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Tempos Distópicos ou Renascimento da
Esperança?
Cedo aprendemos o significado de “Utopia”,
aquele lugar ideal com que sonhamos reconstruir o mundo para melhor. O nome ficou consagrado depois de ter intitulado o principal
livro de Thomaz Morus, um nobre inglês que
viveu no conturbado século XVI na Inglaterra e, mercê de sua integridade moral, acabou
condenado à morte. Triste fim de muitos que
se guiam na vida pelo chamado do coração à
fraternidade entre os homens, tal como as recentes vítimas, Dom Philips e Bruno Pereira,
no interior da Amazônia. Estavam trabalhando
pelo bem da humanidade na defesa da floresta e seus povos primitivos. Foram brutalmente
abatidos. Não eram aventureiros como vaticinou, lamentavelmente, o Presidente Bolsonaro. Eram, talvez, “utópicos”. Mais recentemente, outro grande intelectual, Eduardo Galeano,
redefiniu o lugar da Utopia. Como assim, um
não lugar que tem um lugar, pois este o significado etimológico da palavra? Perfeitamente.
Dizia ele, repetindo palavras que ouviu de um
jornalista: “A utopia é um lampião que ilumina
o caminho que devemos trilhar”. Os iluministas
diziam o mesmo, com suas “luzes”, Voltaire o
primeiro deles. Com isso, tomando a utopia
como um farol, vamos aprendendo a não cair
no que um autor contemporâneo denomina “o
viés da confirmação”, um círculo de aço sobre
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verdades absolutas que acaba nos conduzindo ao isolamento e que se reproduz, desde o
“controlador doméstico”, até a manipuladores
de círculos sectários que vão de religiões à ideologias: Jim Jones e Hitler. Este mesmo autor,
S. Pinker, escreveu, recentemente, um livro, “O
novo iluminismo”, no qual rebate o pessimismo
que vem tomando conta do mundo ocidental
desde o último quartel do século passado - que
ter-se-ia inaugurado com “O mal estar de civilização”, de Sigmund Freud - e que ganhou corpo
com a crítica marxista ao capitalismo que a configurou nos últimos dois séculos:
“...O novo Iluminismo, uma original avaliação da condição humana no terceiro milênio,
o cientista cognitivo Steven Pinker nos incita
a rechaçar manchetes alarmistas e profecias
apocalípticas, que vicejam nos dias atuais e influenciam nossa visão de mundo. (...)Nadando
contra as correntes da natureza humana exploradas por demagogos ― tribalismo, autoritarismo, demonização, pensamento mágico ―,
o projeto iluminista é atacado por religiosos,
políticos e intelectuais pessimistas que insistem
que a civilização ocidental passa por um inexorável processo de declínio. Mas basta olhar
os dados: eles indicam que, com o avanço do
conhecimento, as pessoas estão de fato vivendo mais e melhor” The New York Times Book

Review
A verdade é que o mundo não anda tão bem
quanto o pinta Pinker e, por isso mesmo, as interpretações proliferam: Guerras, desemprego-miséria-fome, corrupção e crise.
Dentre os pessimistas, releva a obra geminal
“1984”, de George Orwell, levada às telas, para
espanto dos espectadores, nos anos 1970. Hoje,
é vista com naturalidade, como também outro
filme clássico, “Laranja Mecânica”, tais as mudanças com as quais já nos acostumamos, dentre outras, a invasão sobre nossa privacidade e
interferência dos logaritmos sobre nossas opções diárias que imaginávamos ser fruto do livre
arbítrio. Estamos como que “chipados”. Diante
disso, os críticos sociais são, cada vez mais, infensos ao “viés da confirmação” que os balcanizava em fórmulas ideais quanto ao futuro. Vão
se dando conta de que não há garantia de que
as utopias renovadoras recobrem alguma força
e admitem que o futuro de muitas sociedades,
mesmo desenvolvidas, pode ser o caos. Veja—
se, por exemplo, este desabafo de um dos mais
conceituados sociólogos contemporâneos, Manoel Castells, no seu artigo “A hipótese do caos”:
“Em tempos de incertezas costuma-se citar
Gramsci quando não se sabe o que dizer. Em
particular, sua célebre assertiva de que a velha
ordem já não existe e a nova ainda está para
nascer. O que pressupõe a necessidade de uma
nova ordem depois da crise. Mas não se contempla a hipótese do caos. Aposta-se no surgimento dessa nova ordem de uma nova política que
substitua a obsoleta democracia liberal que, manifestamente, está caindo aos pedaços em todo
o mundo, porque deixa de existir no único lugar
em que pode perdurar: a mente dos cidadãos.”
Na mesma linha, outro autor, há mais tempo
advertia para a possibilidade da anarquia tomar
conta do mundo, à semelhança de várias séries
na NETFLIX, como “Marselha”, além de filmes

FOTO - cena do filme 1984
distópicos que temos assistido mostrando grandes cidades em ruínas tomadas de assalto por
bandos armados. Falo e recomendo, especificamente, um autor, Robert Kaplan que mostra
como o tribalismo e a violência vão ocupando
o lugar da sociedade civil organizada, articulada ao Estado, que conhecemos no século XX.
A propósito, outra autora, brasileira, Eliane
Brum, registrou também seu desencanto com o
mundo atual num artigo de 2015, sob o título
“A boçalidade do mal”. Toma ela emprestado
de Hanna Arendt a ideia de que o mal não é
uma marca de Caim que recai sobre enjeitados
da sociedade, mas uma simples adequação do
homem comum ao cumprimento da ordem.
Pessoas simples e banais que perderam a capacidade crítica e são, mecânica e protocolarmente, capazes das maiores barbaridades contra
a humanidade, como, por exemplo, as que induziam os carrascos nazistas a zelar pelo bom
funcionamento dos fornos de cremação de judeus, dissidentes e homossexuais nos campos
de concentração. E há mais fornos crepitando
mundo afora do que aqueles já apagados pela
História. No século XIX, aliás, donos de ferrovias
importavam milhares de múmias desenterradas das areias do Egito para compensar a falta
de lenha nas caldeiras de suas locomotivas. “O
tempo não para”. Não só a guerra faz cadáveres
carbonizados. Também a civilização...
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Câmara de Torres envia Moção de Apoio ao Senado para
aprovação de lei sobre armamentos em Clubes de Tiro
Moção foi aprovada por 12 votos a favor e 1 contra em Torres. Projeto quer dar segurança Jurídica para que 500 mil Colecionadores, Atiradores Desportivos e
Caçadores (CACs) já existentes mantenham armas para suas atividades esportivas e/ou culturais
FONTE FOTO - Senado Federal
Na sessão da Câmara Municipal de Torres, que aconteceu na
segunda-feira, dia 13 de junho,
foi aprovada com apenas um voto
contra (do Vereador Moisés Trisch - PT) uma Moção de Apoio, de
autoria da Mesa Diretora da Casa
Legislativa, pela aprovação do Projeto de Lei Federal - 3723/2019
em tramitação no Senado Federal. A mesa atual é formada pelos
vereadores Rafael da Silveira Elias
(Presidente), Carla Rodrigues Daitx
(Vice-Presidente), Rogério Evaldt
Jacob (1º Secretário) e João Alexandre Negrini de Oliveira (2º Secretário).

Segurança jurídica
Na justificativa do requerimento
formal, encaminhando a Moção
pela Câmara Municipal de Torres,
os autores defendem que a aprovação do projeto "é urgente e de
extrema relevância para regularização dos quase 500 mil Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) existentes no Brasil
até o ano de 2021". É que esses
estariam com as licenças susceptíveis de terem intervenções, porque estariam regulamentados somente por decretos presidenciais.
E esta situação dá espaço para que,
a qualquer momento, em torno
de 500 mil brasileiros possam ter

revogadas suas licenças, inclusive por decisões monocráticas do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
criando insegurança jurídica e estas categorias.
A mesa diretora da Câmara de
Torres lembra, ainda, que o projeto
em pauta regulamenta o porte, a
posse, a compra de armas de fogo,
munições e insumos; determina a
quantidade destas que podem ser
adquiridas, cria regras para transporte dessas armas até os clubes
de tiro e locais de caça, além de
também permitir o porte de armas
por pessoas ligadas a esta categorias.
Mas a lei em pauta, conforme
os autores da moção na Câmara de

Torres, também tipifica novos crimes, aumenta as penas de posse
e porte irregular de armas de fogo

- tornando a legislação mais rígida
para o público em geral neste ponto.

Câmara de Torres solicita envio de Cestas Básicas, Cobertores e
Agasalhos para a população de Torres
A Mesa Diretora da Câmara emitiu um Requerimento, que deve ser
votado na sessão da Casa de segunda-feira, dia 20 de junho para que
seja encaminhado um oficio ao Coordenador Regional de Proteção e

Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Adriano
José Zanini, solicitando Cestas Básicas, Agasalhos e Cobertores para o
Município de Torres.
Os vereadores Rafael da Silveira

Elias, Carla Rodrigues Daitx, Rogério
Evaldt Jacob e João Alexandre Negrini de Oliveira, titulares da atual
Mesa Diretora da Câmara afirmam
que a cidade está enfrentando baixas temperaturas antes mesmo da

chegada do inverno, motivo que
faz com que seja solicitado os agasalhos e cobertores para sejam doados à população mais carente.
Na carta à Defesa Civil do RS,
a Câmara lembra ainda que mui-

tos torrenses diante da COVID 19
perderam seus empregos, tendo
dificuldades no sustento de suas famílias, o que agrava mais a situação
de vulnerabilidade diante do forte
frio que assola a região.
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Praia do Sul de Torres pede pequenos reparos
Moradores da Praia Tupinambá têm que molhar os pés para poderem chegar à parada de ônibus para trabalhar e ir a compromissos no centro
Por Fausto Jr
__________
As Praias do Sul do município
de Torres - àquelas que vão do
Parque Itapeva até a Praia Paraiso, na divisa com o município de
Arroio do Sal - acabam sendo,
legislatura após legislatura, foco
de demandas de vereadores

com mandato da Câmara Municipal. Não se trata de reclames somente da oposição aos
vários governos que passaram
pelo poder nos últimos 20 anos.
Do PFL (atual Democratas), nos
anos de 2001 a 2004; do PMDB,
atual MDB, nos anos de 2005 até
2012; do PT nos anos de 2013
até 2016; e no atual governo do

Pogressistas, de Carlos Souza, no
poder desde o ano de 2017. Trata-se de um problema que parece não ter solução, ou melhor,
parece que as demandas dos
moradores e veranistas destas
praias 'não cabem nos orçamentos municipais' - pois não tem
aparecido política publica estruturada para aquelas praias.

Praia Tupinambá pede simples limpeza e arrumação de algumas vias
Nesta semana que passou,
moradores da Praia Tupinambá
representados por uma líder
do bairro, entraram em contato com A FOLHA para pedir
que fosse feita uma matéria
sobre os pedidos dos proprietários que se consideram fixos

do lugar - e que não têm tido
atenção da prefeitura, pelo
menos na opinião destes torrenses das praias do sul. Conforme dizem os reclamantes,
os pedidos são simples - eles
querem, em princípio, somente ter uma passagem confiável

para poderem ir até a parada
de ônibus. Querem capina de
calçadas que são intransitáveis
e capina geral, além da arrumação do calçamento de vias
da praia -pois há locais que, de
forma sistêmica, ficam embaixo d’água em trechos onde as

calçadas também são impraticáveis de transitar (por conta

da grama alta que se transforma em mato rasteiro).

dos balneários do Sul de Torres (em especial a Interpraias),
pois estas ficam intransitáveis
em dias de chuvas, o que,

além de atrapalhar ou inviabilizar o tráfego de veículos de
passeio, atrapalha a entrada
de caminhões que precisam ir

às localidades para fazer abastecimentos de alimentos, materiais de construção, dentre
outros.

Torres e dificilmente avançam
em políticas públicas firmes de
arrumação urbana nas praias
do Sul.
Por outro lado temos o exemplo do município de Arroio do
Sal, que pelo menos estruturou
uma estrada Interpraias asfal-

tada - para que a locomoção e
logística dos moradores sejam
mais fáceis, o que acaba também fomentando que serviços
e comércios se estabeleçam
na região, dando mais opções
de vida aos que moram e veraneiam nos lugares.

Interpraias (e) sem pedras se transforma em atoleiro. Via do
bairro (d) que, quando alaga, não tem calçada para “fugir”

Brita ou pedras na Interpraias
Os moradores da praia Tupinambá também pedem, faz
tempo – como moradores de
vários outras praias secundá-

rias da região entre a Praia Itapeva Norte e a Praia Webber,
que a municipalidade coloque
brita nas estradas principais

Problema antigo, solução difícil, mas com exemplos de ação
A Praia Tupinambá, como
outras várias praias no sul do
município de Torres, foi sendo
formada por imóveis diversos,
muitos deles em áreas irregulares, outros com problemas
de escrituração (por conta da
falta de regularização fundiá-

ria dos terrenos). Mas existem
residências que possuem escrituras no meio destas, as quais
acabam sendo duplamente
prejudicadas por se localizarem
em locais com problemas diversos (como loteamentos abandonados, construções sem

individualização dos terrenos
que não foram feitas por quem
loteou pequenas áreas, dentre
outras irregularidades). Talvez
sejam também estes fatores
que acabam pesando na balança dos vários administradores,
que passam pela prefeitura de

Comunidade participa da audiência pública sobre
Estacionamento Rotativo em Torres

Cerca de 90 pessoas participaram na última terça-feira (14), à
noite, da audiência pública para
apresentação do Projeto de Lei
do Estacionamento Rotativo Tarifado em Torres. A audiência
ocorreu no auditório da Ulbra/
Torres promovida pela Prefeitura, através da Comissão do Rotativo Municipal. "A iniciativa ofereceu oportunidade para que a
população em geral se manifestasse sobre o tema. A Comissão
vai analisar o teor da audiência
para contribuir na elaboração

do projeto que será enviado à
Câmara Municipal para apreciação, ainda sem data determinada", ressaltou a comunicação da
Prefeitura de Torres. O prefeito
Carlos Souza destacou que a iniciativa é muito importante para
a mobilidade urbana, que o projeto pode ser enriquecido com as
sugestões e que a ideia inicial é
uma aplicação nas ruas centrais
da cidade.
A audiência iniciou com uma
explanação sobre o tema pelo
diretor do Atos Administrativos,

Maik Scheffer, que apresentou
uma retrospectiva histórico sobre o número de veículos em
Torres, comparando o crescimento. Para ele, os números
evidenciaram a necessidade de
uma forma que democratize e
reorganize o espaço público.
Comentou que este estudo vem
ocorrendo deste 2018 (não tendo relação direta com o projeto do estacionamento rotativo
pago de 2015 em Torres, projeto
que acabou sendo abortado por
pressão popular).

