que eu havia 
vivido até então em minha via-
gem. Primeiro, pelo simples fato 
de eu estar acompanhado. As si-
tuações mudam, as decisões pas-
sam a ser compartilhadas. E eu 
não estava mais acostumado com 
isso, tinha adquirido uma liber-
dade muito grande. Não foi um 
grande problema, até pelo fato 
de sermos muito amigos, mas foi 
quando detectei pela primeira 
vez que mexer na minha liber-
dade mexia comigo. Alem disso, 
após o primeiro ano de pande-
mia, os locais cada vez pareciam 
voltar mais ao normal, com mais 
turistas e pessoas na rua. E pela 
Chapada dos Veadeiros ser um 
destino nacional, o movimento 

era grande. E eu não sabia mais 
o que era isso. A parte boa foi 
conhecer novas pessoas e fazer 
amizades. Foi um período para eu 
voltar a compartilhar momentos. 
Também foi estranho para mim, 
pois na Bahia acostumei a fazer 
minhas trilhas sozinho. Já no Goi-
ás, isso era praticamente impossí-
vel. Mas foi interessante para eu 
degustar os momentos de outra 
forma. Numa ocasião, eu e meu 
amigo, que nunca havia acampa-
do em terreno selvagem, dormi-
mos em cima do Morro da Baleia, 
um dos cartões postais do Parque 
Nacional da Chapada dos Vea-

deiros - local onde era proibido 
o acesso. Acho que aquela facili-
dade toda estava me entediando 
e precisava de um novo desafio. 
Foi uma noite memorável, com 
visuais surreais. Apenas eu e meu 
amigo. Após sua volta à Europa, 
já sozinho, acampei em cima de 
outro morro, o do Buracão, onde 
também tive situações de beleza 
únicas. E foi quando, podendo 
fazer essa comparação, entendi 
que quando se tratava de natu-
reza, eu preferia estar sozinho. A 
sensação de liberdade e autono-
mia eram gigantescas, e isso me 
movia.

MOCHILANDO

Por  Felipe 'Pipe' Araujo Santos
_______________________

Um pequeno 
parênteses - 
Jan/Fev-2021

Os 2 meses que passei na Cha-
pada Diamantina me mudaram 
demais. Foi o primeiro local em 
que tive grande contato com a na-
tureza selvagem. E quase em to-
dos momentos, sozinho. Foi onde 
aprendi a me conectar de verda-

de comigo e com a natureza. Ver 
que fazemos parte dela, apesar 
do nosso sistema moderno nos 
deixar cada vez mais distante dis-
so. Após os contatos que tive na 
Chapada com pessoas muito sim-
ples e que me muito me ensina-
ram, acendeu-se em mim um in-
teresse cada vez maior pelo lado 
antropológico. Conhecer não 
apenas os cenários do Brasil, mas 
o brasileiro que de fato estava in-
serido nesse cenário. Entendi que 
assim eu estaria mais próximo da 
verdade cultural da região que 
eu estivesse. O grande propósi-

to da minha viagem era de estar 
cada vez mais próximo de minha 
própria essência. E nada melhor 
que conviver com a verdadeira 
essência do povo brasileiro para 
facilitar essa minha busca. Ficar 
apenas transitando em locais tu-
rísticos e inserido naquele con-
texto, para mim, já não fazia mais 
tanto sentido, minha busca era 
outra. Nesse período, no início 
de 2021, esses novos questiona-
mentos começaram a entrar em 
minha cabeça e me norteariam 
para algumas mudanças futuras 
que viriam…

DIÁRIOS DE MOCHILA
Da Chapada Diamantina para a Chapada dos Veadeiros

Buenas! Na sequência, falo de troca de Chapadas que faço: da Chapada Diamantina até a Chapada dos Veadeiros. Saindo da Bahia depois de 5 meses e 
chegando no Goiás. Estado que passou a ser o que mais tempo fiquei até hoje em minha viagem. Boa leitura a todos!

Pipe no Vale do Pati

Pipe e amigos, em uma das Cachoeiras na Chapada dos 
Veadeiros 

Trocando de chapadas

Mas a historia mais marcante que 
tive não foi relacionada à natureza. 
Já nesse interesse cada vez maior 
pelo lado humano, decidi ir a um 
micro povoado que, aleatoriamente 
olhando no mapa, me parecia ser 
interessante de conhecer. Comple-
tamente isolado, em meio às serras 
do município de Cavalcante. Nin-
guém me disse para ir pra lá, assim 
como quando eu perguntava sobre, 
ninguém nunca tinham ouvido falar. 
Era isso que eu buscava. Um lugar 
praticamente virgem. Para chegar 
lá, primeiramente peguei algumas 
caronas até a entrada da estrada de 
chão que me levaria ao povoado. 
Eram cerca de 40km até lá e eu ima-
ginava que alguma carona eu pegaria 

no caminho, mas não foi assim. No 
primeiro dia caminhei 25km. Eram 
infinitas subidas e descidas de serra, 
confortadas por visuais mágicos. Os 
córregos e rios do caminho iam me 
abastecendo de água. Ao final do 
dia, após não conseguir carona, por 
não passar ninguém, e eu já estar 
esgotado, acampei numa roça que 
parecia estar abandonada, mas tinha 
um espaço bom para colocar minha 
barraca. Após fazer uma comida em 
minha panela e fogareiro, dormi e 
descansei. No dia seguinte, foram 
mais 15km de caminhada até chegar 
ao povoado de São Domingos, meu 
objetivo. Notei que ele era mais sim-
ples do que imaginava. Eu não tinha 
mais comida comigo e pretendia por 

lá comprar algo para cozinhar ou até 
mesmo pagar por algum tipo de re-
feição. Mas nem um nem outro exis-
tiam. Os moradores iam volta e meia 
até a cidade para fazer a “feira”, mas 
a maior parte da comida era planta-
da ou criada ali. Eu estava com muita 
fome e fraco. Tinha comido apenas 
umas batatas logo cedo. Achei uma 
casa onde uma moradora vendia 
algumas bolachas. Comprei uma e, 
sentado no chão, devorei como uma 
onça faminta devora um veado. Os 
moradores, que já me cercavam e es-
tavam curiosos para entender quem 
era eu e o que eu estava fazendo lá, 
aos verem isso, me ofereceram comi-
da. Mais precisamente, o Seu Divino. 
Agradeci muito e devorei da mesma 

forma que havia devorado as bola-
chas. Ele, como sendo um “represen-
tante” dos curiosos que se aglomera-
vam naquele momento, perguntou: 
“O que o senhor veio fazer aqui?”. 
Respondi com a maior sinceridade: 
“Conhecer vocês”.  Não entenderam, 
mas aceitaram.

