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@lojasmodamar @lojasmodamaroficial

Whats Televendas
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Um velho político, nos tempos do regime mi-
litar, costumava dizer que a Política é  como 
uma nuvem: a gente olha, lá está ela; abaixa a 
cabeça, olha de novo, ela desapareceu. Muita 
fumaça, pouco fogo. Quem olhasse a disputa 
no Rio Grande do Sul  no início do ano, veria 
este panorama, captado por uma Pesquisa 
devidamente credenciada, com o Governador 
Eduardo Leite, ainda no exercício do cargo, na 
dianteira:

Cenário 1 de pesquisa estimulada para go-
vernador jan 2022: Eduardo Leite - 25% ; José 
Ivo Sartori - 16% ; Onyx Lorenzoni - 13%, Pe-
dro Ruas  e Edegar Pretto - 4%, Souza - 2% - 
Luis Carlos Heinze , Beto Albuquerque, Alceu 
Moreira, Ranolfo Jr. - 1% - Em branco/Nulo - 
14%   - Não sabem/Não responderam - 17%

Desde então, o delfim herdeiro do próprio 
trono, Eduardo Leite, lançou-se à disputa na-
cional, oferecendo-se aos opositores de João 
Doria, no ninho tucano, como suposta alter-
nativa. Perdeu. E vem rolando serra abaixo. 
Roçou a cerca do PSD de Kassab, andejou por 
mil paragens e acabou voltando de mãos va-
zias pros pagos. Choramingando, como uma 
menino abandonado pede, então, aos gaú-
chos, um prêmio-consolação, sabendo da 

maldição das reeleições: um novo  voto para 
começar  tudo de novo. Até se esqueceu que 
jurou jamais tentar a reeleição. Daí tropeça na 
denúncia de sua supostamente irregular apo-
sentadoria como ex governador. Desdobra-se 
em justificativas e promete, então, desistir do 
abono e devolver os valores recebidos. Tudo 
muito impróprio a um jovem político que se 
jacta de sua geração carregada de ideias no-
vas sobre administração ética. E desaba nas 
preferências do eleitorado. Parece que aze-
dou mesmo. 

Eis, por exemplo, os novos cenários eleito-
rais captados e divulgados pela Revista Exame 
na semana passada, as quais apontam van-
tagem, no Estado, para o bolsonarismo, des-
pontando, na dianteira,  o deputado federal 
Onix Lorenzoni. Registre-se que, se os núme-
ros pioraram para Leite, não favoreceram os 
nomes da Oposição, mais uma vez divididos 
em quatro bons nomes sem, contudo, ainda, 
intenção de votos: Beto Albuquerque, PSB; 
Pedro Ruas, PSOL ; Edegar Pretto, PT e Viei-
ra da Cunha, PDT. Daí o Manifesto, aberto à 
simpatizantes - https://abrir.link/lTeyw,   de 
um grupo de intelectuais pedindo a eles que 
se entendam numa candidatura única , antes 
que seja tarde.  Outubro está aí. 

OPINIÃO 

A CORRIDA PELO PIRATINI 

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

Paulo Timm
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Obra na Estrada dos Cunhas tem 
assinatura da ordem de serviço

Trecho de 3,7 km fica entre a BR101 e Estrada do Mar em Torres

No último final de semana, 19 
de junho, representando o Pre-
feito Carlos Souza, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Par-
ticipação Cidadã, Matheus Junges, 
participou da abertura oficial da 
12° Festa Municipal da Banana em 
Mampituba.

Na presença do secretário de 
Turismo do Rio Grande do Sul, 
Raphael Ayub, do ex secretário 
estadual, Ronaldo Santini, do Pre-
sidente do Consórcio Intermunici-
pal de infraestrutura Rodoviária, 
Urbana e Rural – CIDIRUR, Marcos 
Venícios, o secretário Matheus 
Junges participou da assinatura da 

ordem de serviço da obra da Es-
trada dos Cunhas entre a BR 101 e 
a Estrada do Mar.

O trecho de Torres é de 3,7 

km, com o valor de Valor R$ 5,1 
milhões, sendo R$ 1,5 milhão de 
contrapartida da Prefeitura de 
Torres.

POLÍTICA 

Estimativas da Fecomercio/RS indicam que a cada ano a pirataria e o descaminho retiram cerca de R$ 6 bilhões dos cofres públicos gaúchos

O deputado estadual Issur Koch 
(PP) esteve na última semana em 
Torres, quando se reuniu com lide-
ranças do Sindilojas para tratar do 
combate à informalidade no mu-
nicípio. Presidente da Frente Par-
lamentar de Combate à Pirataria, 
Contrabando e Descaminho na As-
sembleia Legislativa, Issur é autor 
do projeto de lei 15/2020, que cria 
o Conselho Estadual de Combate à 
Pirataria (Cecoi) no Rio Grande do 
Sul.

O presidente do Sindilojas, Lori 
dos Santos, e o diretor de Finanças 
e Patrimônio da entidade, Nasser 

Mahmud Samhan, juntamente 
com o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Torres,  vereador Rafael 
Silveira, falaram a respeito dos de-
safios do comércio local, especial-
mente nos meses de verão (quan-
do a informalidade aumenta). 
“Precisamos deste apoio na esfera 
estadual’’, disse Nasser.

Ao apresentar o andamento do 
projeto de lei, Issur ratificou a im-
portância da união das forças da 
sociedade civil em defesa do tema: 
“O produto pirata compete no pre-
ço com produtos formais vendidos 
em estabelecimentos que cum-

prem a lei, pagam impostos e ge-
ram emprego e renda. O comércio 
legal precisa e deve ser apoiado”, 
resumiu.

Estimativas da Fecomercio/RS 
indicam que a cada ano a pirataria 
e o descaminho retiram cerca de 
R$ 6 bilhões dos cofres públicos 
gaúchos. “Além da perda de arre-
cadação, há a questão da saúde 
pública, uma vez que, quem utiliza 
óculos pirata corre sério risco de 
uma lesão ocular, por exemplo”, 
finalizou Issur.

 Com Agência de Notícias 
AL do RS

Deputado estadual trata do combate à informalidade 
com lideranças do Sindilojas Torres

Vereador critica comodismo dos políticos estaduais e federais 
sobre melhorias nos hospitais do Litoral Norte

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Torres

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

  A Câmara Municipal de Torres, através de seu Presidente RAFAEL DA 
SILVEIRA ELIAS, TORNA PÚBLICO que realizará Licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, referente à contratação 
de uma empresa para a execução do projeto de revitalização do Plenário da 
Câmara Municipal de Torres, abrangendo os itens recepção, plenário e piso, 
conforme Projeto de Interiores e memorial descritivo, com recebimento de propostas 
a partir das 18 horas do dia 24 de junho de 2022 até as 14h59min do dia 07 de julho 
de 2022, e sessão de disputa de preços a partir das 15 horas do dia 07 de julho de 
2022, por meio da INTERNET, através do Sistema BLL Compras (licitações) da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, site http://bllcompras.org.br.