Área Azul e Área Verde
Scheffer informou que,
pelos desenhos urbanísticos
feitos para o possível novo rotativo tarifado em Torres, serão 36 vagas para portadores
de necessidades especiais, 90
vagas para idosos, 1.670 vagas destinadas a veículos comuns, 90 para motocicletas.
Apresentou mapas da cidade
e falou detalhadamente sobre receita, multas, entre outros na área tarifada. Também

comentou sobre a área verde - que (diferentemente da
Área Azul) funcionará apenas
nos meses de alta temporada
compreendendo toda a extensão da Avenida Beira-Mar.
Podiam inscrever-se para
participar do debate público,
as entidades governamentais,
classistas, sindicais, setoriais,
comunitárias e os cidadãos
em geral, devidamente instituídas e com domicílio no

Município de Torres. Cerca de
dez pessoas se manifestaram
durante o evento que contou
com a participação de secretários municipais, servidores,
vários vereadores como o presidente da Câmara Municipal,
Rafael Silveira, e comunidade
em geral.
O tema divide opiniões,
mas muitos acreditam que
o estacionamento rotativo é
necessário. Um senhor na pla-

teia salientou que o estacionamento rotativo também é
geração de renda e empregos.
A partir de agora, a Comissão
irá analisar o teor da audiência realizada para contribuir
na elaboração do projeto que
será enviado à Câmara Municipal dos Vereadores de Torres
para apreciação dos mesmos,
ainda sem data determinada.
Entres os participantes inscritos estavam os advogado

Carlos Maurel, Ivan Sà Brocca,
os empresários Eraclides Maggi, Nasser Samhan (que falou
como representante do Conselho de Segurança Pública);
o dentista Francisco Pereira,
integrante do Conselho Municipal de Saúde; o presidente
do Sindilojas, Lori dos Santos;
o representante da Associação dos Hotéis e Restaurantes, Ataualpa Lummertz, entre outros.
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Festival Internacional de Balonismo de 2023
já tem data definida em Torres
A 33º edição do evento será de 27 de abril a 1º de maio de 2023 Já foi criada uma Comissão para tratar do Festival do ano que vem
O 33º Festival Internacional de
Balonismo de Torres já tem data
marcada em 2023. Será entre os
dias 27 de abril, quinta-feira, e dia
1º de maio, segunda-feira, feriado
do Dia do Trabalho. A data ficou
acertada após reuniões na Prefeitura para avaliação do 32º Festival
realizado este ano. Os encontros
contaram com a participação de
representantes de todas as Secretarias Municipais, com a coordenação do prefeito Carlos Souza
e a participação do secretário de
Turismo, Fernando Nery.
A data já foi comunicada pelo
prefeito à comissão de pilotos tor-

renses que também já esteve reunida na Prefeitura. Na oportunidade, participaram os pilotos Reni
Pinho, vice-presidente da Confederação Brasileira de Balonismo;
Rogério Daitx, representante da
Federação Gaúcha do Balonismo;
o piloto Paulo César Farias e ainda
Murilo Hoffmann, piloto vencedor
da Prova da Chave deste ano.Nos
encontros, o prefeito Carlos disse
estar satisfeito com a realização do
32º Festival, destacando o número
de balões, o sucesso dos shows e a
presença do público.
A logística e a operacionalidade
do 33º Festival Internacional de

Balonismo começarão a ser encaminhadas em breve para garantir
em 2023 mais uma vez o sucesso
da nova edição do Festival no Parque Odilo Webber Rodrigues. O
evento vem crescendo e conquistando maior público a cada ano.
Por esta razão, Torres logo vai se
tornar oficialmente a “Capital Nacional do Balonismo”.
Já foi criada uma Comissão para
tratar do 33º Festival, integrada
principalmente por servidores da
Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura e do Esporte.
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Secretaria de Desenvolvimento Rural reforça
patrulha agrícola com novo trator
TORRES - A patrulha agrícola da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca foi reforçada.
O prefeito de Torres, Carlos Souza,
acompanhado do secretário José
Vanderlei Brocca, recebeu na tarde
desta terça-feira (14 de junho) um
trator agrícola para o município.

O trator foi adquirido através de
emenda parlamentar do deputado
federal Nereu Crispim e contrapartida da Prefeitura.
O valor da máquina foi de R$
241mil e a emenda de R$192mil. A
diferença foi a contrapartida da administração pública de Torres. O tra-

tor agrícola foi entregue no Parque
do Balonismo. Conforme o secretário, com a nova máquina, mais tratores estarão disponíveis para atender
a demanda dos agricultores familiares do município. Os interessados
devem se dirigir â Secretaria, sendo
acolhidos por ordem de procura.
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Tapetes Solidários foi tema utilizado na decoração
do Dia de Corpus Christi
O clima de fraternidade e alegria era sentido em todos os grupos que lá se encontravam
Ainda não havia clareado
o dia quando as primeiras
pessoas chegaram à Igreja
Santa Luzia, em Torres. Nem
a baixa temperatura tirou o
ânimo dos Fiéis que pouco
a pouco foram tomando o
espaço nas ruas que circundam a Praça Getúlio Vargas.
O Objetivo era preparar a
área para a procissão de
celebração do Corpus Christi.
São as pessoas que pertencem a grupos e movimentos de Casais, Pastorais,
Escolas, grupo de Jovens,
Cursilhos, que confeccionam os tapetes, um dos

símbolos desta que é considerada uma das maiores
festas da Igreja Católica. O
objetivo é preparar o caminho por onde mais tarde irá
passar o Sacramento.
Este ano aqui em Torres
foi usado na a formação dos
tapetes o sistema Solidários
Eles são feitos com roupas,
cobertores, alimentos, que
posteriormente serão doados à população carente.
São peças e produtos ofertados gratuitamente pela
comunidade torrense.
O clima de fraternidade e
alegria era sentido em todos
os grupos que lá se encon-

travam.
Os tapetes de Corpus

Christi têm origem portuguesa e chegaram aqui no

Brasil na época da colonização.

Bombeiros de Torres e de Arroio do Sal efetuam
treinamento de salvamento em altura
Bombeiros Militares do
pelotão de Torres realizaram
na quarta-feira (15 de junho),
um treinamento de salvamento em altura. O treinamento foi realizado em um
prédio em construção e também contou com a participação de quatro integrantes do
SCAB ( Serviço Civil Auxiliar
de Bombeiros) do município
de Arroio do Sal.
A atividade teve duração de
aproximadamente 12 horas.
Foram realizados várias desci-

das de rapel, e um simulado
de resgate com vítima consciente em "maca envelope".
A atividade de salvamento
abordou técnicas de alturas
no plano vertical, explorando
princípios importantes, como
ancoragens e técnicas de ascensão, descensão e içamento adaptados ao grau de lesão
das vítimas, além de orientações quanto aos materiais e
equipamentos utilizados nas
práticas de salvamento em
locais elevados.

seis pessoas presas no litoral gaúcho durante Operação Hoplitas deste fim de semana
O balanço da Operação Hoplitas - realizada na área do Comando Regional
de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) da sexta-feira (10/6) ao domingo
(12/06) - apresenta 206 veículos fiscalizados, 255 abordagens de pessoas e seis
prisões em flagrante.
Entre as prisões, duas aconteceram
em Balneário Pinhal, após trabalho de
policiais militares da Inteligência do
CRPO Litoral em local com denúncia de

tráfico de entorpecentes, na praia de
Magistério - onde dois homens foram
detidos por equipe da Força Tática do 8º
BPM com 28 porções de cocaína e cerca
de R$ 630. Outras duas prisões aconteceram em Torres (também por tráfico
de drogas), uma em Capão da Canoa e
uma na praia de Arroio Teixeira (neste
último, devido a cumprimento de mandados).
As barreiras no trânsito, patrulha-

mento ostensivo e posicionamento de
visibilidade da presença da Brigada Militar em locais estratégicos para coibir
a criminalidade foram executadas pelo
efetivo do CRPO Litoral, 8º BPM e 2º
BPAT. A Operação Hoplitas contabiliza
as ações realizadas do fim da tarde das
sextas-feiras até a noite dos domingos.
TEXTO: Jornalista Jussara Pelissoli –
servidora civil - FOTO: Divulgação BM

Polícia Civil identifica suspeito de matar homem após acidente de trânsito e agressão em Torres
A Polícia Civil identificou o suspeito de
agredir e matar um homem durante uma
briga de trânsito, na madrugada de sábado (11), no centro de Torres, no Litoral
Norte. A vítima foi Marcos Vinicius Farias
Tolentino, 30 anos, que chegou a ser levada ao hospital com vida, mas morreu na
segunda-feira (13).
Em um dos vídeos juntados ao inquéri-

to, é possível ver o início da confusão. Por
volta de 5h45min de sábado, um Corsa
hatch aparece nas imagens trafegando
pela Avenida Carlos Barbosa e para no
cruzamento com a Rua Dom Pedro II. O
veículo conduzido pela vítima, um Corsa
sedan, bate na traseira do carro parado
na via. As imagens mostram os ocupantes do Corsan hatch saindo do automóvel

e indo em direção ao carro de Tolentino.
Um carona chega a sair do carro da vítima. Pouco depois começam as agressões
e Tolentino aparece caindo no chão.
Conforme as investigações, havia cinco
pessoas dentro do Corsa sedan: três homens e duas mulheres. Após a agressão,
os tripulantes do Corsa Hatch fugiram do
local. O carona, que estava no carro com

Marcos Vinicius, também deixou o local,
furtando o carro da vítima. O delegado
Roland Short, que apura o caso, diz que
neste momento um dos ocupantes é investigado por homicídio doloso — quando há intenção de matar.
No carro da vítima estava um jovem
de 18 anos. Ele está sendo investigado
por furtar o veículo e o celular de Tolen-

tino após as agressões, mas não teria
participação no homicídio. Tanto a vítima
quanto o agressor não têm antecedentes
criminais. "Estamos com a autoria identificada. Todas as testemunhas já foram
ouvidas. Temos vídeos da briga. Pretendemos concluir o inquérito nos próximos
dias", diz o delegado Roland Short.
*com informações de Gaucha ZH
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Municipal de Futebol de Torres prossegue com
a 5ª Rodada no domingo (19)
Confira os resultados dos jogos da 4ª rodada - realizada no dia 12 de junho. Equipe do São Brás (foto) foi uma das que garantiu vitória

O Campeonato Municipal de
Futebol de Campo de Torres
continua agitando os campos
da cidade. Foram estes os re-

sultados dos jogos da 4ª rodada - realizada no dia 12 de junho. Entre os titulares: E.C. Boa
União 1 X 1 Sociedade Esportiva

São João; E.C. Adescom 1 X 4 Esporte Clube São Brás; Guarita 2
X 12 S.E. Guarani; Heineken F.C.
2 X 1 Panela Futebol Clube. E foram estes os resultados dos jogos com os Aspirantes: E.C. Boa
União 1 X 2 Sociedade Esportiva São João; E.C. Adescom 1 X 2
Esporte Clube São Brás; Guarita
0 X 4 S.E. Guarani; Heineken F.C.
2 X 1 Panela Futebol Clube
O municipal segue em Torres
no próximo domingo, 19 de junho, com mais oito jogos – quatro pelas categorias Aspirantes
(a partir das 13h15min), e com
os Titulares (a partir das 15h15).
Os próximos jogos são: São Brás
X Boa União, no Estádio São
Brás; Meia Boca X Adescom,
no Complexo Esportivo Valter
Mirim (São Jorge); Mar Azul X
Guarani, no Mar Azul (Getúlio
Vargas) e Panela X Guarita, no

Estádio Boa do Jacaré (Jacaré).
A realização do Campeonato é
da Prefeitura Municipal de Torres por meio da Secretaria de
Cultura e do Esportes e da Liga
de Futebol Torrense (LIFT).
Todas as informações do Municipal de Futebol de Campo

de Torres podem também ser
obtidas pelo APP - nos endereços
https://copafacil.page.
link/yMmMonkvuJpEidVM8
e https://copafacil.page.link/
n65pHGuUEacPCwiM7, respectiva mente sobre os Titulares e
os Aspirantes.

Campeonato de surf ocorre neste fim de semana em Arroio do Sal
Após evento ser cancelado devido ao mau tempo, nos dias 18 e 19 de junho (sábado e domingo) Arroio do Sal sedia o “VIDA MARINHA Arroio do Sal de Surf”
Após o evento ser cancelado devido ao mau tempo, neste próximo
fim de semana, 18 e 19 de junho,
sábado e domingo, Arroio do Sal
sedia o evento “VIDA MARINHA
Arroio do Sal de Surf”, uma apresentação da SIDERSUL e EB Surfboards, composto por três circuitos
que ocorrerão simultaneamente: a
terceira etapa do Circuito Gaúcho
de Surf Amador Júnior, a primeira
etapa do Circuito ASPOA e a primeira etapa do Circuito de Surf de
Arroio do Sal. Evento que promete
muita adrenalina e manobras radicais na praia central do Município.
As competições marcam o retorno dos eventos de surf em
Arroio do Sal após dois anos de

pandemia, e são idealizadas pela
Associação de Surf de Arroio do Sal
(ASAS) em parceria com a Associação de Surf da Rondinha (ASR), Sociedade de Amigos de Arroio do Sal
(SAAS), Associação dos Surfistas de
Porto Alegre (ASPOA), Federação
Gaúcha de Surf (FGS) e Prefeitura
de Arroio do Sal.
O prefeito Affonso Flávio Angst
(Bolão), por meio da Secretaria de
Turismo, Esporte, Juventude e da
Cultura, fomenta os eventos de
surf por proporcionarem integração entre praticantes e comunidade em geral, além de movimentar
o turismo em Arroio do Sal e incentivar que mais pessoas pratiquem o surf e outros esportes. De

acordo com o presidente da ASAS,
Zeca Mello, o evento deste final de
semana definirá os vencedores da
primeira etapa do Circuito de Surf
de Arroio do Sal 2022, somando
pontos para a segunda etapa que
acontecerá junto à Festa do Pescador, no dia 30 de julho, e à terceira
etapa e final do circuito em data a
ser definida.
Além das baterias dos três circuitos ao longo dos dois dias de
evento, muitas outras atividades
ocorrerão paralelamente, para
esportistas e população em geral,
como recreação do SESC para a
criançada, Mateada Tchê Surf com
Nutrimate, Ação Ecosurf, Festa do
evento no Imaculada Beer Park,

aula de Yoga com Lou Paz, entre
outras atividades.

Fonte: Melissa Maciel
(Ascom PMAS)

Neste ano, Prefeitura e Conselho Municipal do Esporte
vão financiar projetos esportivos em Torres
Uma ótima notícia para o segmento esportivo de Torres. Depois de viver um período difícil em
consequência da pandemia, uma
importante iniciativa da Secretaria
Municipal de Cultura e Esporte e
do Conselho Municipal de Esportes
vai fortalecer o segmento. Foi publicado nesta última segunda-feira,
13 de junho, o edital 001/2022 tornando público que será disponibilizado recursos oriundos do Fundo
Municipal do Esporte – FME, para
a viabilização de projetos voltados
ao fomento do Esporte.
O prazo para habilitação ocor-

re no período de 15/06/2022 a
30/06/2022 e deve ser protocolado no Setor de Atendimento
ao Cidadão localizado no andar
térreo do Centro Administrativo
da Prefeitura (Rua José A. Picoral,
79), de segunda a sexta. das 13h
às 17h30. O edital completo encontra-se abaixo.
A proposta para financiamento de projetos esportivos terá
como limite máximo solicitado ao
Fundo, o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Propostas com
valor superior ao limite máximo
estabelecido serão indeferidas e

arquivadas. Não será permitida a
apresentação de mais de uma proposta por Entidade, sob pena de
desclassificação e arquivamento
das propostas
"O presente Edital abre oportunidade para que Entidades Privadas, desde que sem fins lucrativos e com atribuição estatutária
voltada para o Esporte, sediadas
no Município de Torres, ou Secretarias Municipais, apresentem
propostas para o financiamento
de Projetos Esportivos, durante o
período de 01 de agosto 2022 à 20
de novembro de 2022, no Municí-

pio de Torres ou fora do Município
em caso de competições", ressalta
a Prefeitura de Torres.
O Processo de Habilitação para
participação neste Edital deverá
ser realizado conforme formulário de Ordem de Serviço, na qual
consta a relação de documentos
para habilitação. Não será iniciada
a Habilitação com documentação
incompleta, conforme determina
a Ordem de Serviços 001/2022/
CME. Os Planos de Trabalho deverão ser protocolados também
no Setor de Atendimento ao Cidadão, no período de 01/07/2022 à

11/07/2022 a para concorrer ao
recurso disponível
Conforme o secretário José
Mauri Rodrigues, a iniciativa vai
fortalecer o segmento esportivo
em suas diversas modalidades e
manifestações, sendo elas: – Apoio
a eventos esportivos e recreativos
dentro do Município de Torres; –
Apoio a atletas e equipes em competições fora do Município, Estado
ou País; – Apoio ao e para o desporto; – Apoio a projetos sociais ou
de rendimento com continuidade.
O valor total deste edital é de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
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Fausto Araújo Santos Jr.