Por lá fiquei 4 noites, acampa-
do dentro de uma pequena escola. 
Como era pandemia e estava sem 
aulas presenciais, eles me permiti-
ram ficar por lá, inclusive me dando a 
chave do banheiro. Seu Divino disse 
que enquanto eu estivesse no povo-
ado, eu comeria o que ele comesse. E 
assim foi: Três vezes ao dia ele chega-
va em minha barraca com um prato 
de comida, quando também aprovei-

távamos para ter conversas sobre a 
vida e a natureza. Os moradores de 
lá, assim como a grande maioria dos 
que habitam povoados do interior 
do país, vivem de roça e programas 
sociais do governo. Lembro de um 
dia alguns carros da prefeitura da 
cidade chegarem na escola, para dis-
tribuir comida e roupas para os mo-
radores, que faziam fila para isso. Na 
época, as mangas e abacates caiam 
aos montes dos vários pés que por 
lá existem. Me ajudava também a 
não depender apenas da comida do 
povo. Banho eu tomava todo dia no 
rio, juntamente com alguns matutos 
que não tinham chuveiro e por lá iam 
se banhar. Saí de lá descansado e re-
novado. 

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

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

GERAL 

Segunda (08/08) é feriado 
Municipal em Torres, Dia de São 
Domingos de Gusmão, padroeiro 
do município. A data foi reformu-
lada em 2009 - até então era co-
memorada em 4 de agosto.

Um santo católico reconheci-
do pela pregação e evangeliza-
ção, São Domingos de Gusmão 
nasceu em Caleruega, na Espa-

nha, em 1170. Aos 7 anos foi 
aprender as primeiras letras com 
seu tio, que era religioso, e aos 
14 anos ingressou na universida-
de de Castela, em Valência. Bri-
lhou nos bancos escolares, dedi-
cando-se à arte retórica, além da 
filosofia e teologia, e deu exem-
plo de virtude. Nessa época ele 
dava lições públicas de Sagrada 

Escritura na Universidade de Va-
lência. No entanto, seu sonho 
era ser evangelizador. 

Depois de uma viagem pelo 
Norte da Europa, Domingos op-
tou por dedicar-se à evangeliza-
ção dos povos daquela região. 
Revelou-se um excelente pre-
gador e tinha um grande gosto 
pelos livros. Por onde passava, 

dedicava-se a formar uma bi-
blioteca. São Domingos tinha 45 
anos, em 1215, quando reuniu 
os seis primeiros discípulos para 
fundar uma ordem, que veio 
a ser chamada de Ordem dos 
Pregadores. Depois passou para 
Ordem Dominicana. Os pobres e 
órfãos encontravam nele um am-
paro e auxílio. 

DIA DE SÃO DOMINGOS 
Um pouco sobre o padroeiro de Torres

Entretanto, um lado mais ne-
gro também circunda a história 
de Domingos de Gusmão. Estu-
diosos da época condenam sua 
relação com a inquisição - Tripu-
lada por seus seguidores domi-
nicanos -  responsável por aca-

bar com os últimos vestígios de 
resistência do povo Cátaro (ou 
albigenses). Isso porque Domin-
gos de Gusmão foi solidário com 
a cruzada organizada a pedido 
do Papa Inocêncio III contra os 
albigenses, que resultou em mi-

lhares de mortes (muitas dessas 
de 'infiéis' condenados a foguei-
ra). Segundo o filósofo Voltaire, 
o extermínio de focos heréticos 
no sul da França - com participa-
ção de São Domingos - atrasa-
ram de alguns séculos o advento 

do humanismo renascentista e 
da nova ordem de coisas que se-
ria instaurada no mundo.

Domingos de Gusmão morreu 
em 1221, em Bolonha, aos 51 
anos. Conforme a Igreja Católica, 
numerosos milagres acontece-

ram por seu intermédio. O Papa 
Gregório IX inseriu seu nome no 
catálogo dos Santos em 1234.

Relação com a inquisição

Segundo pesquisa realizada 
alguns anos atrás pelo Depar-
tamento Municipal de Cultura, 
dentro do Projeto Túnel do Tem-
po, a escolha de São Domingos 
como padroeiro de Torres está 
relacionada ao poder econômico 

que tinha, na época, o agente do 
fisco e responsável pela guarda 
de Torres, Domingos Antônio da 
Costa Guimarães. Os pesquisa-
dores concluíram que a hipótese 
historicamente mais plausível de 
aceitação é que o mesmo, ao es-

colher o Santo, estava se auto-ho-
menageando.

Uma segunda versão para a 
escolha de São Domingos como 
padroeiro de Torres indica que o 
bispo Dom José Caetano da Silva 
Coutinho, responsável pela autori-

zação da construção da paróquia, 
teria sido ordenado bispo do Rio 
de Janeiro, em 1807, assumindo 
a arquidiocese no ano seguinte. 
Sua “sagração” ao referido cargo 
episcopal ocorreu na Igreja Lisbo-
eta de São Domingos, motivo pelo 

qual houve opção de apadrinha-
mento da futura capela em louvor 
ao já referido clérico do mesmo.