  A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.520 de 
17 de julho de 2002.

  O Edital está disponível no mural e no site da Câmara Municipal de 
Torres, www.camaratorres.rs.gov.br, e no Sistema BLL Compras (licitações) da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, site http://bllcompras.org.br.

  
Torres, 22 de junho de 2022.

Da esquerda para a direita: Vereador Rafael, Issur Koch, Nasser e  Lori

  O torrense Gimi foi idealizador e protagonista de uma Audiência Pública onde vários políticos gaúchos de outras esferas de poder se comprometeram 
a tomar iniciativas até então paradas

Na sessão da Câmara Municipal 
de Torres, realizada na segunda-
-feira (dia 20 de junho), o vereador 
Gibraltar Vidal, o Gimi (PP), em seu 
espaço de tribuna, reclamou aber-
tamente da falta de protagonismo 
de políticos gaúchos no sentido de 

encaminharem projetos ou pro-
postas legislativas para que sejam 
implementadas, na região do Li-
toral Norte (e consequentemente 
em Torres), melhores estruturas de 
tratamento de especialidades de 
Saúde Pública que ainda não exis-

tem na rede hospitalar da região,. 
A ideia inicial do vereador era da 
mobilização pela construção de um 
Hospital Regional de Referência em 
Torres, mas ele também falou  da 
intenção de facilitar que as pessoas 
da cidade façam seus tratamentos 
de Oncologia em Porto Alegre - si-
tuação na qual se obrigam a ficar 
mais de seis horas em uma viatura 
que leva e trás pacientes nestes ca-
sos, às vezes mais de uma vez por 
semana. 

Gimi, em seu espaço na sessão, 
lamentou que todo o movimento 
feito em torno do assunto Hospi-
tal Regional meses atrás teria sido 
quase abandonado, o que ainda 
diminui a esperança dos pacientes 
mais necessitados.  “Até agora só 
recebi promessas e não dá mais 
para pessoas ficarem em uma van, 
'batendo lata' de Torres a Porto 
Alegre várias vezes, para fazerem 

tratamento de doenças agressivas 
como está acontecendo”, desaba-
fou Gimi, sobre a falta de movi-
mentação efetiva sobre o assunto. 

Ilustres políticos gaúchos se 
comprometeram meses atrás

Em audiência pública realizada 
dia 14 de março passado, falaram 
inúmeras figuras públicas do esta-
do do RS - pertencentes a varias 
posições políticas e técnicas e  vá-
rias esferas de poder. Todos, sem 
exceção, foram a favor da continui-
dade do projeto de viabilização de 
região de referência de Saúde atra-
vés da implementação de todas as 
especialidades que faltam no Lito-
ral Norte. E o argumento na práti-
ca orbitou pelo consenso de que o 
Litoral Norte já merece, há tempo, 
o enquadramento em região quase 
autônoma na Saúde Pública, o que 

se acelerou nos últimos anos e na 
pandemia (por conta da decisão de 
muitas famílias virem morar nas ci-
dades da região). 

Usaram o microfone no encon-
tro de março passado o vice- pre-
feito de Torres (e médico ativo) 
Fábio Amoretti; o prefeito Carlos 
Souza, os deputados estaduais Er-
nani Polo, Marcos Vinícius, Jefer-
son Fernandes, Vilmar Lourenço; 
os deputados federais Daniel Trze-
ciak (PSDB) Dionilso Marcon (PT), 
Pompeu de Matos PDT), o ex- de-
putado federal (e médico) Pedro 
Westphalen; Salmo Rodrigues - Di-
retor da área de Saúde da Famurs; 
Samuel Meoli - do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes (HNSN), 
que festejou a ação e colocou o 
grupo Mãe de Deus à disposição 
para ser parceiro da empreitada 
de qualificação da Saúde do Litoral 
Norte.
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A Câmara Municipal de Torres 
realizou na quarta-feira, dia 22 de 
junho, uma sessão extraordinária 
para apreciação e votação dos 
projetos de Lei 29 e 30/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que 
tratam de abertura de crédito adi-
cional especial, inserção de ações 
no Plano Pluri Anual (PPA) e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), além de abertura de crédi-
to adicional especial na Lei Orça-
mentária, respectivamente. 

 O Projeto de Lei 29/2022 pedia 
autorização parlamentar para que 
o Poder Executivo abrisse Crédito 
Adicional Especial no Orçamento 

atual de 5 emendas - R$ 200 mil 
para investimento em infraestru-
tura urbana (oriundos de emenda 
parlamentar); R$ 100 mil, tam-
bém oriundo de emenda parla-
mentar; R$ 200 mil com a mesma 
designação e origem; R$ 500 mil, 
também para investimento na ur-
banidade e também captado em 
emenda de deputados federais, 
e finalmente OUTROS  R$ 150 mil 
com a mesma característica, ori-
gem e destino. 

O mesmo Projeto de lei  auto-
riza o Poder Executivo a abrir Cré-
dito Adicional Especial abre afinal 
crédito adicional no Orçamento 

da secretaria de Planejamento de 
R$ 1.150.000. O PL foi aprovado 
por unanimidade e sem posicio-
namento dos vereadores sobre o 
assunto. 

Os valores das emendas do PL 
29/2022 serão utilizados para in-
vestimentos em obras do 'Progra-
ma Transforma Torres', como pa-
vimentações, drenagens, etc, que 
serão anunciadas em breve pela 
prefeitura de Torres. Soma-se a 
esse montante um valor já adqui-
rido de R$ 400.000,00, também 
de emendas parlamentares, e que 
teve crédito adicional aberto atra-
vés de decreto anterior.

Câmara aprova duas leis autorizando investimentos 
milionários para Torres

Mesa Diretora da Câmara (foto), que em sessão extraordinária aprovou importantes  Projetos de Lei de autoria da Prefeitura de Torres. 

Mesa Diretora da Câmara - Da esquerda para a direita: João 
Negrini (Rep.) Carla Daitx (PP), o presidente Rafael Silveira (PSDB) e 

Rogerinho (PP)

A seguir entrou na pauta da ses-
são extraordinária o Projeto de Lei 
30/ 2022, também de autoria do Po-
der Executivo de Torres, que pedia 
autorização parlamentar para tam-

bém inserir ações no PPA, na LDO e 
abrir Crédito, através da participa-
ção da municipalidade no Consórcio 
CIDIRUR. 