EMBATE INTERNO ENTRE PSDB DE TORRES E DIRETÓRIO DO PSDB ESTADUAL
O diretório do PSDB do Estado
do RS fez uma intervenção jurídica
na Comissão Provisória do partido
em Torres. Isto quer dizer que o
partido na cidade, enquanto estiver nesta situação, não tem poder
nenhum de realizar acordos partidários locais, dentre outras impossibilidades. Isto ocorreu porque o
diretório local não estaria fazendo
a mesma coisa que o diretório estadual deseja: a continuidade da
busca de uma cadeira na Câmara
de Torres, através da anulação da
eleição do vereador do Partido Republicanos por questões de legislação eleitoral.
O PSDB de Torres quer retirar o
processo pela vaga, porque já teria

havido dois julgamentos a favor da
continuidade na cadeira conquistada nas urnas pelo Partido Republicanos, além do vereador João
Negrini, o Ninja (Rep) estar fazendo
parte da base aliada do governo
Carlos, do PP. Ninja, inclusive, foi
um dos votos que elegeu o tucano
Rafael Silveira como presidente da
Câmara Municipal para este exercício de 2022, além de ser o atual
Líder de Governo na Câmara neste
mesmo exercício de 2022.
Uma das alegações trazidas na
petição mais recente do processo é
a de que a referida desistência pela
busca de mais uma cadeira do PSDB
de Torres na Casa Legislativa teria
se dado por "motivos escusos", ale-

gados pelo advogado do Diretório
estadual, votado pelo desembargador Eleitoral e relator do processo
Oyama Assis Brasil De Morais.
Na última sessão da Câmara, realizada na segunda, dia 13 de junho,
o presidente da Casa Legislativa
torrense, vereador Rafael Silveira
(PSDB) rechaçou a atitude do diretório estadual do partido. Ele afirmou na Tribuna que a postura do
diretório (de intervir na Comissão
de Torres) deva ser uma espécie
de represália dos líderes estaduais,
causada por falta de assunção formal em apoiar o deputado federal
Lucas Redecker (PSDB) - que concorre a reeleição no pleito deste
ano - por parte do diretório local.

Rafael também disse que acha
errada a atitude dos diretores do
PSDB do Estado, de utilizar a força
de mando para atingir intenções
pessoais, justamente em uma cidade que elegeu um vereador do
PSDB em 2020 depois de vários
anos sem representação da sigla no
Poder Legislativo torrense - representação esta obtida a última vez
pelo vereador Tenora, em 2004, há
quase 20 anos.
No final do pronunciamento, o
presidente da Câmara, vereador
Rafael Silveira, em nome do PSDB
local desabafou: “Tenho outro
candidato a deputado que apoio e
vou continuar apoiando; não nasci
neste partido e não preciso morrer

nele”, disse o presidente da Câmara de Torres na tribuna.
O embate interno iniciou por
conta de uma ação do PSDB, no
final do ano de 2020 (pós-eleição),
que pedia o não reconhecimento
da eleição dos políticos do Republicanos em Torres na eleição municipal passada, com a alegação de não
ter havido o cumprimento formal
do respeito à cota de mulheres na
nominata, exigido pela lei eleitoral.
Caso este processo vá em frente
e o PSDB (estadual) mantenha sua
busca por anular a eleição do candidato do Republicanos, o vereador João Negrini pode perder sua
vaga na Câmara para o 1º suplente
do PSDB aferido no pleito de 2020.

o risco de acidente causado pelos
ônibus que diariamente acessam
esta estrada de forma perigosa justamente pela falta de área de escape
ou rótula.
Concordo. O argumento que eu
usaria é o de que o Parque Itapeva
pertence ao Governo do Estado do
RS, assim como a Estrada do Mar é
de jurisdição do mesmo governo gaú-

cho. A atitude, portanto, seria de fomento ao turismo do Estado, além da
segurança do transito na via também
estadual. A cidade de Torres pode
ganhar com isto, mas o Estado ganha
mais. Eu colocaria cópia do Pedido
de Providência para a Secretaria Estadual do Turismo, que pode colocar
isto no portfólio de obras em prol do
turismo gaúcho.

plantação das cancelas eletrônicas
(que está em andamento) será coerente que haja a melhoria do asfalto no Parque, mantendo a quali-

dade e seguranças das pessoas que
ali transitam em alinhamento com
a importância do parque conhecido
internacionalmente.

está especialmente ligado a política
de Torres. Praticamente todos os vereadores que utilizaram a tribuna na
sessão falaram um bom tempo de
seus pronunciamentos sobre a perda.
O jovem Marcos Vinícius já havia
participado da prefeitura como CC,
além de sua família ser filiada ao PT

e militar pelas causas do partido. Mas
sua participação na política parece
ter sido importante para políticos de
outras as agremiações. O jornal A FOLHA também expressa seu pesar pela
partida tão cedo do jovem, recentemente formado em jornalismo pela
UFRGS.

autoria do livro "Zona Costeira
Urbana" que será lançado pela
editora EDUCS no dia 30 de junho
de 2022, as 18:30 horas na UCS /
Torres.
Conforme informa o vereador

autor, o livro traz como tema a relação do homem com a natureza
e regulamentação da ocupação
em razão da função socioambiental, que é indispensável para o seguimento da vida de todos.

RÓTULA COM GANHOS DE SEGURANÇA E TURÍSTICOS
Estará tramitando nos ritos da Câmara de Torres, a partir da votação
na segunda, dia 20/6, uma INDICAÇÃO, de autoria do vereador Silvano
Borja (PDT), que sugere formalmente
que DAER faça um estudo de viabilização técnica para a construção de
uma rótula na Estrada do Mar, na altura do KM 86 (estrada do cemitério
na entrada da Itapeva Norte), uma

via de terra, ainda sem capeamento.
Na justificativa da Indicação, o
autor afirma que sua demanda está
fundamentada no sentido de oferecer maior segurança aos usuários
daquele local, tanto os moradores
como os turistas e visitantes que vão
até o Parque Estadual da Itapeva.
O vereador diz ainda que o próprio
DAER afirma que não pode fazer uma

área para escape na altura da entrada
em destaque para veículos que vem
no sentido norte/sul e quer acessar
a via, o que de certa forma levaria a
única solução restante: uma rótula.
Silvano Borja lembra ainda que a
rótula poderia fomentar mais o turismo e movimento na região, o que
ativaria a economia da cidade. E reclama afinal que atualmente existe

OBRAS ESTADUAIS QUE TAMBÉM BENEFICIAM TORRES
Também tramita nos ritos da Câmara torrense um PEDIDO DE PROVIDÊNCIA, de autoria do vereador
Alexandre Negrini (Rep) que solicita

NOVO ENDEREÇO:
Avenida General Osório,156 sala 2

que a prefeitura de Torres encaminhe o recapeamento asfáltico dentro do Parque Estadual da Guarita.
O autor defende que, após a im-

PESAR PELA MORTE DO JOVEM MARCOS VINÍCIUS
O Vereador Jacó Miguel (PSD) é
autor do Requerimento formal para
que a Câmara de Torres faça o encaminhamento de uma Moção de Pesar aos familiares do jovem MARCOS
VINICIUS DE FARIAS TOLENTINO, por
seu falecimento, ocorrido no dia 13
de Junho passado.

O autor oferece no texto da Moção
as sinceras condolências de toda a Câmara de Vereadores, entendendo que
a Casa Legislativa não poderia deixar
de expressar o seu pesar neste caso.
Realmente, o jovem falecido tragicamente (parece que por conta de uma
agressão após acidente de trânsito)

LIVRO SOBRE ZONA COSTEIRA URBANA
O Vereador de Torres Rogério
Jacob, o Rogerinho (PP) por sua
vez fez pedido de encaminhamento de uma Moção de Congratulação à Juliana Cainelli de
Almeida e Adir Ubaldo Rech pela
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Número de novos casos de Covid-19 diminuiu um
pouco em relação a última semana em Torres
Torres registrou 153 novos casos no período de uma semana. Confira também novos dados sobre a Covid-19 em Três Cachoeiras e Arroio do Sal
Referente a pandemia de Covid-19 em Torres nos dias entre
09/06 e 15/06, uma notícia alentadora - nenhum novo óbito relacionado a doença foi registrado neste
período.
Além disso, houve diminuição

em relação ao número de casos
ativos de Covid-19 na cidade. Na
quarta-feira (15/06), o Boletim
Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde registrava 103 casos ativos em Torres
- número que é menor que os 130

casos ativos da quarta-feira passada
(08/06). Nesta semana foram positivados 153 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.

153 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 15 de junho, o
Boletim Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de Saúde de Torres registrava, contando
desde o início da pandemia, 12.661
casos confirmados, com 12.433
recuperados, 101 pacientes em
isolamento domiciliar e 125 óbi-

tos. "Nesta quarta (15), o Boletim
registrava dois casos de Covid no
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (em Torres) - são pacientes
de fora de Torres, hospitalizados
na UTI. Também estão registrados
dois pacientes de Torres hospitalizado em outro município", ressalta

a Prefeitura de Torres, indicando
ainda que o boletim registrava um
caso suspeito de Covid-19 (hospitalizado em leito comum).
Assim, no período de uma semana (entre 09/06 e 15/06), foram
registrados 153 novos casos da
doença em Torres. Com isso, hou-

ve redução em relação ao total de
novos casos da semana passada
(entre 02/06 e 08/06), quando 179
novos casos foram registrados na
cidade. Reforça-se a necessidade

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

óbito em relação aos últimos
meses).
Já Arroio do Sal teve seu último boletim divulgado na terça-feira (14/06). No período de
uma semana, o município registra estabilidade no número de

casos em isolamento domiciliar.
Nessa semana são 59 pessoas (01 a mais do que a última
semana). "O Município segue
sem morador hospitalizado e
registra desde o início da pandemia 43 óbitos em decorrên-

cia da doença.No levantamento, Arroio do Sal registra desde
o início da pandemia 3.498 casos confirmados de Covid-19,
sendo que 3.396 já estão recuperados da doença", destaca a
Prefeitura de Arroio do Sal.

Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do
novo coronavírus em Três Cachoeiras, o ultimo relatório foi
de 16/06 (quinta), quando o
município estava com 2756 casos confirmados para Covid-19
(não tendo nenhum paciente

internado), sendo 2672 recuperados e nenhum suspeito
(aguardando resultados). Além,
disso, Três Cachoeiras estava
com 27 óbitos relacionados ao
coronavírus desde o princípio
da pandemia (nenhum novo

Alunos da área da Saúde da Ulbra Torres participam
de visita guiada ao Cemitério do Campo Bonito
TORRES - Na manhã da última
segunda-feira (13 de junho), a Coordenadoria de Gestão de Cemitério e Serviços Funerários recebeu
alunos da Ulbra Torres da área da
saúde, para realizar visita guiada
ao Cemitério Municipal do Campo
Bonito. "O objetivo principal foi o
de compreender o rito fúnebre, a
arte cemiterial, o contexto social
e as transformações da sociedade
refletidas no local, além de desta-

car o espaço como forma de manutenção da memória. A visita guiada
é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão, através da Coordenadoria", ressalta a Prefeitura
de Torres.
De acordo com a responsável
pela administração dos serviços no
Cemitério Municipal, Maria do Carmo Conforti Rodrigues foi apresentado o circuito de visitação elen-

cando fatos históricos, memória
local e lendas. A Secretaria Municipal de Administração e Atendimento o Cidadão, através da Coordenadoria de Gestão de Cemitério e
Serviços Funerários, numa parceria
com a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, realizou a 1ª Visita Guiada ao Cemitério Municipal
Campo Bonito, na manhã do dia 21
de maio durante a 20ª Semana Nacional de Museu.

Agentes de Endemias vistoriam cemitérios fortalecendo
combate ao Aedes aegypti em Torres
É muito comum observar nos
cemitérios túmulos repletos de
jarros e potes com flores e velas,
que, ao acumular água, se tornam
potenciais criadouros do mosquito
Aedes aegypti. Por isso, agentes
de endemias de Torres estão fiscalizando periodicamente esses
locais, a fim de evitar a reprodução
do inseto que transmite Dengue,
Chikungunya e o vírus da Zika.
Nesta sexta-feira, dia 10 de junho, a equipe fez vistoria e limpeza no cemitério do Campo Bonito.
Foram recolhidos 13 sacos de lixo
de 100 litros cada de materiais que
acumulavam água e representavam perigo para a proliferação do
mosquito. Participaram da ação os

agentes de endemias Isabel Zeferino, Viviane Oliveira, Diego Santos e
Douglas Oberofer.
Conforme o biólogo, Lasier
França, os cemitérios estão sempre
na mira da vigilância ambiental.
“Os cemitérios são classificados
como pontos estratégicos. Quinzenalmente são feitas vistorias e
realizados tratamentos necessários. O importante é evitar colocar
esses recipientes com água, preferir colocar com areia ou com os
vasos abertos no fundo, para que,
quando a gente for colocar água
ou chover, essa água escorra”, recomenda.
Nos cemitérios, os agentes fizeram uma varredura em toda a área

e, rapidamente, encontram potes
e garrafas de plástico e vasos com

água acumulada. Se o mosquito
põe seus ovos num recipiente as-

sim, em sete dias, as primeiras larvas já aparecem.
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Veículos com placas de Torres devem se cadastrar
para terem acesso gratuito no Parque da Guarita
Para terem acesso gratuito no
Parque da Guarita, os veículos
com placas de Torres terão que se
cadastrar. Muitos veículos já realizaram o cadastramento, mas fica
o aviso aos que ainda não realizaram o processo. A determinação é
em consequência da implantação
do novo sistema de automação
de estacionamento no Parque. A
Prefeitura de Torres solicita aos
proprietários que efetuem o cadastro o mais rápido possível.
A efetivação do cadastro é sem
custo e bem fácil, basta apenas
preencher os dados no link abaixo. "Após a informação dos dados, o proprietário receberá um
e-mail no endereço cadastrado,
devendo obrigatoriamente res-

ponder com cópia do documento
do veículo para validação. A iniciativa é necessária para o veículo
ter acesso liberado, e ser beneficiado pela Lei Municipal nº 3348,
de 17 de novembro de 1999, que
concede o direito de acesso gratuito no Parque da Guarita ao proprietário de veículos emplacados
no município de Torres", ressalta
a municipalidade.
Sistema de cobrança 100%
automatizado
O sistema de cobrança do acesso de veículos ao Parque será
100% automatizado. Tratam-se
de cancelas projetadas para controlar o alto fluxo de veículos. As

cancelas farão a leitura da placa
dos veículos que desejam acessar
o Parque, identificando e isentando os que são registrados em
Torres, e cobrando dos que são
registrados em outros municípios.
A iniciativa trará benefícios ao
Parque.
Os guichês para pagamento
estão instalados junto ao estacionamento para facilitar o acesso
aos turistas e banhistas. O sistema permite que Táxis ou veículos
de transporte por aplicativo possam entrar e sair com período de
15 minutos de tolerância. Quem
ainda não cadastrou seu veículo
pelo site, também poderá fazer
o procedimento diretamente nos
guichês do Parque.

Assistência às detentas é pauta da Secretaria de
Saúde e Presídio Estadual Feminino de Torres
Na tarde da última sexta
feira (10 de junho), a Secretária Municipal de Saúde,
Helvia Sanae Mano, visitou
o Presídio Estadual Feminino
de Torres, junto a seu assessor John e a nova diretora
de Atenção Básica, Francieli
Ribeiro. Muito bem recepcionados pela diretora do Presídio, Juliana Malacarne e seu

Corpo de Bombeiros Militar de Torres
participou da operação conjunta de
fiscalização de produtos perigosos

Nos dias 01 e 02 de junho
o Corpo de Bombeiros Militar
de Torres participou da operação conjunta de fiscalização
de produtos perigosos coordenada pelo IBAMA, visando a
mitigação dos riscos a vida, ao
meio ambiente e ao patrimônio em caso de sinistros com
estes produtos.
Participaram também da
operação: Polícia Ambiental,
FEPAM, DAER, PRF.

diretor-adjunto e sua chefe
de segurança, a Secretaria de
Saúde do município buscou
estreitar a relação entre as
instituições, a fim de efetivar
maior participação em projetos de saúde desenvolvidos
na Unidade Penitenciária de
Torres, e também buscar aumentar os atendimentos efetuados na mesma.

"A Secretária de Saúde foi
convidada a conhecer as dependências do presídio. Além
das pautas de atendimentos
de rotina prestados às detentas, foram discutidas estratégias de acompanhamento a
saúde mental das mesmas e
acompanhamento pré-natal
das gestantes da unidade",
indica a Prefeitura de Torres.