 
*Com informações de Wikipe-

dia, Ana Burke e jornalista Maiara 
Raupp

Porque a escolha para padroeiro de Torres?

Agende-se!! Dia 19 
de agosto tem bingo 
social da ATPA (Asso-
ciação Torrense de 
Proteção aos Animais) 
em prol de animais 
carentes e desampa-
rados de Torres. Serão 
muitos prêmios sendo 
sorteados. participe, 
divirta-se e ainda ajude 
esta causa! O evento 
será no Salão São João 
Batista (bairro Getúlio 
Vargas), a partir das 
19h30 - sendo que 
as Cartelas já estão a 
venda  (por R$5,00) na 
Casa do Agricultor e 
Agroleffa

Confira alguns dos 
prêmios já confirmados 
: 2 bicicletas , 4 voos de 
balão , microondas , 
caixa com ferramentas 
, cesta básica , cesta 
Peg Pag , cesta Eco-
torres , vales almoço 
restaurante Brasília  , 
banhos e tosa , vales 
pizzas grande , cesta 

do túnel do tempo , 
lash lifting , design de 
sobrancelhas , espelho 
grande , kit natura , kit 

Mary Kay , caminha pet 
, panela de pressão , li-
quidificador , ferro elé-
trico  e muitos outros.

No dia 19 de agosto tem 
bingo social em prol dos 

animais carentes de Torres
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No último domingo, 04 de 
agosto, rolou em Arroio do Sal a 
Etapa Vida Marinha de Surf 2022. 
Foi um dia de sol, frio e o mar de 
sul típico da costa gaúcha nessa 
época do ano, com boas direitas e 
corrente fraca de sul. Alguns dos 
melhores surfistas do estado se 
encontraram pra um dia de muito 
surf! O evento aconteceu em pa-
ralelo a tradicional Festa do Pes-
cador, em sua 20o edição. 

Foram sete categorias em dis-
puta - Open, Local, Master, Femi-
nino, Sub0-12, Sub-16 e ASPOA 

- onde competidores deram um 
verdadeiro show de surf, com 
ondas de meio metrão e algumas 
maiores, com direitas predomi-
nando no pico. O evento foi uma 
realização conjunta da Associa-
ção de Surf da Rondinha – ASR, 
Associação dos Surfistas de Ar-
roio do Sal – ASAS e Prefeitura de 
Arroio do Sal através da Secreta-
ria de Turismo.

Na categoria Open, a bateria 
final juntou os melhores surfistas 
do dia e que também estão entre 
os melhores do Rio Grande do 

Sul. Quem levou a melhor foi o 
Ruan Guimaraes, representando 
Balneário Gaivota, que ficou na 
1a colocação, levando para casa 
premiação em dinheiro. Na 2a 
colocação ficou o torrense Rob-
son Pinheiro, seguido pelo tam-
bém local de Torres (e campeão 
da primeira etapa) Tiago Braga 
em 3°. Em 4o lugar, representan-
do a praia da Cal, o jovem Kaique 
Garcia que vem representando o 
RS no Circuito Brasileiro de Surf, 
completando essa final muito dis-
putada.  

2a Etapa do Circuito de Surf Arroio do Sal e ASPOA rolou no domingo

Já na categoria Local, desti-
nada para surfistas de Arroio 
do Sal, o campeão foi o Giovani 
da Silva, local do pico onde foi 
realizado o evento. O pódio foi 
completado pela galera da praia 
da Rondinha, representando a 
zona norte do município, segui-
do pelo Rafael Mascani na 2a co-
locação, Ricardo Weber em 3o e 
Rafael Paolo na 4a colocação da 
categoria. Na categoria ASPOA, 
válida somente para surfistas 

filiados à Associação dos Sur-
fistas de Porto Alegre – ASPOA, 
Nezilmo Pereira o Birica levou 
a melhor, ficando Adriano Por-
to Alegre em  2o lugar, Vandré 
Bammann em 3o e Otavio de 
Souza em 4o lugar.

Na categoria sub 16, Ricardo 
Abel garantiu o lugar mais alto 
do pódio, em 2o ficou o Nicolas 
Caetano, na 3a colocação Pedro 
Sommer e na 4a colocação Lucas 
Silva também representando o 

Projeto Surfar. Na categoria Fe-
minino a 1a colocação ficou a 
atleta Kananda Martini, em 2a 
a Fernanda Maximo, na 3a com-
pletando o Luisa.

Na categoria Iniciantes, Pedro 
Sommer  ficou em 1o no pódio, 
ele que também está junto com 
o time gaúcho representando o 
estado nas competições nacio-
nais. Em 2o ficou o Diogo Silva. 
Fechando categoria iniciantes.

Na categoria Master quem 

levou a melhor foi o Atleta de 
Imbé Daniel Pereira, seguido 
pelo atleta de SC Jefeson Rocha 
em 2o, Atleta Local Maninho 
Vovô em 3° e fechando o pódio 
Nezilmo Pereira em 4°.

A 2a Etapa Vida Marinha 2022 
foi apresentada pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Ar-
roio do Sal  e conta com patrocí-
nio da ZM Surf, OKO Surf Skate, 
Super Bolão, Posto Bolão, Ideal-

le, Ohana Surf Wax, Ohana Ar-
tesanato, Imaculada Beer Park, 
Sidersul e Choop do Cesinha.  
Os apoiadores são Stone Crew, 
Queijaria Chagas, Coringa, Will 
Comunicação Visual, Espinafre 
Surf Skate e jornal A FOLHA Tor-
res.