São créditos adicionais que so-

mam R$ 1.464.667,57, lançados no 
centro de custo do Gabinete do pre-
feito de Torres que serão cobertos 
pelos recursos captados através do 
Excesso de Arrecadação dos recursos 

livres do Município no orçamento. O 
projeto, afinal,  é a contrapartida da 
Prefeitura para a obra da Estrada dos 
Cunhas que totaliza investimento de 
mais e R$ 5,1 milhões.

O PL 30/2022 também foi apro-
vado por unanimidade e também 
não teve debates ideológicos ou de 
discórdia sobre as ações de investi-
mento locais. 

Contrapartida para obras de pavimentação

Recentemente, a Prefeitu-
ra de Torres também aportou 

através de decreto mais de R$ 
1.500.000,00 de recursos pró-

prios como contrapartida do as-
faltamento da Estrada Geral entre 

Vila São João e Mampituba - 1º 
Trecho entre Vila São João e Barro 

Cortado que totaliza mais de R$ 
3,5 milhões de investimento.

Asfalto da Estada Geral – Vila Barro Cortado

Na tarde desta segunda-feira, 
20 de junho, deu-se início as aula 
práticas do curso profissionalizan-
te na construção civil, “Pedreiro de 
Revestimento” para integrantes 
do Programa Frentes de Traba-
lho e nove detentas do Presídio 
Estadual Feminino de Torres, em 
regime semiaberto com autoriza-
ção judicial. A iniciativa resulta da 
parceria da Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio, da Secreta-
ria de Assistência Social e Direitos 
Humanos, Actor, Senai e Ulbra.

O curso tem duração de 45 dias, 

com carga horária de 40h sema-
nais, na parte da tarde e certifi-
cação profissional pelo SENAI. O 
aprendizado possibilitará a inclu-
são no mercado de trabalho após 
formação. A iniciativa faz parte do 
Programa Qualifica Torres, um dos 
eixos do Plano Desenvolve + Tor-
res.

No caso das detentas, ainda 
será possibilitada a remição de 
pena após entrega do certificado. 
Algumas construtoras do municí-
pio buscam mão de obra qualifica-
da feminina.

Recentemente foi assinado um 
Termo de Cooperação celebrado 
entre a Prefeitura, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial 
e a Associação das Construtoras e 
Incorporadoras de Torres com o 
propósito de oferecer capacitação 
para o mercado de trabalho. Serão 
quatro os cursos oferecidos. Além 
do iniciado hoje, o grupo ainda 
participará de aulas sobre Arma-
dor Ferreiro, Pedreiro de Revesti-
mento e Carpinteiro de Estruturas 
de Telhado. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Aulas práticas são destaque no Curso profissionalizante de Construção Civil em Torres

Está tramitando - e será votado 
na sessão ordinária da Câmara de 
Vereadores de Torres que se realiza 
na segunda-feira, dia 27 de junho 
-  um PEDIDO DE INFORMAÇÃO, 
de autoria do vereador Igor Beretta 
que pede, formalmente e por escri-
to, detalhes com cópia física de todo 
o processo licitatório, decretos e 
etc., envolvendo o transporte públi-
co municipal, realizado por conces-
são pública pela Empresa Torrescar.

Conforme consta no corpo do Pe-
dido de Informação do vereador, 'tal 
solicitação é reenviada (Pedido de 
Informações 077/2022), visto que a 
municipalidade não responde o que 

é solicitado por esse vereador e, por 
vezes, ainda alega que não pode 
enviar os dados ou manda simples-
mente procurar nos endereços ele-
trônicos. Igor Beretta lembra que o 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO é ferra-
menta de trabalho do Vereador, re-
presentante da população, mas que 
alguns setores da Administração in-
sistem em ignorar, dificultado assim 
o trabalho do parlamentar torrense, 
bem com o atendimento à popu-
lação local, causando ainda mais 
transtornos para a municipalidade, 
obrigando que muitos dos pedidos 
(como neste caso) sejam refeitos, 
tornando o sistema (que já é lento) 

ainda mais lento.
A seguir, o vereador pede, caso a 

municipalidade insista em não en-
viar a documentação solicitada, que 
seja então designado um servidor 
do setor responsável para que des-
loque até a Câmara de Vereadores, 
no Gabinete deste Vereador e aces-
se os portais eletrônicos menciona-
dos em todas as respostas, imprima 
tudo e certifique-se que tem toda a 
documentação pertinente ao Pro-
cesso Licitatório do Transporte Pú-
blico Municipal - desde o Edital até 
a planilha de horários dos ônibus 
encaminhados em anexo no Oficio 
legal.

Vereador de Torres insiste em receber informações sobre 
concessionária de Transporte Público da cidade

Igor Beretta afirma que Pedido de Informação é ferramenta de trabalho do Vereador, mas que alguns setores da Administração insistem em ignorar
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Durante café, prefeito de 
Torres, Carlos Souza, profes-
sores da educação básica e 
equipe da Secretaria debate-
ram sobre o ensino em Torres 
no último dia 14 de junho. O 
evento foi organizado pela 
equipe da Secretaria Munici-
pal de Educação, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura. Em 
sua fala, o prefeito Carlos 
Souza destacou os pontos em 
que o município avançou na 
Educação. O prefeito e o ti-
tular da Pasta, secretário Ale-
xandre Porcatt, escutaram as 
palavras dos professores.

Explanação do histórico 

de Indicadores Municipal da 
Educação Básica, com foco 
nos números de matrículas, 
nos resultados do IDEB, na 
distorção idade/ano, atendi-
mento das metas do Plano 
Municipal de Educação (es-
pecialmente a meta 01, in-
vestimentos de recursos por 
alunos), valores investidos 
no magistério local, a defini-
ção das metas e estratégias 
adotadas pela Secretaria de 
Educação para atingir melhor 
performance de resultado fo-
ram os temas abordados.

Logo após os diretores pu-
deram ter um momento de 

bate-papo descontraído com 
o prefeito e que recebeu com 
bons olhos algumas reivindi-
cações de melhorias dos pro-
cessos internos. Na ocasião, 
a primeira-dama Susi Souza 
da Rosa acompanhou o en-
contro. O prefeito agradeceu 
a presença de todos e pode 
reconhecer a excelência do 
trabalho feito pelos profissio-
nais, ali representados pelos 
diretores das escolas.