Prefeitura de Torres lança chamamento
público aos empreendedores com
franquias para participação em Podcasts
A Prefeitura de Torres, por
meio da Secretaria Municipal do
Trabalho, Indústria e Comércio,
lançou um chamamento público dirigido aos empresários
que atuam em Torres com franquias de todos os segmentos. O
propósito é de oportunizar aos
fraqueados, a participarem de
uma nova iniciativa da Secretaria. Em parceria com o Sebrae, a
Secretaria vai lançar o primeiro
de uma série de podcasts com o
objetivo de proporcionar maior
conhecimento para o público
empresarial. Os podcasts têm
como base o conceito de áudio
marketing, representando uma
boa oportunidade de comunicação, com a proposta de levar
mais informação aos interessados.
Com a iniciativa, a Prefeitura investe em nova maneira de
disponibilizar o aprendizado. O
primeiro ciclo vai tratar sobre

Franquia. Os podcasts ficarão
disponíveis para quando o empresário quiser escutar. Estarão
no Youtube, Instagram e no Facebook da Prefeitura.
Para participar, basta apenas
o interessado preencher o formulário no link - https://torres.
rs.gov.br/desenvolvetorres/
qualificatorres/#podcast . As
inscrições vão até o dia 21 de junho. Para tanto, deve ser anexado a cópia do alvará da empresa
com os tributos pagos em dia.
A iniciativa resulta do Programa
Qualifica Torres, um dos eixos
do Plano Desenvolve+Torres. O
objetivo é efetivar a qualificação
profissional da mão de obra local através do ensino disponibilizado por instituições parceiras.
O formato de conteúdo em áudio vem ganhando muitos fãs e
simpatizantes, pois é algo muito
prático, que pode ser ouvido a
qualquer hora do dia.
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Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio 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 participar, independente de ter ou não problema 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.
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

HISTÓRICO ANTIGO DE PROBLEMAS
SOCIAIS EM TORRES
O processo de urbanização em Torres se intensificou a partir da década de 1950.
As atividades urbanas no balneário se expandiram, atraindo cada vez mais pessoas
para a praia, a prefeitura de então, possuidora de uma grande área junto ao Rio
Mampituba, sem condições de urbaniza-la, fez chamamento público no ano de 1948,
onde a Companhia Predial e Agrícola S/A foi a vencedora, adquirindo a totalidade
da área. A empresa começou a venda de lotes e deu início a urbanização com o calçamento das ruas pela Construtora Irmãos Lupim, na parte a beira mar por ser mais
valorizada.
Porém, havia a parte remanescente, que mesmo havendo zeladoria não conseguia
estancar as invasões de suas terras, e diante do problema social que se criaria removendo estas famílias, os diretores em diversas vezes procuraram a prefeitura de
Torres para se achar uma solução, mas nunca se chegava a um acordo. Em 1990, o
gestor municipal sofria pressão de todos os lados, pois havia na cidade problemas de
invasões em áreas particulares, como no bairro Predial; invasões do potreiro pertencente a Urbanizadora Isaque (hoje bairro Getúlio Vargas); terras da Família Bastian,
Sperb e Construtora Edel, (hoje bairros São Francisco e Porto Alegre).
A urbanização sem um devido planejamento gerou como consequência vários
problemas de ordem social. O inchaço provocado pelo acúmulo de pessoas em Torres em meio a falta de uma infraestrutura adequada em vários pontos no passado
gera transtornos hoje para a população urbana. Com isso a cidade enfrenta diversos
problemas nas questões de regularizações das moradias, desemprego, desigualdade
social, saúde, educação, violência e exclusão social. Por mais que haja algumas medidas, o acesso à moradia com as devidas condições de infraestrutura (saneamento
ambiental, asfalto, iluminação, etc.) não atinge todas as camadas da população. É
cada vez mais comum o surgimento e ampliação de vilas desprovidas de serviços

ê

públicos. Outro agravante são as pessoas que não conseguem obter renda suficiente
para ser destinada à habitação, e acabam utilizando as ruas da cidade como espaço
de moradia - pessoas em situação de rua.
A educação de baixa qualidade gera vários transtornos, pois parte da população
não consegue obter qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho cada
vez mais competitivo, também faltam profissionais técnicos para atender a demanda
do ensino a alunos com alguma deficiência. Com isso, ocorre o aumento do desemprego e se intensificam atividades como as desenvolvidas por vendedores ambulantes, coletores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outras do mercado informal.
Penso que os poderes constituídos tem o dever de juntos procurar solução, mas
vimos vereadores pedindo que o executivo faça fiscalização para barrar vendedores
nos semáforos de Torres. É o poder que deveria criar legislação, para que o executivo
cumpra seu papel gestor e possa executar seu trabalho de acordo com a lei.
Um dos problemas urbanos que preocupa a população atualmente é a violência,
pois todos estão vulneráveis aos crimes que ocorrem, principalmente na zona urbana. Apesar de certa sensação de segurança (em relação a centros mais populosos),
frequentemente têm-se notícias de assaltos, roubos, agressões, e outros tipos de violência. Esse fato contribui bastante para que a população fique com medo, e o que é
pior, muitos já não confiam na segurança pública.
MONTE CARLO - Moradores pedem para que seja feita a demarcação e realinhamento da Estrada do Ranário; iluminação pública na Rua São Marcos; limpeza
geral e coleta de lixo em todas as ruas do bairro em ambos lados da Estrada do Mar;
colocação de base graduada nas Ruas desta localidade.
ITAPEVA - Comunidade está reclamando da falta pavimentação na Rua São Luiz
e Rua Nossa Senhora de Fátima que liga o bairro entre zona Sul e zona norte; colocação de base de graduada na Rua Padre Reus; colocação de um redutor de velocidade
na Av. Flores da Cunha; patrolamento e ensaibramento da Rua São Luís com a Rua
Santa Maria; colocação de base graduada na Estrada dos Cunhas.
PRAIA REAL - Moradores estão pedindo equipamentos de recreação infantil na
Praça da Praia Real; conserto do calçamento na Rua Minas Gerais; capina geral e
limpeza em toda a comunidade.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
Coronel Pacheco, 985.

ou Rua
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CÂMARA DE TORRES

		
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 19a Sessão
Plenária Ordinária, do 2o Período Legislativo, da 18ª
Legislatura, às 16h, no dia 13 de junho de 2022. Presentes ainda, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP),
Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro
Jardim Boaventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel
Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha
(PSL).
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 08/2022, de 03 de junho de 2022, do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDIPI, solicitando informações a respeito das deliberações da Audiência Pública realizada, em 31/03/2022, referente a troca
de endereço da Rodoviária.
Procedimento nº 00914.004.706/2020-0014, do Ministério Público, notificando a Câmara de Vereadores de Torres,
sobre o arquivamento do Inquérito Civil, o qual será submetido a homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público.
Correspondência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informando a essa Egrégia Câmara Municipal,
que até dia 31 de maio do ano em curso, o programa Juro
Zero do Governo do Estado, realizado por meio desta Secretaria, injetou recursos na economia do Rio Grande do
Sul, da região do Litoral e do Município de Torres.
Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, encaminhando comunicado sobre Parecer relativo às
contas do gestor do Município de Torres, no ano de 2019,
conforme Decisão transitada em julgado no Processo nº
4406-0200/19-9.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
Emenda nº 01/2022, da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação (CCJR), ao Projeto de Lei nº 25/2022, que denomina espaço público, a praça localizada entre as Ruas
Nossa Senhora dos Navegantes, Rua Bonfim, Av. Independência e calçadão 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 Quadra Emídio Mariano. (altera o art. 1º)
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 166/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações às
atletas de handebol da Ulbra Torres e a toda equipe, pela
conquista do Campeonato Estadual Universitário de Handebol, realizado no dia 11 de junho de 2022, em Campo
Bom/RS.
Nº 167/2022, dos vereadores Cláudio da Silva de Freitas e
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que requerem autorização
para participarem de curso a ser realizado nos dias 21, 22,
23 e 24 de junho de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 168/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer o
encaminhamento de Moção de Congratulação à Dra. Juliana Cainelli de Almeida e ao Dr. Adir Ubaldo Rech, pela

autoria do livro "Zona Costeira Urbana".
Nº 169/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que requer
o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do
jovem Marcos Vinicius de Farias Tolentino, por seu falecimento, ocorrido no dia 13 de junho de 2022.
Nº 170/2022, da Mesa Diretora, que requerem o encaminhamento de Moção de Apoio à aprovação do Projeto de
Lei Federal 3723/2019 em tramitação no Senado Federal.
Nº 171/2022, dos vereadores Dilson Mauro Jardim Boaventura, João Alexandre Negrini de Oliveira, Rogério
Evaldt Jacob e Rafael da Silveira Elias, que requerem autorização para participar de curso nos dias 02, 03, 04 e 05
de agosto de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 172/2022, do ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que
requer autorização para participar de curso nos dias 02, 03
e 04 de agosto de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 173/2022, da Mesa Diretora, que requer autorização
para o Diretor participar de curso nos dias 02, 03, 04 e 05
de agosto de 2022, em Porto Alegre/RS.
INDICAÇÕES
Nº 89/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Diretor
da CCR Via Sul, senhor Fausto Camilotti, a realização do
patrolamento e ensaibramento da via marginal à BR 101,
Bairro Jacaré, Torres/RS.
Nº 90/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que indica à
Justiça Eleitoral que mantenha as seções eleitorais números 54 e 193 no Salão Comunitário da Itapeva Norte.
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 101/2022, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura (CIMAA), que solicita ao Poder Executivo informações quanto à regularização fundiária urbana REURB e REURB-S que está sendo feito em Torres/
RS.
Nº 102/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo informações quanto às constantes mudanças de
horários da empresa Torrescar, que possui concessão pública municipal.
Nº 103/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo informações quanto à residência em estado de
abandono na Rua José Inácio de Matos, 525, que segundo
moradores do Bairro, tem servido de local de encontro de
usuário de entorpecentes.
Nº 104/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo informações quanto à certidão de denominação
de logradouro popularmente conhecido como Rua Professor Gilberto Valim, São Brás, nesta Cidade.
Nº 105/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo informações quanto à poda ou supressão de árvore junto ao passeio público, na Rua Santa Maria, 576,
Bairro São Jorge, nesta Cidade.
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 346/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto da cobertura da parada de ônibus localizada na esquina da Av. José Bonifácio com a Travessa Piratini, nesta
Cidade.
Nº 347/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa buraco no trecho próximo a Câmara Municipal
no sentido ida e vinda, localizada na Av. do Riacho, neste
Município.
Nº 348/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à instalação