Fotos: Fernanda Ariella 
Machado
Texto: Marcos Munhoz

Confira o pódio das demais categorias
Pódio da categoria Open

Com arbitragem de Héber 
Roberto Lopes, homenagem 
ao saudoso Northon Rossano e 
bom público no Estádio Martiní-
sio Manoel Silveira, na tarde de 
domingo (24 de julho), a equipe 
da Barra Velha venceu a Bella-
torres por 3×0 e levantou a taça 
de Campeão Municipal de Fute-
bol de Passo de Torres no titular. 
Já a taça José Antônio Scheffer 
no aspirante ficou com a equipe 
da Bellatorres - que venceu por 
WO o time do Ferragem do Rio e 
sagrou-se campeã da categoria .

Após a entrada em campo 
da equipe da Barra Velha e dos 
árbitros da Liga Atlética Vale do 
Mampituba (LAVM) para realiza-
ção da final nos aspirantes, pelo 
não comparecimento da equipe 
da Ferragem do Rio, a Bellator-

res foi homologada campeã da 
competição deste ano.

Já no Titular com arbitragem 
do renomado árbitro Héber Ro-
berto Lopes entraram em cam-
po Barra Velha e Bellatorres, 
onde a equipe da Barra Velha 
mostrou mais entrosamento e 
ainda no primeiro tempo fez os 
03 gols da partida - abrindo o 
placar Rômulo aos 15 minutos 
de jogo, e Gaúcho (Dionathan) 
marcou em mais duas oportuni-
dades , dando números finais a 
grande final  - 3 x 0 para Barra 
Velha que sagrou-se campeão 
do Municipal de Futebol deste 
ano.

Com informações de Informa-
tivo Regional/ Foto: Assessoria 
de Comunicação da Prefeitura

Barra Velha e Bellatorres conquistam o Campeonato Municipal de Futebol no Passo

Equipe do Barra Velha - campeã na categoria titular

 Três Cachoeiras, 03.08.2022 
– Neste domingo, dia 07 de 
agosto, será dado início ao 32° 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol de Campo de Três Cacho-
eiras - Taça José Felisorio Lipert. 
Realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultu-
ra, e o Conselho Municipal de 
Desporto, a competição conta-
rá com a participação de nove 
times.

Neste domingo, haverá qua-
tro jogos, dois no Centro Es-
portivo Lageadinho e dois no 

Centro Esportivo Santo Anjo, às 
13h30 e às 15h30, simultanea-
mente. Confira a seguir as par-
tidas deste domingo (7):

13h30 – Bela Vista X Central 
– Centro Esportivo Lageadinho

15h30 – Vila Nova X Morro 
Azul – Centro Esportivo Lagea-
dinho

13h30 – Lageadinho X Porto 
Guerreiro – Centro Esportivo 
Santo Anjo

15h30 – Santo Anjo X Palmei-
ras – Centro Esportivo Santo 
Anjo

Campeonato Municipal de Futebol de Três Cachoeiras inicia neste domingo (07)
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Neste último domingo (31 de 
julho), a bola rolou no primeiro 
jogo da final do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de Torres - em 
partidas no Estádio do Boa União 
(comunidade do Campo Bonito). 
O Campeonato Municipal é reali-
zado pela Prefeitura Municipal de 
Torres e pela Liga de Futebol Tor-
rense,  sendo que - pela primeira 
vez na história da competição -  as 
finais das duas categorias foram 
comandas por árbitros vinculados 

a Confederação Brasileira de Fute-
bol e Federação Gaúcha de Fute-
bol.

Com grande público prestigian-
do a competição,  o primeiro jogo 
iniciou às 13h15, onde enfrenta-
ram-se as equipes de SÃO BRÁS X 
GUARANI. A arbitragem foi de Jo-
nathan Pinheiro, árbitro FGF e CBF. 
Foi um jogo disputado minuto a 
minuto, em que os jovens talentos 
puderam mostrar seu potencial. E 
quem levou a melhor foi a equipe 

do São Brás. 
Após a defesa de uma pena-

lidade realizada pelo goleiro, a 
equipe do São Brás pressionava e 
- em uma sobra de bola na ponta 
da grande área, converteu com o 
atleta camisa 10, WEULLER MA-
CHADO. A equipe do Guarani não 
é de se entregar e, mesmo jogan-
do fora de casa, pressionava com 
fortes contra ataques. Em uma rá-
pida troca de passes, a arbitragem 
marcou penalidade máxima para 
equipe do Guarani. Era a chan-
ce de igualar o placar e levar um 
empate para casa. Mas em uma 
batida sem direção, a bola passou 
ao lado da trave direita do goleiro. 

Com um resultado favorável de  1 
x 0, a equipe do São Brás precisa 

apenas do empate para garantir o 
do título neste próximo domingo.

Titulares do Guarani saem na frente na final do Municipal de Futebol em Torres

Já pela categoria Titular, a bola 
rolou às 15h20min - repetindo-
-se o confronto entre SÃO BRÁS 
X GUARANI . Ambas as equipes 
com plantel qualificado e com 
grandes nomes atuando - de um 
lado o até então invicto e sete 
vezes Campeão do Municipal de 
Torres, Guarani, jogando fora de 

casa, ciente que enfrentaria a for-
te equipe do São Brás, com atle-
tas habilidosos e de expressão 
em toda região. 

A torcida do São Brás incenti-
vava a todo momento seu time, 
e surgiram boas jogadas pro 'Azu-
lão da 101' - porém, não resulta-
ram em gol, pois o goleiro Bryan 

estava em uma tarde inspirada. 
Já a equipe do Guarani marçou 
duas vezes - - gols de ROSSANO 
'XU' JARDIM ALVES  e LUCAS DA 
SILVA (artilheiro Campeonato) - 
fez o 2 x 0 e vai com dois gols de 
vantagem para o último e decisi-
vo jogo, valendo o título munici-
pal de 2022.

Guarani sai na frente pelos titulares

Já pelos aspirantes, foi o São Brás que levou a melhor no primeiro jogo da final. No próximo domingo (7 de agosto), será realizada a grande 
final do Campeonato, em jogo no estádio Boca do Jacaré (Comunidade do Jacaré).