Neste encontro ficaram de-
finidos que deverão ocorrer 
novos momentos como este, 
nas escolas fundamentais e 
de educação infantil durante 

o período do ano letivo, en-
volvendo os demais docen-

tes. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Prefeito, diretores da educação básica e equipe da 
Secretaria conversam sobre o ensino em Torres

Na semana de 2 de julho, co-
memoramos o Dia Nacional do 
Bombeiro. A escolha desta data 
é uma homenagem a criação do 
Corpo Provisório de Bombeiros 
da Corte, inaugurado em 2 de 
julho de 1856, no Rio de Janei-
ro, e sob o comando do major 
João Batista de Morais Antas. 
Oficialmente, o dia do bombeiro 
brasileiro foi instituído através 
do decreto-lei nº 35.309, de 2 
de abril de 1954. A partir desta 
mesma lei, também foi definido 
a realização anual da Semana de 
Prevenção Contra Incêndios.

"Antigamente, antes do Im-
perador D. Pedro II assinar o 
Decreto Imperial nº 1.775 que 
regulamentava o serviço de 
bombeiros, o badalar dos sinos 
era sinal de que homens, mulhe-
res e crianças tinham que formar 
uma fila no poço mais próximo e 
assim, passarem baldes de mão 

em mão até chegarem ao local 
do incêndio. A data é uma ho-
menagem aos heróis brasileiros 
que se arriscam diariamente, 24 
horas por dia, sete dias por se-
mana, para cumprirem com seu 
juramento de Salvar e Proteger 
mesmo com o risco da própria 
vida!", ressalta o Corpo de Bom-
beiros Militar de Torres

Diante disso, como de praxe 
o Corpo de Bombeiros Militar 
de Torres realiza a sua Semana 
de Prevenção, semana essa que 
tem atividades preventivas em 
todos os municípios atendidos 
pela região de Torres . Esse ano 
serão desenvolvidas as mais di-
versas atividades, dentre elas 
ações de instalação de man-
gueiras e válvulas de gás GLP até 
mostra de materiais de bombei-
ros nas escolas. Segue abaixo o 
cronograma da nossa semana 
de prevenção.

Semana de Prevenção terá diversas atividades empreendidas 
pelo Corpo de Bombeiros Militar de Torres

A Câmara de Dirigentes Lojistas – 
CDL Tramandaí e Imbé estará realizan-
do a quarta edição da Reunião Almoço 
de Empresários no dia 1º de julho, sex-
ta-feira. Realizada na Pizzaria À Lenha, 
a R.A será patrocinada pela Websul 
Telecomunicações, que é especialista 
em tecnologia telecom fundada em 
Tramandaí.

O evento é destinado a associados 
e não associados e busca propiciar ne-
tworking e união da classe empresarial 
das cidades do litoral norte. A palestra 
será totalmente direcionada ao desen-
volvimento da região com o Projeto 
Porto Meridional de Arroio do Sal. O 
projeto foi encabeçado e levado pelo 
senador Luis Carlos Heize, que repre-

senta nosso estado no Senado Federal. 
E a equipe responsável pela gestão e 
operação técnica é a DTA.

Durante o evento o Diretor Execu-
tivo da DTA, Daniel Kohl, também eco-
nomista e especialista em desenvolvi-
mento portuário irá apresentar para os 
empresários locais e autoridades sobre 
os detalhes técnicos e a visibilidade eco-

nômica que a região terá nas próximas 
décadas. “É um assunto que vai trazer 
muito crescimento, e por mais que seja 
longo prazo, é o papel da CDL trazer a 
pauta e começar a planejar junto aos 
empresários da região o que queremos 
e podemos fazer por nossas cidades e 
nossas empresas. Logística muda tudo, 
e acreditamos no desenvolvimento”, 

ressalta o presidente da CDL Tramandaí 
e Imbé, Marcelo Marques.

Os ingressos são limitados e podem 
ser adquiridos na CDL ou com a direto-
ria da entidade. Os valores são 80,00 
para associados e 100,00 para não 
associados, que dá direito ao almoço, 
bebidas não alcoólicas e sobremesa in-
clusas.

CDL Tramandaí/Imbé realiza Reunião Almoço sobre Porto Meridional de Arroio do Sal

Até o dia 04 de julho, interessados 
em concluir o Ensino Médio podem se 
cadastrar para a nova turma do projeto 
Educação à Distância para Jovens e Adul-
tos EAD-EJA do Sesc Torres. São 25 vagas 
noturnas e, além do diploma da escola 
regular, o aluno sai também formado tec-
nicamente em Produção Cultural. O cur-

so, que é gratuito, acontece em formato 
híbrido, com 80% das atividades on-line 
e 20% presenciais, no Senac Torres (Rua 
Júlio de Castilhos, 411). As inscrições de-
vem ser feitas pelo site  www.sesc.com.
br/atuacoes/educacao/educacao-a-dis-
tancia, onde também está disponível o 
edital completo.

Os requisitos da seleção são: ter no 
mínimo 18 anos de idade, ter concluído 
o ensino fundamental e possuir renda 
familiar de até três salários mínimos na-
cionais. Após a aprovação, para se ma-
tricular, é preciso apresentar RG e CPF, 
certidão de nascimento ou casamento, 
histórico escolar, comprovante de resi-

dência e foto 3x4. Mais informações com 
a Unidade pelo telefone (51) 3626-9400 
ou WhatsApp (51) 3626-9415.

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac está próximo da comunida-
de e das empresas gaúchas em prol do 
desenvolvimento, da felicidade e da mu-
dança. Em 2022, a atuação em rede é o 

foco principal, oportunizando mais aces-
so aos serviços do Sesc e Senac como 
cultura, esporte, saúde, lazer, assistência 
e educação. Além disso, com o apoio dos 
sindicatos empresariais filiados, a Feco-
mércio-RS oferece ações que incentivam 
o empreendedorismo e o crescimento 
dos negócios do setor terciário.

Aberta nova turma do projeto Educação à Distância para Jovens e Adultos EAD-EJA do Sesc Torres
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Na tarde de 22 de junho, a equi-
pe 'Primeiros socorros: Salvando 
Vidas e Resgatando Almas' da Se-
cretaria da Educação de Torres, foi 
convidada pela Educação de Três 
Forquilhas, para ministrar um cur-
so sobre a Lei Lucas nas escolas, 
para professores da rede munici-
pal e estadual do município.

"O Projeto que faz parte da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, tem por objetivo ensinar 
jovens a fazerem o atendimento 
de urgência e emergência, até o 
socorro especializado chegar. A 
equipe trabalha com prevenção 

de muitos temas importantes, 
tais como: Lei Lucas, Lei Maria da 
Penha e a Lei Joana Maranhão. 
Enfim, a equipe foi com muito 
orgulho, levando consigo o tra-
balho feito em nossas escolas 
municipais, através da secretaria 
de Educação de Torres", indica a 
Prefeitura.