de um bicicletário nas imediações da Câmara Municipal.
Nº 349/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao reparo
do trecho em desnível na Rua José Maia Filho, com a esquina da Av. Silva Jardim, nesta Cidade.
Nº 350/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao reparo
do buraco na Av. Castelo Branco, antes do quebra-molas
próximo da rótula em frente do Posto JAM, nesta Cidade.
Nº 351/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à recuperação da iluminação pública entre o KM 85 e 88 às margens da rodovia RS
389, Rodovia Estrada do Mar, neste Município.
Nº 352/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à limpeza na Rua José Inácio de Matos, próximo ao nº 525, bem como colocação de
cerca na área pertencente ao Parque Estadual de Itapeva,
próximo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zona
Sul, nesta Cidade.
Nº 353/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto ao patrolamento e colocação de base graduada na Av. Nereu José Quartiero, nesta
Cidade.
Nº 354/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à poda de mato na lateral
da via, na Rua Alvacir José Flor, Loteamento Mirim, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 355/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto ao conserto de boca de
lobo nas ruas Belém e José Tertuliano, Bairro São Brás,
nesta Cidade.
Nº 356/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à instalação de quatro luminárias no postes localizados na Rua Belmiro, lado oeste,
Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 357/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento da Estrada do Cemitério (acesso ao camping do
Parque Itapeva), Bairro Itapeva, nesta Cidade.
Nº 358/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à implantação de vaga de
estacionamento para idoso na Av. General Osório, entre as
ruas Alexandrino de Alencar e Gen. Firmino Paim, lado
oeste, centro, nesta Cidade.
Nº 359/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento das ruas São Pedro, Manoel Antunes, Santo Antônio e entorno, Bairro Guarita, nesta Cidade.
Nº 360/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento da Travessa Nereu José Quartieiro, Bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 361/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto ao patrolamento e ensaibramento da Estrada do Faxinal (Normélio), Bairro Faxinal, nesta Cidade.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Lamentou a morte violenta do jovem Marcos Vinícios Tolentino, externando
seus pesares à família, pedindo que a polícia tome providências para apurar o caso. Lamentou que o Executivo
gaste mais de um milhão de reais por ano para a causa
animal, enquanto a Saúde passe por dificuldades. Solicitou
que o Executivo faça uma rua na localidade do lixão do
Tamboriqui, com o intuito de evitar que as famílias locais
caminhem aproximadamente cinco quilômetros para acessar suas casas. Pediu desculpas às pessoas que lidam com
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a causa animal por discordar dos gastos do município
com a causa.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Lamentou a morte do jovem
Marcos Tolentino, que se envolveu em um acidente de
trânsito, onde foi agredido, chegando à morte. Disse que
sonha com uma sociedade justa, solidária e segura. Por
este motivo, tem lutado pela criação da Guarda Municipal, sugerindo a implantação de cercamento eletrônico
no município. Pediu que os jovens não se envolvam em
discussões no trânsito para evitar situações como a do
jovem Marcos. Destacou a importância da fiscalização
de trânsito, para que a aplicação de multas faça com que
a população repense suas atitudes. Sugeriu a implantação
de um chafariz na Lagoa do Violão, enaltecendo a beleza do local. Falou sobre algumas obras necessárias no
município, como a pavimentação da Rua do Normélio e
Estrada dos Cunhas. Citou algumas melhorias feitas pelo
Executivo nas Praias do Sul.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Externou
seus sentimentos à família do jovem Marcos Vinícios,
falecido no final de semana. Mencionou a instalação das
cancelas no Parque da Guarita, sinal de transparência
quanto à arrecadação dos cofres públicos. Pediu que seja
feita a recapagem das vias internas do Parque da Guarita,
para proporcionar um melhor acesso aos visitantes. Parabenizou a todos envolvidos na implantação do sistema.
Disse que “todo governo tem problemas”, enfatizando
que as verbas são limitadas. Ressaltou que o Executivo
não tem se preocupado apenas com o turismo, mas com
a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Pediu
que o Poder Público faça melhorias na cancha de bocha
na praça em frente ao prédio da Prefeitura, realçando que
pessoas das mais variadas faixas etárias visitam o local.
Convidou a população para participar da audiência Pública, no dia seguinte, para apresentação do estacionamento Rotativo do município, alertando que este não se
compara ao anterior, proposto há alguns anos. Convidou
a todos a participar da caminhada de Conscientização
contra a Violência da Pessoa Idosa, que será iniciada na
unidade do CRAS. Mencionou a Feira de Adoção, realizada na Casa da Terra no final de semana, parabenizando
aos envolvidos.
Ver. Moisés Trisch: Relatou que tem acompanhado a
complexidade da Avenida do Valão, sugerindo a implantação do sistema holandês de Comportas de Marés, adotado em muitos municípios. Propôs que seja feito estudo
de viabilidade técnica e financeira para a implantação do
sistema. Pediu que a Administração se prepare, via projeto de lei, para que as Agentes Comunitárias de Saúde
recebam o reajuste do piso nacional, que em breve será
disponibilizado pelo Governo Federal. Pediu que o Executivo estenda o auxílio-alimentação também aos profissionais contratados. Agradeceu a todos que enviaram
felicitações pelo seu aniversário. Lamentou a morte do
Marcos Tolentino. Disse que o jovem, um rapaz negro,
coincidência ou não, foi vítima de violência. Salientou
que o jovem brilhará no céu, externando sua solidariedade à família. Atribuiu a atual violência à falta de investimento público nas polícias e órgãos de segurança.
Apresentou os números do Festival do Balonismo, afirmando que “os custos ficaram, praticamente todos, com
a Prefeitura”, enquanto que os ingressos “foram levados
pra fora”, sugerindo que os valores poderiam reverter
para o município.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Fez a leitura de uma nota
do PSDB de Torres, repudiando a atitude do Presidente
Estadual, que destituiu a comissão provisória, legitimamente eleita pelos filiados de Torres. Esclareceu que em
2005 o partido, por se sentir prejudicado, entrou com liminar contra o Republicanos, solicitando a não diplomação
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do vereador Negrini. No momento em que os membros
do partido no município resolveram declinar do processo
contra o colega vereador, receberam “da estadual” um
comunicado destituindo a comissão, alegando “motivos
escusos”. Foi enfático afirmando que “não nasceu neste
partido e não precisa viver nele”, repudiando a atitude
do Presidente Estadual, Lucas Redecker, reiterando que
o Deputado não tem seu apoio para as eleições. Relatou
que, em conversa via celular com o Deputado, receberia
uma verba de R$ 250.000,00, que até o momento não
chegou. Afirmou que “se o Deputado quer voto e apoio,
mas não se aproxima de sua base, não tem como receber
este apoio”. Disse que apoiará outro deputado, que não
se curva e não tem medo de represálias.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Relatou o caso de uma empresária que levou a esposa de um funcionário até o Posto de Atendimento. Chegando lá, depois da triagem, teve
que esperar por um médico. Ao ouvir de um senhor, que
ele aguardava por mais de duas horas, resolveu procurar por um profissional. Ao entrar em uma das salas, encontrou dois médicos conversando, enquanto as pessoas
aguardavam por atendimento. O vereador disse ter certeza que a Secretária da Saúde, Élvia Sanae, desconhece a
situação. Foi enfático dizendo que é preciso ter pessoas
competentes e realmente responsáveis pelo que fazem.
Levará as queixas à Secretária para apurar a situação.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Prestou homenagem ao senhor Hélio Moreira, com o título de Cidadão
Honorário de Torres. Fez um breve relato de seu histórico, e livros publicados em mais de 170 países. Lamentou
que as pessoas não conheçam uma “pessoa com esse calibre”, elencando os inúmeros títulos do escritor. Repassou às mãos do Presidente da Casa uma obra de Hélio
Moreira, enaltecendo seu empenho em elevar e divulgar
a cidade de Torres em seus livros.
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Agradeceu ao Secretário Mateus pelo cadastramento de sua demanda para
a pista de Skate. Convidou a todos para participar da
campanha de Conscientização ao Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, que ocorre no dia seguinte na Unidade do CRAS. Citou dados mundiais sobre a
população idosa, que tem aumentado bastante, realçando a importância do cuidado com os idosos. Esteve no
Campeonato Estadual de Sub-18, citando os vencedores
torrenses da competição: na 37ª Maratona Internacional
de Porto Alegre, com mais de sete mil atletas; na meia
Maratona, com mais de seis mil atletas, tendo como sétimo colocado o atleta Alan Vieira; e rústica, com mais
de dois mil atletas, também com um colocado torrense.
Citou a pintura de faixas de segurança na Avenida Independência. Espera que a iniciativa avance até a praia.
Parabenizou alguns aniversariantes da semana.
Ver. Igor Beretta: Falou sobre o almoço no final de semana da comunidade Santo Antônio, Bairro São Jorge,
elogiando aos organizadores. Em referência à intervenção do PSDB, comentada em pronunciamento anterior,
lembrou que em 2014, “o Secretário Mateus estava do
outro lado, intervindo no PC do B de Torres, assumindo
o partido”. Sugeriu que o Secretário tire proveito da situação. Parabenizou o servidor “Cabelo”, que fez 24 anos
de serviços ao município. Elogiou a Secretaria de Obras
pela obra em frente à Bomag, que alagava constantemente em dias de chuva. Lamentou a perda do Alexandro, falecido na semana anterior, e do jovem Marcos Tolentino.
Agradeceu à Secretária que providenciou uma lona no
centro de triagem para proteger os usuários em dias de
vento. Reclamou dos pontos de embarque e desembarque do transporte que envia os munícipes a Porto Alegre.
Disse que as rotas precisam ser revistas.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Em resposta ao
comentário de um vereador em pronunciamento anterior,
disse que se há má gestão de recursos por parte do Executivo, os vereadores também têm responsabilidade, já
que os orçamentos foram aprovados pela Casa. Disse que
Torres é um berçário de atletas. Citou as atletas de handebol da Ulbra que venceram o Campeonato Universitário Estadual no final de semana. Destacou que “Torres
não é só futebol, mas persiste a insistência de se vender
só futebol”. Mostrou preocupação com o transporte público, sugerindo a concessão de vans no município para
amenizar a falta de transporte coletivo. Disse que não é
contra a causa animal, mas acredita que se gasta muito
com animais, em virtude de decisões judiciais. Colocou
que o principal responsável pelos animais abandonados é
o ser humano, que os recolhe quando pequenos e depois
abandona.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Convidou a todos para a festa no Bairro do Barro Cortado, para a festa
de Nossa Senhora de Fátima. Disse que no dia 20 sai a
licitação para a estrada do Bairro do Barro Cortado, na
esperança de que em breve iniciem as obras. Parabenizou
a Secretaria de Obras que está iniciando as operações de
tapa buraco na Avenida Castelo Branco, e ao Chefe do
Executivo pelo belo trabalho. Externou seu pesar à família do Marcos Vinícius, falecido no final de semana. Disse que é lamentável ver famílias sofrendo dessa maneira,
em virtude de tanta violência.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Parabenizou ao Vereador
Moisés, que fez aniversário. Agradeceu à participação da
sociedade no Bingo da Paróquia São Domingos. Convidou a todos, em nome da senhora Lenara Milanez, a participar da missa das 19h para a troca das treze festeiras.
Apresentou o laço violeta, em referência à conscientização e combate à violência da pessoa idosa. Convidou a
todos para participar da caminhada das violetas, que inicia no CRAS, às 19h, e vai até a Praça XV. Pediu que a
Secretaria de Saúde instale um ponto de parada na Praia
Santa Helena, para as pessoas que necessitam de transporte a Porto Alegre. Explicou que as pessoas das praias
têm que se deslocar até o aeroporto para usar o veículo
do município. Externou seus sentimentos à família do Jovem Marcos Vinícios, falecido recentemente.
ORDEM DO DIA
Projeto de Lei nº 26/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que denomina vias públicas, no Loteamento
Jardim Monte Carlo, na cidade de Torres: Rua Refúgio
do Sabiá, Rua Beija Flor e Avenida Bem-te-vi. 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.camaratorres.rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visuais, a nova plataforma permite à população ficar por dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em
tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a
comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
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Feira da Biodiversidade em Três Cachoeiras: conhecimento
para produção 'fazer as pazes' com meio ambiente
Por Centro Ecológico
________________
Passados dois anos desde sua
última edição, aconteceu neste
terça-feira (14) a Feira da Biodiversidade 2022 em Três Cachoeiras. Em clima de reencontro e de
urgência em conciliar produção e
consumo com preservação ambiental, 29 expositores levaram
diferentes alimentos, sementes,
plantas, fotos e artesanatos ao
Salão da Paróquia São José. Três
instituições de ensino mostraram
projetos sobre plantas alimentícias não convencionais (panc),
compostagem de resíduos orgânicos e criação de abelhas nativas
sem ferrão.
“Quem vai ali é gente que real-

mente quer partilhar sua experiência, aquilo que está vivendo em
sua propriedade e também quem
vai buscar informações porque
tem sede do novo, do diferente,
dos resgates”, avaliou Elci da Paz
Scheffer, do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Na
opinião da agricultora, foi uma das
melhores feiras, porque além das
bancas de outras regiões, houve
uma participação mais integrada
dos indígenas, com apresentação
do coral da aldeia Nhu - Porã de
Torres, e o almoço combinando
cozinha italiana com ingredientes
da biodiversidade local.
Preparado pela especialista em
plantas alimentícias não convencionais (panc) Irany Arteche e o
premiado chef da alta gastrono-

mia Cesar Scolari com o apoio de
voluntárias, o cardápio destacou a
o coração da bananeira, chamado
de mangará, e a polpa do fruto da
juçara. Tinha caponata de mangará, ravióli com juçara na massa
recheado com legumes e queijo,
pesto de panc com queijo, nhoque de banana figo e araruta, saladas folhosas com flores e panc,
arancini (bolinho de risoto com
queijo), chips de cará moela, lascas de queijo de ovelhas da região
da campanha, tartar de banana,
sobremesas e sucos.
Na apresentação dos pratos,
Irany ressaltou que diante das
condições atuais do ambiente
e da sociedade, a comida deve
fazer bem ao corpo, à alma e ao
ambiente. “Não dá mais pra ficar

longe disso”. Para a nutricionista,
deve- se questionar o que vem
com o alimento: “um incentivo a

uma indústria que está causando
muitos danos? Ou ele vem com
uma preservação?”

- Porã de Torres levou alguns
integrantes do coral formado por cerca de 60 crianças
e adolescentes. Conforme o

Cacique Mário, o grupo ensaia todos os dias e as músicas, assim como o artesanato,
são passadas de geração para

geração. Uma das canções
apresentadas falava sobre a
importância de um líder ser
forte e humilde ao mesmo

tempo. “Daqui pra frente vai
ficar essa história, ficar para o
meu filho, pro meu neto, pros
alunos”.

Coral indígena
Além dos cestos de cipó
imbé e esculturas em madeira de bichos da Mata Atlântica, a aldeia indígena Nhu

Leões e lobos-Marinhos chamam atenção em Torres

Lobo Marinho que apareceu junto ao rio Mampituba

Não foi somente a ressaca que se destacou no litoral gaúcho. No domingo (12)
em Torres, um Leão Marinho
chamou a atenção de moradores e de quem passou pela
avenida Cristóvão Colombo,
às margens do rio Mampituba. A equipe do REVIS Ilha
dos Lobos foi notificada sobre
a ocorrência do animal - um
leão-marinho-do-sul (Otaria
flavescens). Além disso, um
lobo-marinho-sul-americano
(Arctocephalus australis) foi
avistado ao lado direito dos
molhes, no Passo de Torres. E

outro Lobo na Prainha em direção a praia da Cal.
"O leão foi identificado
como um jovem adulto, medido aproximadamente (1,70
m) com boas condições físicas
e sem ferimentos. O Lobo, filhote, no Passo de Torres medido (80 cm) não apresentava
ferimentos. O lobo na Prainha,
também um jovem adulto,
medido (1 m) com boas condições físicas. As 3 áreas foram
isoladas", ressalta a equipe do
REVIS Ilha dos Lobos.
.
Orientações em caso de en-

contro com pinípedes na praia
- Ligue para as autoridades
ambientais locais (Em Torres:
REVIS 3664-4874 / PATRAM
3626-4798).
-️ Mantenha distância mínima de 5m.
- Se possível, ajude a isolar e
sinalizar a área.
- Afaste animais domésticos, como cães.
-️Não fale alto perto do animal.
-️Se for fotografar, não use
flash.
-️Não ofereça alimento.

Árvore plantada nas margens da Lagoa do Violão
em homenagem a Balbino de Oliveira
Dia 05 de junho foi eleito
- pela ONU em 1972, durante
a Conferência de Estocolmo
- como o DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE, sendo o dia
para se refletir sobre nossas
ações e comportamentos em

relação ao cuidado e respeito
que temos sobre nossa MÃE
TERRA. Dando continuidade
nas atividades ambientais no
mês de junho, no dia 11/06 a
Associação Onda Verde realizou o plantio de uma muda de

manacá-da-serra na Praça da
Lagoa do Violão em homenagem ao agricultor ecologista,
Balbino de Oliveira.
Balbino era poeta, ambientalista e guardião da lagoa cujo
lema era "Viver o presente
projetando o futuro".Participaram da atividade a viúva
Reinalda Fritzen e familiares,
associados da Onda Verde,
representante dos agricultores ecologistas e da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente
e Urbanismo. Completando o
Memorial a céu aberto com
exemplares da Mata Atlântica.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre 14/06 e 20/06)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A semana traz muito sossego e
a possibilidade de se distanciar um pouco
dos problemas rotineiros. Uma viagem pode
acontecer para recarregar as energias, mas
tome cuidado com a dificuldade de se desligar
totalmente e acabar não aproveitando bem o
seu tempo livre. É uma boa semana para manter sua mente
livre, receptiva e alegre.

TOURO -Uma semana de paz pode ser vivida graças à sua força de perseverança,
porque com certeza você irá atrás de realizar seus sonhos ou suas vontades. Apenas
tome cuidado com ideias muito superficiais.
Haverá mais aproveitamento se você usar essa energia da
Lua Cheia para algum despertar, pois existe uma necessidade de libertação.
GÊMEOS -A semana pode te trazer a força das relações e das ajudas, portanto seja
receptivo e tome cuidado com julgamentos,
vendo apenas um lado da moeda. Algum
desprendimento pode acontecer e você se
sentirá mais solto e mais leve, ligando-se a
coisas mais essenciais. Viagens não estão descartadas, nem
que aconteçam em cima da hora.
CÂNCER -A Semana pode trazer uma energia
de querer se superar, de fazer melhor — e isso é
incrível, mas tome cuidado com os excessos, que
podem gerar alguma estafa ou energia agressiva
de competição, o que acaba atrapalhando suas
relações, principalmente as relações no trabalho
ou de amizade. Existe algum obstáculo sendo superado, o que pode
trazer uma sensação de triunfo.
LEÃO - A semana traz quebra de rotina
ou mudanças que vão te obrigar a olhar
para suas emoções ou exteriorizar o que
verdadeiramente sente. Dessa forma,
a semana se mostra frágil, porque você
está extremamente sensível. Tome cuidado com ilusões ou
dificuldade de enxergar a realidade, querendo que tudo seja
do seu jeito ou exagerando nos dramas.
VIRGEM - A semana exige certo desapego, principalmente com relação ao passado. Tome cuidado para não rejeitar tudo que for novo apenas por
medo ou necessidade de segurança. Além disso,
saiba que a semana trará novidades e que é preciso uma mente mais aberta e um coração mais
transcendente. Pode ser preciso viajar, o que pode não estar em seus
planos, bem como receber parentes ou visitas em casa.
LIBRA - Você está com muita energia hoje, e a
Lua em Sagitário traz para você uma força de
liderança amorosa, então você pode se sentir
bem conselheiro e altruísta, conseguindo ver
as necessidades do outro, o que facilita o processo de cura de todos. Não que você esteja curando ninguém, mas você está facilitando esse processo
como uma ponte entre as pessoas.
ESCORPIÃO -Pode ser uma semana mais calma e com mais sossego e descanso. Você estará
querendo compartilhar sua vida apenas com pessoas mais íntimas, mas pode haver surpresas e
visitas inesperadas. A saúde está boa, mas vale a
pena cuidar mais de si e mudar o visual ou tentar se disciplinar em
uma rotina de alimentação e exercícios.

SAGITÁRIO - A Lua Cheia no seu signo
te traz muita energia de ação e você estará a fim de realizar coisas que tragam
bem-estar e que favoreçam sua diversão
e sua autoestima. Apenas tome cuidado
com excessos. Pode ser uma semana recompensadora após um período de trabalho duro. Aproveite com
leveza!