Plantel do Guarani - titulares

No próximo domingo (7 de 
agosto), será realizada a grande fi-
nal do Campeonato Municipal de 

Futebol em Torres.  O jogo de vol-
ta vai ocorrer na Comunidade do 
Jacaré, no estádio Boca do Jacaré. 

Às 13h, a categoria Aspirante entra 
em campo no primeiro GUARANI x 
SÃO BRÁS  e após, às 15h, é hora de 

GUARANI x SÃO BRÁS  duelarem na 
final da categoria Titular. A arbitra-
gem será novamente da CBF e FGF 

- com a participação do renomado 
árbitro Anderson Farias. 

Fotos: Mateus ILG

Final no domingo (com arbitragem da CBF)

Plantel do São Brás - Aspirantes
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A Secretaria de Assistência 
Social de Três Cachoeiras promo-
veu, nesta terça-feira (2), uma tar-
de especial alusiva ao Agosto Lilás 
- campanha de combate à violên-
cia contra a mulher, no Centro de 
Convivência do Idoso.

A programação contou com a 
palestra sobre o tema ministra-
da pela professora Andrea Mello, 
que trabalha há 9 anos em Torres 
com o projeto Primeiros Socor-

ros na Escola “Salvando Vidas e 
Resgatando Almas”. As crianças 
do projeto Pequeno Cidadão 
também apresentaram o teatro 
“Cravo e a Rosa – Papo reto no 
jardim”.

“A violência contra a mulher é 
um assunto muito difícil e delica-
do de ser tratado, mas necessário 
para mudar a realidade em que 
vivemos” afirmou a secretária de 
Assistência Social, Luciana Dimer.

Luta pelo fim da violência contra a mulher é tema 
de encontro em Três Cachoeiras

O prefeito de Três Cachoeiras 
Flávio Raupp Lipert, recebeu, na 
última semana, em seu gabine-
te, os alunos e profissionais que 
participam do Projeto Pequeno 
Cidadão, realizado pelo Centro 
de Referência de Assistência 
Social – CRAS Girassol do muni-

cípio.
Durante a visita, os alunos 

fizeram perguntas ao prefeito 
sobre o Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), desenvolvido pela Secre-
taria. “O projeto é de extrema 
importância para a vida dos alu-

nos. Promove o fortalecimento 
do vínculo familiar e a formação 
de pessoas do bem para o futu-
ro”, afirmou o prefeito.

Além de responder aos ques-
tionamentos, Flávio permitiu 
que os alunos sentassem na ca-
deira do prefeito.

Alunos do projeto Pequeno Cidadão de Três 
Cachoeiras visitam gabinete do prefeito

O prefeito de Três 
Cachoeiras Flávio Rau-
pp Lipert, o vice-pre-
feito Vilson Rodrigues, 
e a secretária de Admi-
nistração Camila Roza, 
se reuniram, na última 
semana, com o pro-
prietário do Cartório 
de Terra de Areia, com 
o objetivo de reabrir o 
Centro de Registro de 

Veículos Automotores 
(CRVA) em Três Cacho-
eiras.

Com a sinalização 
positiva, do responsá-
vel pelo cartório, em 
assumir os serviços de 
trânsito no município, 
a Administração Mu-
nicipal se reunirá com 
as entidades interes-
sadas e a comunidade, 

para que posterior-
mente sejam feitos 
os encaminhamentos 
necessários junto ao 
DETRAN. “O Governo 
Municipal fará tudo 
que está ao alcance, 
dentro de nossa com-
petência, para reabrir 
os serviços em nosso 
município”, afirmou o 
prefeito.

Administração Municipal busca reabrir o CRVA em Três Cachoeiras

Autoridades municipais, 
civis e militares de Arroio do 
Sal, como o chefe do execu-
tivo, prefeito Affonso Flavio 
Angst (Bolão), o vice-prefeito 
José Diogo Martins Pereira 
(Zeca), vereadores, represen-
tantes da segurança privada, 
do Serviço Civil e Auxiliar de 
Bombeiros (SCAB), Brigada 
Militar, Polícia Civil e do CTG 
Rincão de Estância, recepcio-
narão a 85ª Corrida do Fogo 
Simbólico da Pátria no dia 
18 de agosto, quinta-feira, 
às 10h30min da manhã, no 
pórtico localizado na entrada 
do Município. O Fogo Sim-

bólico seguirá pela Avenida 
Assis Brasil, escoltado pelas 
autoridades, até a Praça da 
Emancipação José Becker, no 
Centro, ao lado da Prefeitu-
ra Municipal, onde ocorrerá 
uma breve solenidade.

A entrega da chama é um 
evento conduzido pela Liga 
da Defesa Nacional (LDN), e 
abre os preparativos da Se-
mana da Pátria 2022 e tem 
como tema Nacional o “200 
anos da Independência do 
Brasil”, e o lema “A alma de 
uma nação é o espírito pa-
triótico de seu povo”. Logo 
após a chegada na Praça da 

Emancipação, um ato solene 
com hasteamento de bandei-
ras será realizado e pode ser 
acompanhada pelo Facebook 
da Prefeitura Municipal.

De acordo com o prefeito 
Bolão, Arroio do Sal esten-
derá o cultivo das tradições 
mantendo o Fogo Simbólico 
da Pátria aceso até o final 
das festividades farroupi-
lhas, em 20 de setembro, 
para o qual, grupos repre-
sentando várias entidades 
culturais, civis e militares, 
zelarão pela chama durante 
todo o período. Por ques-
tões climáticas, a cerimônia 

púbica poderá ser cancelada 
e realizada a entrega da cha-
ma em gabinete.

A condução da centelha 
do Fogo Simbólico da Pátria 
2022 no Litoral Norte está 
sob os cuidados da Liga da 
Defesa Nacional, a qual está 
representada em Arroio do 
Sal pela munícipe Eva Ra-
mos, e a cada ano são rea-
lizadas solenidades em nível 
nacional, estadual e local.