A Lei Lucas (13722/18) foi san-
cionada dia 04 de outubro de 
2018. Ela obriga as escolas, pú-
blicas e privadas e espaços de re-
creação infantil a se prepararem 
para atendimentos de primeiros 
socorros. O seu objetivo é au-

mentar a segurança de crianças 
e adolescentes dentro do espaço 
escolar ou recreativo, oferecendo 
o conhecimento necessário para 
que os profissionais possam lidar 
com situações emergenciais.

A criação da Lei Lucas ocorreu 
após um acidente envolvendo o 
menino Lucas Begalli, de 10 anos. 
Em uma excursão escolar, ele se 
engasgou com um alimento e, 
infelizmente, não sobreviveu. Ne-
nhum dos professores que acom-
panhavam os alunos no passeio 
sabia técnicas de primeiros so-
corros.

GERAL

Projeto dos Primeiros Socorros da Secretaria 
de Educação participa de atividades em Três Forquilhas

Na manhã de quarta feira (22 de 
junho), reuniram-se na Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos 
o Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa, através da Comissão de 
Fiscalização no qual promovem men-
salmente um encontro de formação e 
orientação aos representantes de Ins-
tituições de Longa Permanência para 
Idosos-ILPI atuantes no Município.

Esteve presente nesta reunião o Pro-
motor de Justiça da Comarca de Torres, 
Márcio Roberto Silva de Carvalho, que 

contribuiu no processo de qualificação 
dos atendimentos integrais a popu-
lação idosa que está acolhida nestas 
Instituições, bem como sanou algumas 
dúvidas dos representantes Instituições 
presentes.

Esta proposta de reunir mensal-
mente estas entidades serve para for-
talecer o cuidado com os idosos mais 
fragilizados e troca de experiências 
destes serviços prestados a população. 
No município são 117 idosos acolhidos 
distribuídos em 11 Instituições privadas 

que prestam este tipo de acolhimento 
institucional.

Estiveram presentes nesta reunião 
os representantes das Instituições AS-
LAVE, Villa Ronna que possui 3 institui-
ções, Nossa Senhora Aparecida e Esta-
dia Portuguesa. O Secretário da Pasta 
Fábio da Rosa ressaltou a importância 
de fortalecer a rede de atendimento 
e qualificar estes serviços de extrema 
relevância social para com os idosos do 
nosso Município. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Municipalidade realiza encontro mensal com representantes de Instituições 
de Longa Permanência para Idosos de Torres
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 PARABÉNS AO GOVERNO DE TORRES. FINALMENTE O FIM DE ALAGAMENTOS NA AVENIDA
A administração municipal, 

através do governo Carlos Sou-
za, merece os parabéns por ter 

finalmente feito uma obra que 
era demandada há mais de 20 
anos. Não existem mais ala-
gamentos (na magnitude que 
havia antes) na esquina da Ave-
nida Barão do Rio Branco com 
a Rotatória do Hotel Dalpiaz - 
alagamento que algumas vezes 
se estendia até mais adiante da 

Redemac Bomag e que em al-
guns casos interrompia o trân-
sito por ali. 

O assunto também foi tema 
de pronunciamentos na Câma-
ra Municipal. A Vereadora Car-
la Daitx (PP) puxou o assunto 
dando também seus parabéns 
ao governo, seguida até por um 

vereador do MDB – oposição 
na Casa Legislativa, vereador 
Dilson Boaventura.  Realmente 
o problema já fazia aniversário 
há anos e agora parece que mal 
existiu de tão bom que ficou o 
escoamento d’água que desem-
boca no Riacho, próximo à Câ-
mara. 

ESTACIONAMENTO ROTATIVO E CIDADANIA
A questão da cobrança de es-

tacionamento rotativo pelo po-
der público em qualquer lugar 
do mundo sempre é polêmica, 
porque muitos entendem isto 
como mais um imposto para a 
prefeitura. Errado! O serviço é 
colocado para servir os morado-
res de mais conforto, tanto para 
o seu dia a dia junto ao comér-
cio e os serviços locais, quanto 
para aumentar a rotatividade 
no comércio local, que na maio-
ria das vezes está ali para gerar 
produção e emprego na cidade, 

revertendo tamém em imposto 
e capacidade de consumo à po-
pulação. 

Em cidades turísticas como 
Torres o serviço serve para que 
haja mais diluição de gastos 
pela cidade, já que muitos co-
mércios não têm estacionamen-
to e os turistas na maioria estão 
com pouca vontade de procurar 
vaga, ou não?

Portanto a prefeitura não se 
apropria de espaço democrati-

camente repartido. Ela coloca 
regras neles para que o siste-
ma de produção e consumo da 
cidade possa funcionar: este é 
o verdadeiro uso de estaciona-
mentos rotativos pagos. 

Em minha opinião, as únicas 
pessoas que têm “certo” preju-
ízo adicional no sistema são os 
moradores de prédios e casas 
que estão no meio dos centros 
urbanos com estacionamento 
taxado e não possuem garagens 

suficientes para seus carros, o 
que era muito comum em pré-
dios mais antigos. Estes terão 
que esperar até ás 18 horas 
para estacionarem e terão que 
acordar cedo todos os dias úteis 
para retirar o veículo da área 
tarifada antes das 8 horas.  Mas 
não vão morrer com isto e po-
dem acionar o mercado de alu-
guel de garagens no entorno, 
mais uma fonte de emprego e 
renda local. 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

PRAIAS DO SUL DE TORRES & ESTRATÉGIAS DE GOVERNO
O veranismo e o turismo 

das praias do Sul são um pou-
co diferentes dos interesses 
dos veranistas e turistas do 
“centro de Torres” (entre Par-
que da Guarita e Rio Mampi-
tuba).  Muitos que buscaram, 
buscam e buscarão a região 
“central” têm vínculo especí-
fico com a proximidade das 
três Torres de pedra e falésias 
aqui existentes, além de ou-
tros ambientes naturais como 
o Rio Mampituba ou a Lagoa 
do Violão. Têm vínculo com a 
existência de esgoto captado 
tratado quase na totalidade 
da área junto ao mar (Praias) 
e têm vínculo forte com a ne-
cessidade de infraestrutura 
urbana e social por perto: lo-
jas, centros comerciais, hos-
pital, postos de gasolina, lojas 
de conveniência e restauran-
tes, por exemplo. 