CAPRICÓRNIO -Pode ser uma
semana caótica ou difícil de levar
até o fim, porque pode perder o
ânimo no meio do caminho. Ative mais sua intuição e medite a
respeito dos seus sonhos e o que
pode fazer mais para se desenvolver. Quanto
mais tiver ideias claras e uma boa compreensão
do seu momento, melhor será sua expansão
pessoal.
AQUÁRIO - Sua semana se realiza
conforme o planejado. Se você não
conseguiu se organizar muito bem,
a semana pode seguir um caminho
mais caótico, porém novas ideias
podem surgir e você terá mais tempo para organizá-las. Sua saúde pode estar recuperada e você se sentirá muito bem disposto. Aguarde
notícias. Inclusive, você pode receber convite de
amigos para passeios ou eventos.
PEIXES -A semana traz certo domínio da sua vontade, então tome
cuidado com manipulação de situações, mas sua força de ação
e realização será grande e você
poderá ajudar ou orientar bem as
pessoas à sua volta. Tome cuidado com a política
de troca de favores, pois, ao mesmo tempo em que
pode se beneficiar da ajuda de pessoas de poder,
pode ficar preso.
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'LARGANDO TUDO' E 'PÉ NA ESTRADA'!
O empresário torrense que decidiu mudar de vida e se aventurar pelo Brasil
Confira a seguir o relato honesto de Felipe Rocha, que há 2 anos e meio deixou para trás uma vida de empresário bem sucedido
em Porto Alegre para viajar o Brasil, aprendendo e vivendo novas experiências… Este é o começo dessa história, que deverá seguir
sendo contada - em meio a aventuras, descobrimentos e peripécias - aqui no jornal A FOLHA Torres
Por Felipe Araujo Santos
Olá! Me chamo Felipe, mas boa
parte da minha vida fui chamado
de Pipe. Tenho 31 anos. Até 2
anos e meio atrás, aos meus 29,
era um empresário muito bem
sucedido em Porto Alegre, quando "larguei tudo” e iniciei uma
viagem sabática sem prazo pelo
mundo. Recebi o desafio do jor-

nal A FOLHA Torres de criar uma
diário semanal das minhas andanças por aí. Um pouco de tudo que
fiz, meus perrengues, aventuras,
pessoas que conheci, lugares que
passei e um tanto das minhas reflexões. Viajar assim faz a gente
pensar e mudar muito, e acredito
que essa parte também seja legal
de ser compartilhada. Mas eu não
posso começar sem antes contar

minha história. Afinal, quem é o
Felipe? O que fez um empresário
bem sucedido tomar essa atitude
e sair pelo mundo? O que aconteceu nesses últimos 2 anos e
meio? Sinceramente, tem muitas
respostas que nem eu sei direito,
mas vou tentar ser breve e relatar
os pontos principais dessa história. Mas tenho que “começar desde o começo”…

Começando pelo começo…
Nasci em um inverno frio de
Porto Alegre em 1990. Para aqueles que gostam e entendem de
astrologia (não é o meu caso),
sou canceriano. Nasci no conhecido “berço de ouro”. Família rica,
tradicional, com tudo do bom e
do melhor. Porém, quando ainda era pequeno, a empresa de
minha família veio a falir e, de
uma hora pra outra, essa mesma
família, que tinha tudo (financeiramente dizendo), passou a não
ter quase nada. Restaram muitas dívidas. Eu tinha 4 anos, não
conseguia entender muito bem
as coisas, mas com o passar do
tempo fui entendo que a situação estava mudando. Meus pais
em um determinado momento,
após tentarem se reerguer na capital gaucha, decidiram começar a
vida do zero em uma nova cidade.

E assim, em 1998 chegamos em
Torres. Eu, meu pai, minha mãe
e meu irmão (quase 3 anos mais
velho que eu). Meu pai veraneou
a vida inteira nessa cidade, que
já era velha conhecida nossa. Até
hoje agradeço muito a eles por
terem tomado essa decisão. Eu
e meu irmão tivemos uma infância de “moleques”- jogando bola
na rua, fazendo trilhas, surfando, indo de lá pra cá de bicicleta.
Nos fez ter uma roda de amigos
muito diferentes dos que costumávamos ter na capital. Coisas
que só nos acrescentaram como
(ainda pequenos) seres humanos. Porém, nossa família estava
financeiramente quebrada. A ida
a Torres também veio junto com
um negócio que meu pai decidiu
abrir em nossa nova vida. Mas o
seu problemas com o álcool fez

com que as coisas dessem errado. Sim, meu pai era alcoólatra - e
digo era porque não bebe a mais
de 20 anos. Esse alcoolismo veio
junto com a falência da empresa. Para quem nasceu e sempre
teve os melhores bens e condição
confortável, não ter mais depois
de 40 anos de vida é um baque.
E a fuga do meu pai foi a cerveja. Muita cerveja. Nunca levantou
um dedo pra mim, meu irmão ou
minha mãe. Mas passamos por
alguns anos muito difíceis. Eu,
pequeno, vivendo aquelas situações, criei um certo trauma (que
vim entender e descobrir apenas
aos 29 anos). Assimilei felicidade
ao dinheiro e dizia pra mim mesmo: “Minha família não vai passar
por isso. Vou ser muito rico.”
Eu não sei se nasci desse jeito,
ou adquiri isso ao longo da vida,

mas penso que minha cabeça funciona de uma forma diferente. Eu
não tenho sonhos, desejos, vontades. Tenho convicções. Então,
se eu disse pra mim mesmo que
ganharia muito dinheiro, eu ia ganhar. Era só questão de tempo…
Em 2001, após internação liderada pela minha mãe e meu
falecido avô, meu pai parou com
o álcool e, aos poucos, foi organizando sua vida. Com o passar do
tempo, empreendeu e seu negócio foi indo pra frente. E morro de orgulho de cada um deles.

Da minha mãe por ter segurado
as pontas por muitos anos e não
ter desfeito a família; do meu pai
por ter se reerguido e sempre ter
dado o melhor exemplo para seus
filhos, mesmo nos piores momentos; do meu irmão por ser uma
das pessoas mais inteligentes que
conheço. Sei que tá parecendo
programa da Xuxa, mas precisava
abrir esse parênteses. Combinei
com minha família que meus relatos serão baseados apenas na
verdade, e essa para mim é uma
das principais verdades.

seguia aquela vida que cada vez
mais vejo que é a vida “normal” de
muitos brasileiro: muito trabalho
durante a semana, bebidas e distrações no final de semana.
Em 2017, já em um cargo de
alta gerência no grupo, decidi sair
e abrir minha própria empresa.
Criei um nicho de mercado novo,
algo que instintivamente eu sabia que daria certo. Algo que eu
sabia que com o tempo me traria
dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro
de verdade, em quantidade. Aquele dinheiro que desde pequeno eu
buscava. Depois de 6 meses de
muito trabalho com um primeiro
cliente, os resultados começaram
a vir. Lembro que num determinado mês ganhei mais de R$ 60
mil. No outro, algo próximo a isso.
E assim foi sendo. Dinheiro que ia
direto para o meu bolso, já pagando o resto da operação. Rapidinho

pensei: “Consegui, cheguei lá”. Financeiramente, apesar de serem
valores muito altos, pensava comigo mesmo que só uma brincadeira inicial. Eu precisava, acima de
tudo, provar pra mim mesmo que
eu tinha capacidade. Depois disso,
iria para algum outro negócio ou
nicho que me desse projeção nacional ou internacional para eu ser
multimilionário. Minha ideia era
chegar nesse patamar até meus
35. Não eram sonhos nem desejos, eram convicções que eu tinha.
Acreditem, não foi sorte. Eu
sabia bem o que estava fazendo
e, obviamente, trabalhava como
poucas pessoas trabalham. Eu
não tinha vida. Eram 24h por dia,
7 dias por semana. Meus momentos de tranquilidade e lazer eram
cada vez mais raros, quando eu
conseguia ficar um pouco em
companhia de minha namorada

e visitar minha família em Torres.
Mas sempre com meu notebook e
celular ativos, pra lá e pra cá.
No início, a sensação era maravilhosa. Cada mês ganhando mais
dinheiro, cada vez sentindo mais
poder. Essa sensação é única, seria hipocrisia dizer que não. Ver
o que tu criou do zero pegando
corpo, crescendo, teu respeito aumentando… Isso que passou a me
mover, o desejo por mais e mais.
Aos poucos a empresa foi crescendo, cheguei a ter 11 funcionários.
Clientes eu não precisava mais
captar, eles vinham até mim e eu
escolhia com o que queria atuar.
No ápice da empresa, estava com
7 empreendedores 'graúdos'. E
cada vez mais trabalho. E cada vez
mais dinheiro. E cada vez mais responsabilidades. E mais dinheiro. E
mais stress. E mais dinheiro. E mais
poder. E mais dinheiro e stress…

que cada dia a mais de trabalho,
eram 2 dias a menos de vida. Eu
sentia que, se seguisse aquele

ritmo, iria morrer cedo e, o pior,
sem viver. E pra que todo aquele dinheiro? Sempre fui simples,

nunca gostei muito de “ter”. E o
crescimento financeiro fez isso se
intensificar. Não tinha mais carro,

Focando no dinheiro
Eu, ao longo dos meus anos
de colégio e ensino médio em
Torres, na então Escola São Domingo, sempre me cobrei muito
em estudos e boas notas. Sempre
pensando no futuro, pensando no
dinheiro. Não era o melhor aluno
em termos de notas (até porque
eu aprontava bastante), mas ia
bem. Em 2007 retornei a capital
para fazer um terceiro ano mais
forte e me preparar para o vestibular. Em 2009 ingressei na faculdade federal do RS no curso de
administração. Em minha infância,
meus desejos mais sinceros sobre
o que “ser” na vida me levavam a
algo relacionado à Biologia, ou veterinária. Eu sempre amei muito
os animais e a natureza. Mas com
o tempo fui entendendo que isso
não me traria muito dinheiro, então deixei de lado. Fui para a administração. Sabia que era ali que o

dinheiro iria vir. Tudo ia em direção
ao dinheiro…
Aos 21 anos, durante a faculdade, entrei em um estágio em
uma empresa do mercado imobiliário. Imobiliária Lopes, a maior
da América Latina. Quando fui
fazer minha primeira entrevista
por lá, entendi na hora que seria
esse o mercado que me levaria
para o topo financeiro. Lá seria o
início de tudo. Comecei ganhando
salário de estagiário e carregando
caixas de folder. Com o passar dos
anos, fui efetivado e cada ano ganhava um crescimento financeiro
e de cargos. Eu não aceitava ficar
mais de 1 ano na mesma situação.
Tinha que ganhar mais responsabilidades e, consequentemente,
mais experiência. Eu não pensava
em ganhar dinheiro, isso pra mim
seria uma consequência futura,
aconteceria no momento certo. E

Da exaustão a ideia de um recomeço
Então, no meio desse processo todo de crescimento, me
veio uma pergunta: “Por que

estou fazendo isso?”. Como já
disse, minha vida era o trabalho.
A sensação que eu tinha era de
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meu apartamento era simples e
alugado. Roupas eu usava qualquer uma. Comida para mim era
para comer e não passar fome.
Então por que toda essa busca incessante por mais dinheiro? Esse
foi o início do fim. Foi daí que
comecei a pensar em outras possibilidades de vida. Uma das convicções que eu tinha era de que
um dia viajaria pelo mundo. Não
sabia quando nem como seria,
mas sabia que o faria. Isso começou quando eu tinha 12 anos e vi
em fita o filme Surf Adventures,
onde surfistas viajavam o mundo
surfando. E essa possibilidade co-

GERAL
meçou a flertar com minha mente. Mas antes de qualquer coisa,
o que mais fazia sentido naquele
momento era largar aquele estilo
de vida. O que eu faria depois, seria um segundo problema. Mas,
independente de qualquer coisa, dinheiro não é ruim. E eu abri
mão de muitas coisas na minha
vida inteira pra chegar naquele
ponto. Foi quando decidi que ficaria na operação da empresa até
o final de 2019. Essa minha decisão veio pela metade de 2018. Ou
seja, teria mais 1 ano e meio pela
frente para ganhar o máximo de
dinheiro e optar pelo meu futu-
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ro. E isso ficou guardado só para
mim…
Com o passar dos meses, novos questionamentos vieram.
Como comecei a questionar o
dinheiro, estava também questionando a sociedade. Porque nos
dias de hoje ambos estão totalmente interligados. O mundo em
que vivemos gira em torna do dinheiro. Nosso sistema é o dinheiro. Então comecei a questionar
todos mecanismos do sistema. A
forma como todos se comportavam, inclusive eu. O “ter” versus
o “ser”. O excesso de futilidade
para qual nosso mundo se enca-

minha. A polarização política no
Brasil. Pessoas vivendo realidades
virtuais falsas. Manipulações do
sistema… Enfim, motivos não faltavam. Mesmo estando no patamar que estava, cada dia mais me
achava só mais um gado daquela
“multidão boiada caminhando a
esmo”, como diria Dominguinhos.
Os meses foram passando e
tudo se intensificando. As confusões na minha mente eram maiores a cada semana. Até que por
meados de 2019 tive uma crise
de ansiedade. Coisa que nunca
havia tido em minha vida. Foi o sinal que eu precisava para colocar

o pé no freio e começar a olhar
pra mim. Continuei trabalhando
muito, mas não daquela forma
de antes. Deixei a empresa andar mais sozinha. Entrei em uma
academia, pois estava sedentário, e numa psicanálise. Foi o que
eu precisava para ir colocando a
cabeça no lugar e começando a
decidir o meu futuro. Afinal de
contas, o final do ano estava chegando e eu largaria a empresa.
Mas o que eu faria exatamente?
Como eu faria essa passagem?
Naquele momento, apenas eu e
minha terapeuta que sabíamos
dessas minhas decisões ocultas.

desde meus 17 anos, precisava
desse momento pra mim. Vai ser
duro, pra mim e pra ela, mas é o
certo a ser feito…
Até que na virada de novembro
para dezembro de 2019, criei coragem para operacionalizar tudo.
Num final de semana fui para Torres ver meu pais e, chorando, dei
o aviso. Largaria a empresa e viajaria pelo mundo. Eles entenderam
e me apoiaram, como imaginado.
No domingo, a pior parte. Retornei a Porto Alegre e chamei minha
namorada para conversar num
parque. Dei o recado e terminei
o relacionamento. Como foi difícil
essa parte… mas era necessário.
Na segunda feira chamei meus
funcionários e passei a novidade.
A operação da empresa ficaria na
mão dos então diretores e agora
sócios. Ao longo dos dias da semana avisei meus clientes. Fiquei
mais alguns dias pela cidade para
finalizar o que eu precisava finalizar, me despedir de amigos e me
desfazer do que eu não fosse usar
nessa minha jornada. Ainda em
dezembro sai de vez de Porto Alegre e cheguei em Torres. Minha
ideia era ficar os meses do verão
com meus pais e então começar a
viagem. Eu precisava relaxar, os últimos meses haviam sido os piores
meses da minha vida. Os piores

meses da minha vida até aquele
momento…
Cheguei em Torres destruído,
arrasado, sensível, confuso, perdido. Minha cabeça não entendeu o que estava acontecendo.
Larguei um cenário totalmente
favorável e conhecido para ir em
direção ao total desconhecido. O
resultado disso foram ataques de
pânico diários e depressão. Nunca tinha tido nem um nem outro.
Foi horrível. A depressão é algo
avassalador. É sentir apenas o vazio. Eu não tinha nem forças pra
chorar. Cheguei a questionar minha vida por alguns momentos.
Nunca pensei que chegaria nesse
ponto. Foram algumas semanas
de muito sofrimento. Essas sim,

as piores semanas da minha vida.
Como as épocas eram festivas, as
rotinas eram baseadas em festas
e bebidas. Eu bebia para ver se
aquilo passava. Passava por algum instante, mas o dia seguinte
era muito cruel. Entendi que o álcool estava piorando minha situação é resolvi dar um tempo. Parei
também com cafeína, diminui o
tabaco (sou fumante) e ajustei minha rotina com mais exercícios e
sonos mais controlados. Isso, aliado a mais sessões de terapia, aos
poucos foram organizando minha
mente e me fazendo chegar à
conclusão que a viagem precisava
começar. Eu precisava justificar o
quanto antes todas as recentes
decisões que eu havia tomado.

seja lá o que for. Não digo isso de
uma forma: “Hey você, larga tudo
também éesai por aí!”. Não é sobre isso, e sim, sobre ter consciência de sua liberdade. E consciência
que a vida e o mundo tem infinitas
possibilidades. O certo é o errado
não existem, apesar do sistema
querer dizer que sim.
A zona de conforto é como
acordar em um domingo de inverno: estar quentinho e confortável na sua própria cama, saber
que nada de mal vai acontecer. Já
sair da zona de conforto, significa
acordar no frio, sem cobertas, em
uma cama desconhecida, em um
local desconhecido e ter que ir pra
rua para se ajustar a situação. E é
nesses casos que a mágica da vida
acontece…
Se passaram desde então cerca de 2 anos e meio - tempo de

muitas mudanças, descobertas,
aprendizados e muitas, muitas
aventuras pelo Brasil, país que
decidi começar minha jornada.
Hoje viajo apenas de carona e
dormindo em minha barraca em
postos de gasolina, praças, quintal
de locais. Não bebo mais e gasto
basicamente com comida, quando
não ganho ela. Mas não foi assim
que tudo começou, a viagem foi
me moldando. E para eu começar a mostrar minha rotina diária,
vocês precisam saber e entender
um pouco do que aconteceu nesses últimos 2 anos e meio. A partir
da semana que vem, vou começar
uma série de relatos da minha viagem até então, com histórias mais
marcantes (algumas de dar medo,
outras muito engraçadas) e quem
o Felipe foi/está se transformando. Até lá!