 
O que é a Liga da Defesa 

Nacional?

A Liga da Defesa Nacio-

nal é uma entidade criada 
em 1916 pelo poeta Olavo 
Bilac, que na época sentiu 
a necessidade de criar um 
movimento que empol-
gasse a nação e desper-
tasse o espírito do patrio-
tismo. O fogo simbólico foi 
escolhido para representar 
o civismo e incorporado 
ao movimento em 1937, 
marcando a Semana da 
Pátria. Desde então o fogo 
simbólico tem percorrido 
as mais variadas distâncias 
de nosso país. (Texto: Por 
Melissa Maciel / ASCOM 
PMAS)

Arroio do Sal recepcionará 85ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria no dia 18 de agosto

Neste domingo (07/08), acontece 
o segundo jogo da semifinal do Cam-
peonato Municipal de Futebol em 

Arroio do Sal, com partidas dispu-
tada no campo do ECAS. O primeiro 
jogo será  às 13h15min, entre AREIAS 

BRANCAS X ECAS.  A segunda partida 
será às 15h15min entre FIGUEIRINHA 
X UNIÃO DA VILA. Os vencedores ga-

rantem vaga para a grande final.
Não deixe de baixar o aplicativo 

Copa Fácil para ficar por dentro do 

Municipal de Futebol em Arroio do 
Sal. Baixe o app no link -  https://co-
pafacil.com/-mymkq0e4f8eejaj-opl

Não perca o segundo jogo da semifinal do Municipal de Futebol de Arroio do Sal neste domingo (7/08)
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Informações de Melissa 
Maciel/ Ascom PMAS
___________________

A Administração Municipal de 
Arroio do Sal comemora o suces-
so da 20ª Festa do Pescador de 
Arroio do Sal, realizada entre os 
dias 28 a 31 de julho, a qual con-
tou com a presença de cerca de 50 
mil pessoas, segundo a Secretaria 
de Turismo, Esporte, Juventude e 

Cultura de Arroio do Sal. Durante 
o evento foram promovidos qua-
tro shows principais, sendo dois 
gratuitos e outros dois com venda 
de ingressos. Nos shows da sexta 
e sábado (29 e 30/07), com o re-
ggae do Armandinho e o pagode 
do Atitude 67, o público pagante 
(somando entrada inteira e meia 
entrada) foi mais de 7 mil pessoas.

"O público se fez presente não 
só no Parque de Eventos, mas 

também marcou as redes sociais 
da Prefeitura de Arroio do Sal 
com fotos, vídeos e depoimentos 
que auxiliarão na organização da 
Festa do Pescador do próximo 
ano. E principalmente destacan-
do momentos marcantes como 
a programação diversificada, a 
estrutura física, o Parque Infantil 
e as atrações musicais", ressalta 
a comunicação do município de 
Arroio do Sal.

Administração de Arroio do Sal comemora edição 
bem sucedida da 20ª Festa do Pescador

Vista aérea do parque de eventos na Festa do Pescador Prefeito ressalta a importância da realização da Festa

Feliz pelo resultado do even-
to, o prefeito Bolão ressalta a 
importância da realização da 

Festa, a partir de três fatores: 
o cultural (demonstrando gra-
tidão pelas origens de Arroio 

do Sal, por meio do ofício do 
Pescador); além do potencial 
de desenvolvimento turístico 
e econômico, que a Festa pro-
move a cada ano que se realiza. 
“No meio de tantas dificulda-
des e desafios enfrentados nos 
últimos anos, realizar a Festa do 
Pescador no coração da cidade, 
colocando muitas empresas 
na vitrine da Festa, com seus 
estandes, e permitindo que o 
comércio local abras as portas 
durante o evento para também 
realizar negócios, fortalece o 
compromisso que todos per-
corremos, o do desenvolvimen-
to de Arroio do Sal”, afirma o 
prefeito Bolão.

O vice-prefeito José Diogo 
Martins Pereira (Zéca) reforça 

que a Festa do Pescador nos 
seus 20 anos de realização já 
teve muitos formatos, mas nes-
se ano acredita que fica consoli-
dada a sua realização no centro 
da cidade, junto ao comércio 
local, com uma infraestrutura 
que permite acolher o público 
com conforto e diversidade de 
atrações na época mais fria do 
ano. Já a secretária municipal 
de Turismo, Esporte, Juventude 
e da Cultura, Aline Valim, afirma 
que o sucesso da festa passou 
por muitas mãos. “A 20ª Fes-
ta do Pescador foi um sucesso 
pelo envolvimento de diversas 
outras secretarias municipais, 
inúmeros servidores dedicados, 
pelos ótimos shows promovi-
dos, por todos os espaços dis-

poníveis para comercialização 
dentro da Festa terem sido alu-
gados, pelo prato principal da 
gastronomia da Festa do Pes-
cador, a tainha assada na brasa 
estar uma delícia, superando a 
expectativa de venda da Asso-
ciação dos Pescadores (APAS), 
pela segurança que permitiu 
uma festa tranquila, sem gra-
ves ocorrências e muitos outros 
fatores que ainda estamos co-
memorando”, comenta a secre-
tária.

Além disso, o prefeito do 
Município, Affonso Flavio Angst 
(Bolão), anunciou que a data 
do evento em 2023 já está de-
finida. A 21ª Festa do Pescador 
será realizada de 27 a 30 de ju-
lho. Show de Armandinho foi um dos destaques 
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Na última semana, o prefei-
to de Três Cachoeiras, Flávio 
Raupp Lipert, acompanhou as 
obras de melhorias nas estra-
das rurais da comunidade de 
Lageadinho.

Dentre as benfeitorias rea-
lizadas estão a colocação de 
bueiros para a retirada da água 
da pista, a colocação de mate-
rial e o patrolamento. “Melho-
rar as estradas rurais também é 
melhorar a vida de nossos agri-
cultores”, afirmou o prefeito.