Já muitos dos veranistas das 
praias do sul buscam uma re-
sidência montada próximo ao 
mar, sossego mas com estru-
tura de locomoção civilizada: 
vias, calçadas, acesso ao mar 
e etc. E Em segundo plano a 
proximidade de Torres para te-
rem acesso a bens, serviços e 
praias junto a monumentos da 
natureza em alguns dias, ten-
do no entanto que viajar para 
chegar ao centro. Mas são um 
publico crescente: preferem a 
calma de praias sem edifício e 
sem muito movimento; bus-
cam a vida junto ao mar e em 
casa com as famílias na maio-
ria dos tempos. E por isso a 
estratégia de turismo deve ser 
bem considerada pelas autori-
dades do setor em Torres.

Ao mesmo tempo há duas 
tendências que aumentam a 
importância estratégica e ci-

dadã destas praias do sul de 
Torres (no percurso que vai do 
Parque Itapeva até o final da 
Praia Paraíso).

 1 – Moradores de Torres 
buscam se estabelecer por lá 
em locais onde o valor das ca-
sas é mais baixo - as vezes por 
conta da falta de documenta-
ção formal, como aconteceu 
em outros bairros do centro 
de Torres há anos atrás, como 
o  Canto da Ronda, São Francis-
co e Guarita. Mas eles moram 
e pedem estrutura em suas 
casas, além de pagarem IPTU 
na maioria dos casos, o que foi 
dado nos casos centrais. 

2 - Veranistas ou parentes 
de veranistas que resolvem 
vir morar nas “casas de praia” 
e que, consequentemente, 
necessitam de um mínimo 
de infraestrutura adicional, 
porque além de muitos de-

les serem mais velhos (acima 
de 50 anos), as vezes passam 
um ano inteiro na casa e não 
um período curto, como pas-
savam em épocas de veranis-
tas.  Este dado inclusive é um 
fenômeno nacional. O Censo 
deste ano deve mostrar o au-
mento de população no litoral 
gaúcho de forma muito maior 
do que os aumentos de outros 

locais. 
Investir para uma rodovia 

Interpraias estruturada em 
Torres - para facilitar o ir e vir 
de todos  - e fazer manuten-
ção de buracos e mazelas crô-
nicas das vias nas Praias do Sul 
já é um grande passo, tanto 
para moradores quanto para 
ex-veranistas (que agora mo-
ram nos locais o ano inteiro). 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Praia Paraíso
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Na tarde desta quarta-feira, 
22 de junho, o Prefeito Carlos 
Souza junto com a Secretária de 
Meio Ambiente e Urbanismo, 
Fernanda Brocca, receberam 
o Tenente Guaraci da Patrulha 
Ambiental da Brigada Militar 
de Torres – Patram. No ato foi 
entregue pelo Prefeito um deci-

belímetro doado pela prefeitura 
através da Secretaria do Meio 
Ambiente para o Tenente da Pa-
tram, Guaraci.

O Medidor de Nível de Pressão 
Sonora (MNPS), também chama-
do de decibelímetro, é um equi-
pamento utilizado para realizar 
a medição dos níveis de pressão 

sonora em ambientes externos 
e internos. O nível de pressão 
sonora é uma grandeza que re-
presenta razoavelmente bem a 
sensação auditiva de volume so-
noro. Servirá para a atuação da 
Patram na cidade em ocorrên-
cias que forem de perturbação 
sonora do sossego público.

CONTRA PERTURBAÇÃO SONORA 
Prefeitura faz doação de um decibelímetro para a Patram

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
16/06 e 22/06, uma notícia alenta-
dora - nenhum novo óbito relacio-
nado a doença foi registrado por 
mais uma semana.

Apesar disso, houve pequeno au-

mento em relação ao número de ca-
sos ativos de Covid-19 na cidade. Na 
quarta-feira (22/06), o Boletim Epi-
demiológico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde registrava 
108 casos ativos em Torres - número 
que é pouco maior que os 103 ca-

sos ativos da quarta-feira passada 
(15/06). Nesta semana foram posi-
tivados 118 casos. "Com relação ao 
número de casos ativos ser inferior 
ao dos novos positivados, significa 
que muitos deles já estão curados", 
afirma a Prefeitura de Torres.

Torres tem estabilidade nos casos ativos  de Covid-19 
e Três Cachoeiras teve óbito registrado

118 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 22 de junho, o 

Boletim Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de de Torres registrava, contando 
desde o início da pandemia, 12779 
casos confirmados, com 12546 re-
cuperados, 106 pacientes em iso-
lamento domiciliar e 125 óbitos. 

"Nesta quarta, o Boletim registra-
va dois casos de Covid no Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes, 
sendo estes pacientes de fora de 
Torres hospitalizados na UTI. Tam-
bém estão registrados dois pacien-
tes de Torres hospitalizado em ou-
tro município", ressalta a Prefeitura 

de Torres, indicando ainda que o 
boletim registrava um caso suspei-
to de Covid-19 (hospitalizado em 
leito comum).

Assim,  no período de uma se-
mana (entre 16/06 e 22/06), foram 
registrados 118 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 153 
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 Três Cachoeiras e situação em Arroio do Sal
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
o ultimo relatório foi de 21/06 
(terça), quando o município esta-
va com 2771 casos confirmados 
para Covid-19 (não tendo ne-
nhum paciente internado), sen-

do 2684 recuperados e nenhum 
suspeito (aguardando resulta-
dos). Além, disso, Três Cacho-
eiras estava com 28 óbitos rela-
cionados ao coronavírus desde 
o princípio da pandemia (infeliz-
mente, um novo óbito no muni-

cípio, que não registrava mortes 
por Covid-19 há vários meses).

Já Arroio do Sal teve seu úl-
timo boletim divulgado na ter-
ça-feira (21/06). No período de 
uma semana, o município re-
gistra aumento no número de 

casos em isolamento domiciliar. 
Nessa semana são 72 pessoas, 
13 a mais do que a última se-
mana. "O Município segue sem 
morador hospitalizado e registra 
desde o início da pandemia 43 
óbitos em decorrência da do-

ença. No levantamento, Arroio 
do Sal registra desde o início da 
pandemia 3.568 casos confir-
mados de Covid-19, sendo que 
3.453 já estão recuperados da 
doença", destaca a Prefeitura de 
Arroio do Sal.

Torres registrou 118 novos casos no período de uma semana. Confira também novos dados sobre a Covid-19 em Três Cachoeiras e Arroio do Sal 

TORRES - Neste sábado (25 
de junho), a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Torres reali-

zará uma grande atividade de 
vacinação na Associação da 
Praia Paraíso. No horário das 

9h às 17h, sem agendamento. 
A vacina da Gripe está liberada 
para o público em geral, será 

aplicada em pes-
soas maiores de 
18 anos.