Os desafios de 'largar tudo'
Com o passar do tempo, entendi que eu precisava fazer essa
viagem. Precisava sair do sistema,
me desintoxicar da sociedade e
entender o que o Felipe quer da
vida. Meu propósito sempre foi
de trabalhar para ganhar dinheiro,
mas se isso não fazia mais sentido
para mim, o que fazia? Qual seria
meu verdadeiro e real propósito
nesse mundo? O que voltaria a me
mover? Nós como seres humanos
temos uma real necessidade de
se auto afirmar, ter um objetivo
maior a ser seguido. Normalmente o trabalho é quem preenche
essa lacuna, mas comecei a entender que uma verdadeira paixão
fazia muito mais sentido pra mim.
Não queria que o dinheiro fosse mais o meu objetivo, mas sim
uma consequência daquilo que eu
fosse fazer com alma e coração. Se
viesse pouco ou muito, tanto faz.
Mas o que seria essa paixão? Viajar faria eu abrir a cabeça, conhecer novos mundos, novas realidade, novas possibilidades e, acima
de tudo, me conhecer. Descobri
que não me conhecia o suficiente.
Sabia que era uma pessoa honesta e do bem e que tinha um dom
inegável para fazer dinheiro. Isso
é muito interessante… O que eu
mais conhecia de mim era relacionado também ao dinheiro. Decidi

então que faria essa viagem. Eu
precisava e merecia isso.
Analisei os principais pontos
desse movimento. Meus pais:
sempre me apoiaram e não seria agora que não apoiariam. A
empresa: vou organizar uma passagem para os diretores que estavam na operação, isso vai ser
fácil. Porém, o último ponto foi o
pior de todos: minha namorada.
Não era um relacionamento ruim
que seria até um alivio se livrar.
Muito pelo contrário, era um relacionamento maravilhoso. Um
relacionamento de 4 anos que era
uma das minhas poucas e reais
felicidades dos últimos tempos.
Convido ela ou vou sozinho? Isso
assombrou minha cabeça por semanas, meses. Eu não queria perder aquele sentimento verdadeiro
e deixar de compartilhar todas
coisas boas que viriam pela frente. E como ela ficaria? Arrasada…
esse período me corroeu muito
por dentro, mas meu instinto me
disse: vá sozinho Felipe. Eu sempre fui muito intuitivo para tudo
na vida é respeitei essa minha
intuição. Apesar dos pesares, tive
que respeitar ela de novo e ir sozinho. Seria só no mundo que eu
chegaria às conclusões que eu
precisava. Que eu me conheceria
de verdade. Eu sempre namorei,

Pé na estrada (e a história continua. . .)
Com isso, resolvi antecipar meu
início da viagem de março para janeiro. Ainda no final do primeiro
mês do ano, coloquei minha nova
mochila nas costas e parti para

Florianópolis, local onde decidi ser
minha primeira parada. Ao começar, aos poucos fui melhorando e
as coisas começaram a fazer sentido. A viagem havia começado

e eu podia sentir isso! Eu estava
feliz, empolgado e me sentindo
realmente livre de tudo. E até hoje
sigo errante e aprendendo por
esse nosso lindo e diverso país gastando muito pouco ou quase
nada.
Bom, essa é a primeira parte
da minha história, da forma mais
breve que pude contar. Ainda não
são as minhas aventuras e peripécias pelo mundo, mas são pontos
importantes a serem entendidos
para aqueles que me acompanharem daqui por diante. E também
para que cada um de vocês possa
refletir um pouco sobre tudo. Nessa vida não existe regra, somos
nós quem as definimos de acordo
com o que queremos. Nunca fomos nem nunca seremos presos a
nada. Somos seres livres de qualquer pessoa, emprego, cidade ou
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Atletas de Torres participam Da Maratona de Porto Alegre
Evento reuniu 15 mil corredores de 16 países diferentes nas ruas da Capital gaucha - sendo que os destaque torrenses foram Pedro Henrique
de Freitas, que fechou em 7° lugar geral na Rústica, e Alan Vieira (que fechou em 14° Lugar na Meia Maratona)
Os atletas do Projeto Brincar de
Correr - vinculado a Associação dos
Corredores de Torres (Ascort) - participaram no dia 12 de Junho. Sob
um frio de 6° graus, da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre
que reuniu 15 mil corredores de
16 países diferentes nas ruas da
Capital, A prova, que fez parte das
comemorações dos 250 anos da cidade foi distribuída em três grupos
a Rústica, Meia Maratona e Mara-

tona.

"O Grande destaque da
Rústica foi Pedro Henrique de Freitas, que fechou em 7° lugar geral
correndo contra mais de 2 mil atletas sendo que o atleta foi campeão
gaúcho no dia anterior, destacou o
Presidente Marcos André.
"Já na Meia Maratona, Alan
Vieira fechou em 14° Lugar com
um tempo de 1h11min correndo
contra mais de 6 mil atletas (subin-

do ao pódio em sua categoria de
idade), enquanto na Maratona Anderson Amaral Cardoso fechou em
2h51min e Andrea Lessa fechou em
3h30min, tivemos ainda Antônio
Rodrigues, Rodrigo Mattos, João
Batista entre outros atletas de Torres que se superam nesta grande
prova", ressalta a assessoria da Ascort, que em nome de sua equipe
parabeniza a todos que se superaram na Maratona.

Ascort se destaca no Estadual sub-18 de Atletismo
Os atletas do Projeto Brincar de
Correr - vinculado a Associação dos
Corredores de Torres (Ascort) - par-

ticiparam no dia 11 de Junho do
Estadual Sub 18 de Atletismo, competição esta realizada em pista e

organizada pela Federação Gaúcha
de Atletismo (FAERGS) . As competições se deram em varias modalidades, desde provas de velocidade
a resistência, constaram equipes de
todo o Rio Grande do Sul.
"Os atletas do Projeto
Brincar de Correr e mais equipe
técnica representaram nosso Município e lutaram com bravura e
respeito. Entre os destaques tivemos Pedro Henrique de Freitas que
conquistou a medalha de Ouro nos
1500m rasos e 800m, tudo só comprovando que com mais apoio e
ajuda, podemos crescer ainda mais.
Tivemos ainda Rafael Delfino que
levou duas medalhas de Bronze e
Erick Santos que se consagrou Vice
Campeão Gaúcho nós obstáculos",
destacou o Presidente da Ascort,

Presidente da Câmara
de Torres apoia proposta para
corrida entre APAEs
Na segunda-feira (06/06), o
Presidente da Câmara, Vereador Rafael Silveira, juntamente com o Vereador Cláudio de
Freitas, recebeu os senhores
Anselmo Souza e Diego Antô-

nio Viana. Eles apresentaram
uma proposta para a realização
da “Corrida das APAEs”, com
percurso entre duas entidades
vizinhas - saindo de Torres (RS)
até a cidade vizinha, Passo de

Torres (SC).
O Presidente Rafael Silveira
sentiu-se honrado com a visita
e se prontificou a apoiar a iniciativa, bem como o vereador
Cláudio de Freitas.

Marcos André.
A Ascort em
nome de sua equipe agradece a
todos que contribuíram direta e indiretamente para mais esta competição.
A seguir, confira todos os medalhistas da Equipe ASCORT de Atletismo/Projeto Brincar de Correr:
1500m rasos e 800m - Masculino - Final p/tempo - Sub18
Campeão Gaúcho Pedro Henrique de Freitas
2000m rasos – Masculino Final p/tempo – Sub18
Vice Campeão Gaúcho Erick
Santos
Medalha de Bronze Rafael
Delfino

Patrocínio - Torres Calçados / CFC
Torres RS / Construtora Monte Bello /
Nossa Casa Imobiliária / RMS Telecom
/ Laboratório Da Rocha / Novo Lar Imobiliária / Klein Bicicletas / SOSSEG / VCA
MAGGI - Construtora e Incorporadora
Ltda / Restaurante Cantinho do Pescador
Equipe Técnica: JB Clínica Quiropraxia / Academia Kirra Capesca / Clinica
Praia Grande / Massoterapeuta Dirlene
Girelli/ Proforma Fisioterapia / Psicólogo Vitor Luiz Job / Nutricionista Diandra
Valentini / Fisioterapeuta Gustavo Pozzi
Apoios: Águia Contabilidade / Clezar Junior Engenharia e Construções /
Protelim Piscinas Torres / Co2 Grupo de
Corrida / Grupo Bem Estar de Corrida /
ATP Fitwear / A FOLHA Torres
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Tarifa básica de quatro pedágios do sul catarinense já foram reajustada
A alteração foi praticada nas quatro praças ao longo dos 220,4 quilômetros da BR-101 Sul/SC, administrada pela Concessionária. Dessa forma, o valor
passará de R$ 2,10 para R$ 2,40.
Desde as 0h desta quinta-feira (16), entraram em vigor
os novos valores das tarifas de
pedágio nas quatro praças da
concessão da CCR ViaCosteira,
em Santa Catarina. O reajuste
anual era previsto em contrato de concessão com base no
IPCA acumulado nos últimos 12
meses. A alteração foi praticada
CATEGORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nas quatro praças ao longo dos
220,4 quilômetros da BR-101
Sul/SC, administrada pela Concessionária. Dessa forma, o valor passará de R$ 2,10 para R$
2,40.
Estas praças da BR-101 Sul/
SC estão localizadas em Laguna (km 298), Tubarão (km 344),
Araranguá (km 404) e São João

TIPOS
Automóvel, Caminhonete e Furgão
Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão
Automóvel e Caminhonete com semirreboque
Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com
semirreboque e Ônibus
Automóvel e Caminhonete com reboque
Caminhão com reboque e Caminhão-trator com
semirreboque
Caminhão com reboque e Caminhão-trator com
semirreboque
Caminhão com reboque e Caminhão-trator com
semirreboque
Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

EIXOS
2
2
3

RODAGEM
Simples
Dupla
Simples

VALOR
R$ 2,40
R$ 4,80
R$ 6,00

3

Dupla

R$ 7,20

4

Simples

R$ 4,80

4

Dupla

R$ 9,60

5

Dupla

R$ 12,00

6

Dupla

R$ 14,40

2
-

Dupla
-

R$ 1,20
-

do Sul (km-457 - a mais próxima
de Torres/RS). Este é o primeiro
reajuste previsto pelo contrato do Programa de Concessão
de Rodovias Federais em Santa
Catarina com tarifa básica nas
praças da BR-101 Sul/SC desde
o início da cobrança. O reajuste
foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) e publicado no Diário
Oficial da União desta terça-feira (14).
CCR ViaCosteira
A CCR ViaCosteira é responsável pela administração de 220,4
quilômetros da BR 101, no Sul
do estado de Santa Catarina,
região de grande importância
agroindustrial e turística por
contar com algumas das mais

belas praias do Brasil. A concessão passa por 19 municípios,
entre Palhoça e Passo de Torres, na divisa com o Rio Grande
do Sul. A ViaCosteira responde,
ainda, pela operação da Ponte

Anita Garibaldi, em Laguna, e
pelos Túneis Morro do Agudo,
em Paulo Lopes, e Morro do
Formigão, em Tubarão.
Fonte: CCR ViaCosteira

Escolas Municipais de Arroio do Sal celebraram a Semana do Meio
Ambiente com espetáculo teatral “O Rio”
“Um rio… […], um rio limpo de
águas cristalinas, onde as lavadeiras lavavam suas roupas, os
pescadores enchiam os baldes

com seus peixes e as pessoas
saciavam a sua sede. Mas o que
houve com a água deste rio que
era abundante, limpa e cheia de

vida? Como estará este rio no futuro?” Essa narrativa remete às
origens de Arroio do Sal, como
também a de muitas outras cidades, que por meio do mundo
encantado do teatro, foi tema da
Semana Nacional do Meio Ambiente em escolas municipais.
O Município de Arroio do Sal,
por meio da Secretaria da Educação, celebrou a data em parceria com a Associação Teatro
Luz & Cena de Novo Hamburgo,
promovendo aos estudantes entretenimento, mas como importante instrumento de reflexão,
informação e consequentemente

transformação social com a apresentação “O Rio”.
De acordo com o prefeito Affonso Flávio Angs (Bolão), a Associação de teatro Luz & Cena já foi
parceira em outros projetos no
Município e fazem um excelente
trabalho utilizando uma linguagem bastante atrativa, propondo
questões importantes na busca
por um mundo melhor, mais justo e no caso dessa atividade, por
um mundo e por uma Arroio do
Sal menos poluída. O secretário
Municipal da Educação, Diego
Dias, explica que o espetáculo
musical “O Rio” é muito divertido

Dom Pedro de Alcântara sediará V Festa
do Colono e 4º Festa d@s Agricultores
Evento será realizado nos dias 23 e 24 de julho com muitas atrações
Inúmeras atividades irão integrar a V
Festa do Colono e a 4ª Festa dos(as) Agricultores(as) em Dom Pedro de Alcântara,
nos dias 23 e 24 de julho. O evento é uma
realização da Prefeitura Municipal em
parceria com a Comissão Organizadora
da Comunidade, contando ainda com o
apoio da Emater/RS, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Centro Ecológico, a
Câmara de Vereadores de Dom Pedro de
Alcântara e Paróquia Nossa Senhora do
Amparo.
A abertura oficial ocorrerá às 19h, no
dia 23 de julho, na Igreja Nossa Senhora
do Amparo, com Missa em honra a Santo Isidoro (Padroeiro dos Agricultores) e,
após, quermesse no Salão Paroquial com
apresentação de gaiteiros e violeiros da
região.

Já no dia 24 de julho (Domingo), as
programações ocorrerão na Praça do Imigrante e na Igreja Nossa Senhora do Amparo, com início às 8h30min. Às 9h15min
terá a saída da procissão com máquinas
agrícolas e sorteio de brindes aos participantes. A missa campal inicia às 11h seguida de almoço com colheita de frutas e
sorteio de brindes.
O evento se estende, com a realização
da tarde dançante no Salão Paroquial,
a partir das 14h30min, contando ainda
com espaço kids e brincadeiras diversas
na Praça do Imigrante. A celebração em
Dom Pedro de Alcântara contará, também, com a exposição de implementos
agrícolas antigos, produtos coloniais, artesanatos, orquídeas, coelhos, aves exóticas e ornamentais.

e encantador, despertando nas
crianças e adolescentes a conscientização de que a água é um
bem finito e que, portanto, deve
ser preservada.
O espetáculo foi apresentado
nas escolas municipais Professor
Dietsch, na Rondinha, Professor
Raimundo Fernandes de Oliveira,
em Areias Brancas, Governador
Leonel Brizola, no bairro Quatro
Lagos, Santos Salvador de Mello,
no Balneário Atlântico, e Aracy
Gomes Valim, no Jardim Raiante. (TEXTO por Melissa Maciel FOTO por Daniel Matos/ Ascom
PMAS)

Prefeitura de Três Cachoeiras concede
15% de desconto no pagamento do
IPTU até dia 15 de julho
A Administração Municipal de Três Cachoeiras
concederá 15% de desconto aos contribuintes que
pagarem em parcela única
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o
dia 15 de julho de 2022.
O contribuinte que optar
pelo parcelamento terá as
seguintes condições de pagamento: 1ª parcela - vencimento em 15/07/2022,
2ª parcela - vencimento em 15/08/2022, 3ª
parcela
vencimento
em 15/09/2022, 4ª parcela - vencimento em
17/10/2022,
5ª
parcela - vencimento em
16/11/2022.

O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
(ISSQN) fixo e as Taxas de
Vistoria poderão ser pagas
em parcela única com vencimento em 29 de julho de
2022. O contribuinte que
optar pelo parcelamento terá as seguintes condições de pagamento: 1ª
parcela - vencimento em
29/07/2022, 2ª parcela vencimento em 31/08/2022,
3ª parcela - vencimento em
30/09/2022.
Os pagamentos fora do
prazo fixados nos termos
desta lei ficarão sujeitos,
além da correção monetária, a incidência de juros e
multas fixados em lei.

24 SEXTA-Feira, 17 de Junho de 2022

A FOLHA

REGIÃO

Prefeito de Arroio do Sal recebe projeto de
implementação da Coordenadoria da Mulher

Na última quinta-feira, 09 de junho, o
prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), recebeu membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim)
e representante do Fórum Municipal de Mulheres e do Coletivo Gurias de Luta de Arroio
do Sal em seu gabinete.
Na ocasião, o grupo realizou a entrega do
Projeto para implementação da Coordenadoria da Mulher no Município, com o objetivo de assessorar, assistir, apoiar e orientar
mulheres vítimas de violência doméstica,
acompanhar ações e políticas públicas voltadas à mulher, bem como contribuir para
promover a ampliação da cidadania e dos
direitos femininos.