REGIÃO 

O frio deve se prolongar até o final 
de agosto. E você pode se juntar a nós 
na missão de aquecer às famílias em 
vulnerabilidade social de Arroio do 
Sal, doando agasalhos, roupas infan-
tis e cobertores em bom estado de 
uso.

Sensível a essa situação, a Prefei-
tura de Arroio do Sal, por meio da 
Secretaria Municipal da Cidadania, 
Trabalho e Desenvolvimento Social, 
realiza a Campanha do Agasalho 2022 
desde o dia 06 de junho e seguirá até 
27 de agosto, com o apelo “A solida-
riedade aquece vidas”. As doações se-
rão destinadas às famílias atendidas 
pelo Centro de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) do Município e, 
além disso, serão realizadas ações de 
“Varal Solidário”.

Para o prefeito de Arroio do Sal, Af-

fonso Flávio Angst (Bolão), a iniciativa 
tende a valorizar o direito de escolha 
dos cidadãos, ao mesmo tempo, é um 
cuidado com o meio ambiente e com 
as doações recebidas, pois quando 
se distribui doações aleatoriamente, 
muitas vezes não são os itens que as 
famílias necessitam.

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

“A Campanha de Agasalho é um 
ato de cidadania por meio da solida-
riedade, que visa proteger as pessoas 
do frio do inverno e não uma oportu-
nidade de descartar o que não é mais 
possível usar, e nem itens de outras 
estações do ano, como verão. Preci-
samos de agasalhos quentes”, pede o 
secretário.

Varal Solidário - Para destinar os 
agasalhos, roupas infantis e cober-
tores arrecadados na Campanha do 
Agasalho 2022, a Secretaria Munici-
pal de Cidadania, Trabalho e Desen-
volvimento Social realizará em diver-
sos bairros e balneários do Município, 
aos sábados, o “Varal Solidário”, que 
consiste em disponibilizar as doações 
para que a comunidade possa esco-
lher somente as que mais necessitam. 
Os dias, horários e locais do Varal Soli-
dário serão divulgados em breve.

Onde doar? Os locais no Município 
que apoiam a iniciativa como pontos 
de coleta, são: Consulado do Grêmio; 
Consulado do Internacional; Sede da 
Brigada Militar; Sede dos Bombeiros 
Voluntários; Rádio Tupancy; Banrisul; 
Secretaria paroquial da Paróquia Nos-

sa Senhora de Lourdes; Supermerca-
dos Bolão; Gaúcho Supermercado; 
Supermercados Andreazza, Super-

mercado Avenida e Associação dos 
Surfistas de Arroio do Sal (ASAS).

*Texto por  Melissa Maciel (Ascom PMAS)

Município de Arroio do Sal segue em Campanha 
do Agasalho 2022 até 27 de agosto

Estradas rurais recebem melhorias 
na comunidade de Lageadinho

Na segunda-feira, dia 1º de 
agosto, assumiu uma cadei-
ra na Câmara Municipal de 
Três Cachoeiras a vereadora 
suplente Maria Rosane Godi-
nho Mengue(MDB) - que es-
tará substituindo a vereadora 

Elisângela Visintainer Santos 
(MDB), a qual está afastada por 
Licença Interesse, pelo prazo de 
30 dias.

A troca de cadeiras aconte-
ceu na primeira sessão ordiná-
ria da casa legislativa trescacho-

eirense após o recesso de 15 
dias do mês de julho. E sessão 
também contou com a presen-
ça dos familiares da vereado-
ra Rosane, que ficaram muito 
emocionados com a sua con-
quista (mesmo que provisória).

Vereadora Suplente assume por 30 dias 
na Câmara de Três Cachoeiras

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 12/2022, tendo como critério de julgamento o menor 
preço global. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na 
locação/licenciamento de sistemas, com foco na gestão pública, com manutenção corretiva, 
legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, 
suporte técnico. Data da abertura: 18/08/2022. Horário e local: às 10h no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser 
obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 11h 30min 
e 13h30min às 17h, pelo telefone (51) 3667 1155 e no site www.trescachoeiras.rs.gov.br. 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 
Prefeito Municipal 

Maria Rosane Mengue (foto) assumiu na primeira sessão ordinária da Casa Legislativa 
local após recesso de julho

A Prefeitura de Passo de Torres, 
através da Secretaria de Meio Am-
biente, está lançando o Programa 
de Adoção para administração de 
canteiros, praças, parques, jardins, 
rótulas e afins, para pessoas físicas 
ou jurídicas, sociedade civil organi-
zada, entidades ou órgãos públicos, 

para fins de manutenção, conser-
vação, embelezamento e melhoria 
desses espaços.

"O adotante poderá afixar uma 
placa publicitária no local adotado, 
da qual constará, além dos dados 
pessoais, informações descritivas 
do bem público. O pedido de ado-

ção deve ser formalizado através 
de requerimento à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente (Rua Luiz 
João Batista N° 471, Sala 08, Centro 
– Passo de Torres), acompanhado 
de projeto básico para análise e tra-
mitação", ressalta a comunicação 
da Prefeitura do Passo de Torres.

Prefeitura do Passo de Torres lança 
Programa de Adoção de Espaços Públicos

A Secretaria de Saúde de Três 
Cachoeiras iniciará na próxima 
segunda-feira (8), nas unidades 
de saúde do município, a campa-
nha de multivacinação e atualiza-
ção vacinal para todos os públi-
cos e faixas etárias.  

Para promover a imunização 

da população, a Secretaria pro-
moverá também, no dia 20 de 
agosto, sábado, o dia D da cam-
panha. A Estratégia da Saúde da 
Família (ESF 1 e 3) e a Policlínica 
Municipal estarão vacinando das 
8h às 17h (sem fechar ao meio 
dia).