Com relação 
a vacina contra 
a Covid-19, será 
realizado obede-
cendo o esquema 
vacinal com inter-
valo de 4 meses 
da última dose 
e será aplicado 
em maiores de 
18 anos. Os inte-
ressados devem 
levar Carteira de 
Vacinação e CPF.

Neste sábado, tem ampla ação de vacinação na Praia 
Paraíso: contra a Gripe e Covid-19
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No dia 28 de junho, terça-feira, 
a Prefeitura de Torres vai realizar 
audiência pública sobre a Revisão 
do Plano Diretor. A audiência será 
realizada no Centro de Eventos 
da Ulbra/Torres (Rua Universitá-
ria, 1900), com entrada livre até 
o limite máximo de ocupação 
do local. Com primeira chamada 
às 19h, e segunda chamada, às 
19h15min e duração de 2 horas. 
O edital é de número 603, de 2 de 
junho.

Poderão inscrever-se para par-
ticipar dos debates públicos, as 
entidades governamentais, clas-
sistas, sindicais, setoriais, comu-
nitárias e outras, devidamente 
instituídas e com domicílio no 
município de Torres e que seus 
estatutos possuam fins sociais, 
educativos, culturais, comerciais, 

industriais, filantrópicos. Poderão 
inscrever-se também, qualquer 
cidadão desvinculado de enti-
dades integradas da sociedade 
civil, apresentando certidão de 
quitação eleitoral e residência na 
cidade.

Saiba mais sobre o regramento 
para a audiência do Plano Diretor:

– O início se dará impreterivel-
mente na segunda chamada às 
19h15;

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

– Os presentes assinarão uma 
lista de presença na entrada;

– A Audiência Pública terá 2 ho-
ras de duração;

– Poderão realizar inscrições 

para participação de fala até às 
19h do dia 28 de junho com o pre-
enchimento da ficha em anexo;

– Os inscritos terão tempo regi-
mentar de 3 minutos para realizar 
a sua pergunta e/ ou manifesta-
ção;

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

– Os apontamentos surgidos 
durante a Audiencia Pública fica-
rão registrados em ata para enca-
minhamento posterior da Comis-
são.

As inscrições poderão ser efe-
tuadas na Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
situada na sede administrativa da 
Prefeitura (Rua José Antônio Pico-
ral, 79) ou através do e-mail meio-

ambiente@torres.rs.gov.br ou 
ainda no dia e local da audiência, 
até às 19h, respeitando a ordem 

cronológica. A ficha abaixo deve 
ser preenchida e entregue pesso-
almente ou por email.

Audiência pública sobre a Revisão do Plano Diretor 
será na próxima terça-feira (28 de junho)

A Prefeitura de Torres, por meio 
da Secretaria do Trabalho, Indús-
tria e Comércio e da Secretaria da 
Educação, realizou na manhã des-
ta terça-feira (21 de junho), uma 
capacitação com os alunos do EJA- 
Educação de Jovens e Adultos. A 
qualificação resultou da parceria 
com a Fundação Gaúcha do Tra-
balho e Ação Social, através de um 
dos eixos do Programa Desenvol-
ve + Torres.

A qualificação ocorreu nas de-
pendências da UCS Torres. A ini-
ciativa atendeu solicitação da co-

ordenadoria do EJA da Escola Zona 
Sul, observando a necessidade de 
atualizar o grupo sobre o mercado 
de trabalho, como se portar numa 
entrevista de trabalho, como en-
caminhar a elaboração da carteira 
de trabalho, entre outros itens.

EJA é uma modalidade de ensi-
no destinada ao público que não 
completou, abandonou ou não 
teve acesso à educação formal na 
idade apropriada.

Com o propósito de oportuni-
zar aos jovens as possibilidades no 
mercado de trabalho, a capacita-

ção contou com a contribuição do 
coordenador regional da Agência 
de Desenvolvimento Social FG-
TAS/Litoral Norte, Aclenei Romero 
de Jesus; coordenador do Depar-
tamento de Acompanhamento da 
Rede de Atendimento, Ademilson 
Arruda; chefe da Seção de Servi-
ços gerais, Ândria Ortiz; coordena-
dora do Sine/Torres, Dione Andrea 
dos Santos, além do secretário 
Sotério Júnior e da responsável 
pela Diretoria de Trabalho e Quali-
ficação Profissional, Samera Elias. 
(FONTE - Prefeitura de Torres)

Com parceria, alunos do EJA recebem capacitação 
da Prefeitura de Torres e da FGTAS

TORRES - A partir desta quar-
ta-feira (21 de junho), a Prefeitu-
ra de Torres disponibiliza o curso 
por meio do Programa Qualifica 
Torres, um dos eixos do Plano 
Desenvolve+Torres. Trata-se 
do curso de Recepcionista em 
Meios de Hospedagem.

O turismo é uma atividade 
em expansão que movimenta, 
gera renda e contribui para a 
economia do Brasil e do mun-
do. Os serviços hoteleiros se de-
senvolvem a cada ano e é parte 
essencial para que as atividades 
turísticas sejam concretizadas. 

Assim, torna-se importante de-
dicar e aplicar a qualidade nos 
serviços para que o turista se sin-
ta satisfeito com tudo o que lhe 
é oferecido quando visita uma 
localidade.

A Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Trabalho, In-
dústria e Comércio, em parceria 
com a Uniasselvi e contrapartida 
da administração pública, efe-
tua a qualificação profissional 
da mão de obra local através do 
ensino disponibilizado gratuita-
mente.

Nesta quarta-feira, iniciam 
as inscrições. O curso é de 20h 
aula, com início dia 05 de agosto 
às 19h na sede da Uniasselvi em 
Torres. O link para o formulário 
de inscrição encontra-se em ht-
tps://torres.rs.gov.br/desenvol-

vetorres/qualifi-
catorres/#cursos

O objetivo do 
Programa é efeti-
var a qualificação 
profissional da 
mão de obra local 
através do ensino 
disponibilizado 
por instituições 
parceiras. Promo-
verá a qualifica-
ção profissional 
na cidade, tem 
como um dos 
grandes propó-
sitos atingir inte-
ressados a partir 
de 18 anos. A Se-
cretaria de Trabalho, Industria e 
Comercio destaca a importância 
da rede hoteleira disponibilizar 

aos seus colaboradores maior 
conhecimento na área para que 
assim possa oferecer um serviço 
de qualidade ao turista.