O prefeito Bolão, na oportunidade, recebeu o Projeto destacando a importância do
poder público atuar nesse tema em vista de
políticas públicas e prevenção à violência doméstica em Arroio do Sal.
De acordo com o prefeito, o Município já
conta com convênio com o Centro de Referência da Mulher Priscila Selau (CRM) para
a oferta de vagas em Casas Abrigo para mulheres em situação de violência doméstica.
Além disso, o Município por meio da Rede
de Proteção às Mulheres em situação de violência doméstica vem se engajando em um
trabalho efetivo, com o objetivo de desenvolver estratégias de prevenção e de fortalecimento de Políticas Públicas no Município. E

a proposta da implementação da Coordenadoria da Mulher trará ainda mais resultados.
Emenda parlamentar para a
Coordenadoria da Mulher
O prefeito Bolão aproveitou a entrega
do Projeto para agradecer à deputada federal Maria do Rosário (PT) pela indicação de
emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil
para a viabilização da Coordenadoria da Mulher, por meio da Secretaria Municipal da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social.
TEXTO por Melissa Maciel - FOTO por Daniel Matos (Ascom PMAS)

Alunos da rede de ensino de Três Cachoeiras participam de sessão cinema
Três Cachoeiras, 16.06.2022 – Os
alunos dos 5º, 6º e 7º anos das escolas municipais de Três Cachoeiras
participaram, nesta terça-feira (14),
de sessão cinema no auditório da
Prefeitura Municipal, com a exibição
da série “Os Filosofinhos”. O projeto,
que é uma iniciativa da Secretaria
Estadual de Cultura em parceria com
os municípios, oportuniza às crianças
de todas as classes sociais o acesso à
formação filosófica de forma lúdica e
gratuita.
Os Filosofinhos, de Otto Guerra,
é uma série que faz sucesso na TV a

cabo (e por isso para um número restrito de assinantes). A finalidade da
série é apresentar ao universo infantil o pensamento de doze renomados
filósofos da história mundial.
A Coleção Filosofinhos, coordenada pela filósofa Maria de Nazareth Agra Hassen, convida o leitor a
conhecer um pouco da filosofia, enquanto acompanha historinhas cujos
personagens são grandes pensadores
quando ainda eram pequenos. Nessas histórias os filósofos crianças já
apresentam algumas de suas ideias
revolucionárias.
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Prefeitos do Litoral fazem visita técnica a Caxias do Sul
A Associação dos Municípios do
Litoral Norte (Amlinorte) promoveu
no último dia 13 de junho um roteiro de visita técnica ao município
de Caxias do Sul, a convite da Associação Mobilização por Caxias do
Sul, MobiCaxias. O roteiro teve por
objetivo promover a interação entre
as regiões, conhecer as oportunidades de negócios e o projeto Caxias
2040. O roteiro de visitas iniciou na
Associação das Empresas de Pequeno Porte do RS – Microempa, que
agrega e apoia micro e pequenas
empresas em capacitação e orientação administrativa.
Na sequência o grupo de prefeitos e secretários municipais foi
recepcionado na Câmara de Indús-

tria e Comércio – CIC Caxias, numa
reunião almoço, com dirigentes das
entidades mantenedoras da mobilização e lideranças locais.
Projeto Grafeno
O grupo visitou a Unidade Fabril
do UCSGRAPHENE, conhecendo
uma nova tecnologia do Projeto
Grafeno. A UCSGRAPHENE é a primeira e maior planta de produção
de grafeno em escala industrial da
América Latina, instalada em uma
universidade.
O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o
diamante, o grafite, os nanotubos
de carbono e fulerenos. A aplica-

bilidade do grafeno está em diversas áreas. As mais conhecidas são:
construção civil, energia, telecomunicações, medicina e eletrônica. Os
prefeitos também conheceram e
dividiram informações na UCS Inova
RS, com a diretoria do SIMECS – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de
Caxias do Sul, e no evento de mobilização regional para mapear as
oportunidades de desenvolvimento
na visão dos municípios da Serra.
“Foi importante nosso percurso
pelas entidades da Serra Gaúcha,
com a troca de experiências, oportunidades e objetivo comum de
desenvolver as duas regiões, já tão
próximas por causa do verão”, disse

o presidente da Amlinorte, Affonso
Angst (Bolão), prefeito de Arroio do
Sal.

*FONTE - Rose Scherer (Assessoria de Imprensa Amlinorte)

Reunião de organização da Semana Farroupilha no Passo de Torres
Na noite de 08/06 a Prefeitura do Passo de Torres organizou

uma reunião para as tratativas
da Primeira Semana Farroupilha

de Passo de Torres. O evento será
realizado entre os dias 13 e 20 de
setembro, tendo como patrono
o cantor tradicionalista João Luiz
Corrêa que fará o show de encerramento das festividades.
Embora já tenha sido realizada em Passo de Torres, neste
ano a Semana Farroupilha estará
oficialmente dentro das comemorações da semana de aniversário do Município, que completa 31 anos de emancipação
político-administrativa.

O Prefeito Valmir Rodrigues
explica que o evento terá uma
programação completa de atrações artísticas, culturais e shows.
“Estamos envolvendo as Secretarias de Obras, Esporte, Turismo e Educação, desde a elaboração do calendário de eventos
até a montagem e estruturação
do Parque Farroupilha. Queremos que este evento seja referência em Passo de Torres”, disse
Valmir.
A reunião foi realizada no Ran-

cho do Tio Fontoura em Rosa do
Mar, com a presença do Prefeito
Valmir Rodrigues; Primeira-Dama Marta Trajano; Secretário de
Obras, Amélio Ribeiro; Secretário de Esportes, Rafael Caetano;
Secretário de Turismo, Airton de
Freitas; Diretor de Cultura, Jaime Batista; Vereador Paulinho
Gaiteiro; Patrão do CTG Vizinhos
do Rio Grande, Igor Machado;
Fátima Machado do Jornal Nortesul; e anfitriões Sra. Edna e Sr.
Fontoura.

Grupo de Saúde Mental de Três Cachoeiras visita Torres
O grupo de Saúde Mental de
Três Cachoeiras, denominado
“Conviver Amizade”, realizou no
final de maio um passeio no Parque Estadual da Guarita, em Torres, no qual apreciaram a paisagem, confraternizaram e fizeram
um piquenique.
O grupo tem o objetivo de aco-

lher e dar voz a usuários egressos
de internações psiquiátricas e/ou
que sofrem com estigmas advindos de diagnósticos de transtornos mentais. Além disso, busca
fortalecer a rede de cuidados em
saúde mental, estimular a ocupação dos espaços públicos, fortalecer vínculos e proporcionar novas

experiências de convívio e lazer.
A iniciativa, coordenada pela
psicóloga Gisseli Rosa e pela Assistente Social Maria Aparecida
Duvina. ocorre há mais de 5 anos,
todas às terças-feiras, às 15h30,
na sala de reuniões do ESF 2 (mas
inclui pacientes de todos os territórios).

Embalagens vazias de agrotóxicos serão recolhidas no dia 5 de julho em Três Cachoeiras
A Administração Municipal de
Três Cachoeiras realizará, no dia
5 de julho, uma campanha para
recolher as embalagens vazias
dos defensivos agrícolas dos agri-

cultores locais.
As embalagens deverão estar
com a tríplice lavagem, separadas por tamanho, contadas e
com as tampas separadas. Confi-

ra abaixo os horários de recolhimento em cada comunidade:
8h – Lajeadinho – Salão Comunitário
8h30 – Raposa
– Salão Comunitário
9h30 – Morro
Azul – Praça

10h – Morro Azul – Casa do
Nildo (pai do Lagarto)
10h30 - Rio do Terra – Salão
Comunitário
11h – Alto Rio do Terra – Salão
Comunitário
13h30 às 16h – em frente à
Secretaria Municipal de Agricultura

Salão Comunitário das seguintes comunidades:
13h30 - Chapada do Alegrete
14h – Alegrete
14h45 – Chapada dos Mesquita
15h15 – Mesquita
15h45 – Caravagio
16h15 – Chimarrão
17h – Santo Anjo

ESF 4 de Três Cachoeiras estará
fechado a partir de segunda-feira
(20) para obras de melhorias
O ESF 4 – Maria da Rocha
Valim, em Três Cachoeiras,
estará fechado a partir da próxima segunda-feira (20) para
a realização de obras de am-

pliação e reparos, buscando
melhor atender às demandas
da comunidade. Os pacientes
devem procurar a rua Fernando Scheffer Rolim, nº 239, no

bairro Santa Rita, para realizarem seus atendimentos. Mais
informações por ser obtidas
por meio do telefone (51)
99746-7036.
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No Dia Mundial do Doador de Sangue, inaugurada
Unidade para Coleta em Tramandaí
Na oportunidade, secretária de Saúde do Estado agradeceu a equipe municipal e grupo de doadores de Torres - que estavam lá para doação.
A iniciativa foi do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.
Nessa última terça-feira (14 de
junho), data em que foi comemorado o Dia Mundial do Doador de
Sangue, a Secretaria de Saúde de
Torres prestigiou a solenidade para
a abertura da Unidade para coleta de sangue no Hospital de Tramandaí. A secretária Helvia Sanae
Mano foi acompanhada de 11 doadores de Torres. O evento contou
com s presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann,
Nessa data, a Fundação Hospitalar
Getúlio Vargas, também conhecido
como Hospital de Tramandaí, firma
uma parceria com o hemocentro
de Porto Alegre para a coleta e distribuição de sangue para todos os

municípios do Litoral Norte.
Na oportunidade, secretária de
Saúde do Estado agradeceu a equipe municipal e grupo de doadores
de Torres - que estavam lá para
doação. A iniciativa foi do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes
com apoio da Secretaria Municipal
de Saúde. Arita destacou a necessidade das pessoas se conscientizarem sobre a importância da doação.
Para doação de sangue, são requisitos básicos:
- Estar em boas condições de
saúde,

- Ter entre 16 e 69 anos,
- Pesar no mínimo 50kg,
- Estar descansado (ter dormido
pelo menos 6 horas nas últimas 24
horas),
-Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas
que antecedem a doação,
-Apresentar documento original
com foto recente, que permita a
identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de
Identidade, Cartão de Identidade
de Profissional Liberal, Carteira
de Trabalho e Previdência Social,
Carteira Nacional de Habilitação e
RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).

Vereadora torrense engajada em campanha de
combate à violência contra a pessoa idosa
A vereadora torrense Carla Daitx,
em parceria com o vereador Cláudio
Freitas, institui, por meio de um projeto
de lei, a campanha de conscientização,
prevenção e enfrentamento à violência
contra a pessoa idosa: “Junho Violeta”,
no município de Torres.
Em apoio à causa, a vereadora parti-

cipou na última terça-feira (14) da 'Caminhada das Violetas', que percorreu
o centro da cidade e se encerrou na
Praça XV, com músicas e mensagens de
incentivo à campanha. A iniciativa foi
promovida pela Secretaria Municipal
de Assistência Social.
A campanha do Junho Violeta visa sen-

sibilizar a sociedade em prol do combate
à violência contra idosos e a disseminação
do entendimento da violência como violação aos direitos humanos. O objetivo é
garantir o envelhecimento de forma saudável, tranquila e com dignidade.
*Por Maiara Raupp (Assessora parlamentar)
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A HISTÓRIA DA PASSAGEM DE DOM PEDRO I POR TORRES

Foto: Site Prefeitura Torres

Reprodução / Arquivo da Biblioteca Rio-grandense

A história é algo vivo mesmo. Em um
momento se tem certeza de uma coisa, em
outro se levanta uma dúvida e em um terceiro momento se conclui outra coisa. Uma história contada e repassada nas escolas ninguém nem ousava discutir. Mais tarde, muitas dessas histórias foram recontadas com
muitas versões. Hoje nem sei como elas são
apresentadas para nossas crianças. Só sei
que duvido da veracidade de muitas delas.
Também não é para menos, é só dar
uma pesquisada sobre qualquer assunto que
descobrimos algo novo ou que jogue dúvida
sobre qualquer história que se conheça. Temos, em Torres, uma história que nos orgulhamos e a recontamos durante anos a fio. A
história é sobre o nosso primeiro imperador,
Dom Pedro I, dizem que ele passou por aqui.
Sim, aqui em Torres, e de acordo com o historiador Ruschel, ele havia pernoitado na casa do Alferes durante sua viagem até a Cisplatina (Uruguai) onde o império brasileiro
travava uma luta para a manutenção da colônia.
“O rio Mampituba foi atingido e atravessado no dia 5 de dezembro (de 1826), numa
terça-feira. (...) O ponto alto da recepção foi a
salva de 101 tiros de canhão do baluarte Ipiranga, como saudação à imperial personagem que se aproximava da igreja de São Domingos, recém inaugurada. (...) Consta que
pernoitou na casa nº 1 da cidade, ainda existente. Tratava-se de prédio que integrava o
complexo administrativo-militar da época, situado entre a igreja e o baluarte e de onde o

primeiro chefe de estado do Brasil Independente pôde apreciar a paisagem: a lagoa, as
florestas e a ilha dos lobos. Na manhã seguinte continuou viagem, levando menos de
3 dias para chegar em Porto Alegre.”
O fato é que há alguns anos, um escritor, o meu amigo Nelson Adams Filho, levantou uma tese dizendo que Dom Pedro I, passou por aqui sim, em 1826, porém não pernoitou. Pois segundo uma carta que D. Pedro
I escreveu à Imperatriz Leopoldina em 8 de
dezembro, ele havia pernoitado um pouco
mais adiante, na Estância do Pacheco.
“Em seu itinerário ele (D.Pedro I) relata
que na noite de 4 para 5 de dezembro dormiu
numa barraca de sapê abandonada junto ao
Arroio Grande que situava na Sesmaria dos
Rodrigues, a cerca de 17 ou 18 quilômetros
da foz do Mampituba em área que se tornaria
o município de Passo de Torres. (...) Às 5
horas e ¾ do dia 5 de dezembro, uma terçafeira, D. Pedro I montou a cavalo, deixou a
barraca de sapê e saiu do mato em direção à
praia, onde chegou 15 minutos depois. (...)
Meia hora depois a comitiva chegou às margens do Mampituba. Ocorreu a travessia e às
8 horas D.Pedro e Comitiva chegaram a Torres, provavelmente ao Baluarte Ipiranga. (...)
Ali a primeira ação foi lavar-se. A seguir tomou café da manhã (no itinerário ele chama
de janta, mas pelo horário era o café-damanhã). O relato seguinte é que às 2 horas e
¼ ele montou a cavalo e às 7 horas e 1/1
chegou à Estância do Pacheco, ‘e ali dormimos’ (expressão dele no itinerário).”

As duas versões estão postas, cada
uma tem sua fonte e sua forma de contar a
história. Porém, como o próprio Nelson diz, a
história está sempre sendo reescrita.
A discussão se pernoitou ou não pernoitou é até engraçada. Ora, se ele passou
por aqui e existia, pelo que se sabe, só a casa do Alferes (a Casa Número 1) como moradia, ele deve ter, pelo menos, tirado uma soneca na cama do Manoel Ferreira Porto.
Brincadeiras à parte, em uma conversa
com um colega, lembrei desta história quando ele abordou o assunto do sono. Vou explicar. Ele me perguntou se eu sabia da história
de que antigamente as pessoas dormiam duas vezes durante a noite. Quando ele disse
isso eu me lembrei de um antigo filme onde
essa prática acontecia. As pessoas dormiam
no começo da noite, acordavam em um horário entre meia noite e duas da manhã, faziam
algumas tarefas e depois iam dormir novamente.
Este costume, que não me lembrava,
despertou a curiosidade de ler novamente
sobre o tal “pernoite” do Imperador. Eu já havia pensado sobre isso quando da controvérsia, e tinha algo que me intrigava, como alguém tão meticuloso como o Ruschel iria se
enganar neste detalhe das horas? Será que
foi um erro ou será que ele conhecia mais
detalhes que não estavam tão explícitos para
nós?
Na semana que vem eu continuo esta
história…
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