Campanha de multivacinação 
inicia na próxima segunda-feira 

(8) em Três Cachoeiras
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CASA N°1 E CASARÃO DOS MÜLLER 

O novo Plano Diretor da cidade de 
Torres está começando a ser discutido. Na 
verdade, ele já está pronto, mas de acordo 
com os responsáveis, ele está aberto a rece-
ber sugestões da comunidade torrense (aqui 
pode-se incluir veranistas e frequentadores 
da cidade). Sendo assim, esperamos que 
recebam e avaliem as várias sugestões e 
questionamentos feitos durante a audiência 
de apresentação desse novo plano, na noite 
da última terça-feira. 

A grande questão da noite foi real-
mente a mudança de altura dos prédios na 
Zona 8. Muitos foram os questionamentos e 
até surgiram algumas sugestões de mudan-
ça, porém não percebi nenhum aceno sobre 
a exclusão desta proposta. 

Outra alteração, pouco contestada, foi 
a mudança de altura dos prédios nas “Praias 
do Sul”, que certamente mostra a mudança 
do foco de crescimento da cidade. Este ponto 
deve ser melhor analisado, sem dúvida ne-
nhuma. 

Dentro das sugestões colocadas na 
audiência, está uma que se relaciona com 
um ponto muito negligenciado pelas adminis-
trações da cidade: o patrimônio histórico. 

A história, para muitos, só está nos 
livros. Mas se você “perder” um pouco de seu 
tempo e passear, a pé, pelas ruas da cidade 
você perceberá uma rica história edificada. 
São casas, praças, monumentos, pontes, to-
dos testemunhas da história. A história da 
cidade, a sua história, está ali no antigo casa-
rão, na igrejinha, no Farol, na escola. Eles 
sozinhos não contam a história, mas ela está 
ali impregnada nas suas paredes e nos seus 
recantos.  

Esse patrimônio edificado, aqui em 
Torres, está sem proteção. Ele precisa de lei 
específica para ser protegido. A igreja Matriz 

São Domingos das Torres, por sua relevân-
cia histórica, depois de muito esforço, foi pro-
tegida e tombada. O seu entorno, suposta-
mente protegido pelo tombamento da igreja, 
foi, mais tarde, demarcado por uma área poli-
gonal de proteção. E isso é tudo. Todo o res-
tante ainda está desprotegido, à espera de 
um inventário e de leis que possam protegê-
los. 

Dois desses patrimônios, desprotegi-
dos, foram destacados pelo CEHTR (Centro 
de Estudos Históricos de Torres e Região) 
para que fossem desde já incluídos no novo 
Plano Diretor como de INTERESSE PAISA-
GÍSTICO, HISTÓRICO-CULTURAL E TU-
RÍSTICO (AIPHT), são eles: a Casa Nº1 
(edificação e terreno) e o lote que compreen-
de o “Casarão dos Müller” e seu entorno. Es-
ta inclusão, de certa forma, os protege até o 
tombamento. 

A Casa N°1 hoje sofre uma desfigura-
ção, tanto física como histórica. Ela que se 
constitui no documento mais antigo ainda 
existente do nordeste do RS e extremo sul de 
SC. Como comprovação dessa importância 
em 2018 foi lançado o livro “Marco histórico 
de Torres-RS: a Casa Nº1” que publica a 
pesquisa realizada, por mais de quatro anos, 
contando toda a sua história, desde a sua 
construção gradativa, a partir da primeira dé-
cada de 1800 - dando origem ao núcleo urba-
no pioneiro da “Villa de São Domingos das 
Torre” - até a atualidade. Também em 2018, 
a Casa N°1 foi reconhecida pelo IPHAE “com 
valor histórico e arquitetônico enquanto patri-
mônio cultural do município de Tores-RS”: 

Assim como a Casa N°1, o Casarão 
dos Müller deve figurar como ponto de inte-
resse Histórico-Cultural, Arquitetônico e Tu-
rístico, por se tratar de uma edificação que se 
encontra no ponto de Torres mais próximo 

aos cânions do sul, o local representa um 
mirante privilegiado de importância estratégi-
ca no contexto do projeto de Geoparque Ca-
minhos dos Cânions do Sul, que é um projeto 
intermunicipal e que em Torres é representa-
do unicamente por uma unidade geomorfoló-
gica similar, os morros do Parque da Guarita. 
Mas além dos intrínsecos e indubitáveis valo-
res históricos e patrimoniais do edifício, a sua 
localização o torna-se uma peça imprescindí-
vel para o planejamento a escala regional. A 
aparente excentricidade geográfica, em rela-
ção ao tradicional “centro” do território muni-
cipal de Torres-RS, simbolicamente situado 
junto ao mar, na verdade é mais um compo-
nente relevante para o edifício, na ótica de 
seus possíveis usos futuros pois encontra-se 
no ambiente rural. Mas o edifício também po-
de assumir um papel relevante no âmbito de 
outro projeto, este a escala municipal, mas 
com conexões com municípios vizinhos, pro-
jeto denominado de Raízes de Torres que 
visa valorizar pontos turísticos do interior do 
município, mas pode ser enriquecido com a 
valorização de elementos de patrimônio ma-
terial e imaterial para decolar definitivamente 
como atrativo turístico. Considerando estas 
perspectivas, o tombamento e o restauro do 
edifício, são não só importantes do ponto de 
vista simbólico e patrimonial, mas com um 
inteligente projeto de reuso, podem auxiliar o 
desejável modelo de desenvolvimento sus-
tentável do interior do território municipal. 

Estas duas edificações impregnadas 
de história e simbolismo esperam, paciente-
mente, um olhar e ações específicas de cui-
dado e proteção. Esta inclusão seria apenas 
o início! 
Fontes: Rede Cultura Torres; Centro de Estudos 
Históricos de Torres e Região -Diderô C. Lopes. 
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