Prefeitura disponibiliza Curso de Recepcionista 
em Meios de Hospedagem
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O mês de junho é dedicado às ações e reflexões acerca da preservação do meio am-
biente, seja nos espaços formais ou não-formais de educação diante da avassaladora 
crise humanitária e ambiental que assola o século XXI. De fato, um panorama global 
que transcende as fronteiras físicas e imaginárias. Por isso, um compromisso com a 
formação holística de cidadãos planetários permeiam o labor docente, para além dos 
conteúdos programáticos e curriculares de uma instituição de ensino, um horizonte que 
perpassa a educação básica aos corredores

universitários.
O conhecimento transita como a água, se infiltra, contorna, inunda e de uma pe-

quena nascente límpida e singela, torna-se um rio caudaloso e forte que em  algum 
momento se perde ao encontrar-se com o horizonte marinho. Assim, aprendemos a 
interpretar o mundo e seus dilemas antes de mergulhar nas páginas de um livro. Pen-
sando nisso, temos a capacidade de enxergar os horizontes transpondo as barreiras de 
nosso território, de nossa região? Conseguimos conceber a interdependência do ciclo 
da vida? Atitudes edificam mudanças significativas, um ideal materializado pelo exem-
plo tem o poder de educar. Dessa forma, partindo de reflexões filosóficas para atitudes 
reais o Projeto Praia Limpa Torres, idealizado e coordenado por Alexis Sanson ( inclusive 
o parabenizo pelas 50 primaveras celebradas em 23-06) provoca nas pessoas o senso 
coletivo de zelo e cuidado com o meio ambiente marinho e todo seu ecossistema. A 
organização de limpezas voluntárias da orla, transformou-se no desafiador processo de 
educação ambiental. Mas, o que um projeto que prioriza os cuidados com as praias e 
oceanos pode contribuir com uma escola do campo situada na comunidade da Pirataba?

Nesta perspectiva reflexiva e desafiadora, a E.E.E.F Nossa Senhora da Glória foi 
contemplada com a palestra e atividades pedagógicas com o objetivo de sensibilização 
dos estudantes para as questões ambientais. A comunidade da Glória, um dos distritos 
históricos de Torres é conhecida pelo seu nome indígena de origem Tupi, Pirataba ( 
Pira= peixe e Taba= morada, aldeia), contornada pelas suas estradas e rotas imemo-
riais banhadas pelo rio Mampituba. Uma comunidade acolhedora que resguarda um rico 
patrimônio histórico e cultural, na imponência das chaminés das antigas olarias (mea-
dos do século XX) ou do Casarão dos Muller (1881), retratando a época do tropeirismo. 
A escola N. S. da Glória é a segunda mais antiga da região em funcionamento, desde 
1943. A predominância do trabalho agrícola movimenta a economia da região e dita o 

Historiador, Pesquisador e Educador

QUANDO O RIO ENCONTRA O MAR

Leonardo Gedeon 

cotidiano, o transpassar do tempo.
No dia 06 de junho, ocorreu o bate papo com o Alexis que trouxe muitos elementos que 

aproximaram as praias das corredeiras dos rios, a comunidade rural com a comunidade 
litorânea, demonstrando que estamos mais conectados do que imaginávamos. Os detritos 
que poluem os mananciais hídricos, rios e lagoas também atingem os oceanos e praias. 
As mudanças climáticas e a preocupação com a segurança alimentar, dos agrotóxicos nas 
lavouras até as bitucas de cigarros e garrafas pets de origens estrangeiras que chegam as 
areias pelo mar, revelam um

cenário que nos impele a transformações no modo de vida moderno. Uma das falas que 
Alexis proferiu e chamou a atenção dos alunos foi que “ atualmente conhecemos mais so-
bre os astros e a Lua do que das profundezas dos oceanos”. Trocas de saberes imprescin-
díveis, em que os estudantes trouxeram os resíduos sólidos produzidos no final de semana 
e foram colocados no centro da sala, momento que chocou a todos pela quantidade de 
resíduos que são produzidos diariamente e que passam despercebidos. As turmas elabo-
raram cartas de agradecimento, apresentaram cartazes e leituras sobre a temática. Nosso 
convidado conheceu as dependências da escola, o projeto Horta Escolar e o arborizado 
pátio e quadra poliesportiva. Uma manhã chuvosa, com cheiro de terra molhada e muito 
agradável, a confluência do rio com o mar, da zona rural com a cultura marisqueira nasceu 
um novo chamado que ecoou a plenos pulmões: PIRALIMPAAAAA!!!! Neste momento, o 
amigo Alexis com uma sacolinha de produtos da horta e limão bergamota, entre um nó 
na garganta e um sorriso, percebe que tudo vale a pena quando ainda existir o brilho no 
olhar de uma criança.

*Email do autor - (leonardogedeon@hotmail.com)
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AUMENTO DO NÍVEL DO MAR 
Dias atrás notamos as ruas no entorno do Valão inundadas mesmo sem estar 

chovendo, e vimos postagens nos meios sociais de transbordamentos em pontos 
pontuais da rede pública coletora de esgoto cloacal. A rede pluvial não consegui 
a vazão suficiente, e se encontrou com as ligações clandestinas feitas por muitos 
moradores. É preciso mais consciência na hora das ligações de esgoto de suas casas. 
Quanto mais ligações clandestinas fizerem, mais situações problemáticas como esta 
surgirão.

As características do solo do Litoral Norte, com lençol freático de pouca pro-
fundidade, são um fator que traz dificuldades adicionais, pois, na região o litoral 
norte possui uma condição geológica bastante particular, que acaba tornando mais 
complexas e lentas o escoamento de esgotos sanitários. 

Embora muitas áreas costeiras estejam focadas em inundações terrestres como 
resultado da elevação do nível do mar, a ameaça de aumento do nível do lençol freá-
tico não é tão conhecida ou compreendida, e o aumento do nível do mar é ameaça às 
áreas povoadas,  já em risco de aumento dos lençóis freáticos e a possibilidade de 
inundações em áreas internas inesperadas. Os efeitos da elevação do nível do mar 
ao longo de toda a costa variam com a topografia local, o aumento do nível do mar 
pode elevar os lençóis freáticos interiores, resultando em danos à infraestrutura e 
aumento da gravidade das inundações.

A fadiga das vias, redução do esgoto e drenagem séptica e o potencial de mobi-
lização de contaminantes em solos atualmente acima do lençol freático serão even-
tualmente acionados mais para o interior, conforme o lençol freático sobe com o 
nível do mar mais alto. Embora muitas áreas costeiras estejam focadas em inunda-
ções terrestres como resultado da elevação do nível do mar, a ameaça de aumento 
do nível do lençol freático não é tão conhecida ou compreendida. A água marinha 
mais densa é a base de aqüíferos rasos de água doce, empurrando-os para cima. Em 
algumas áreas de baixa altitude, o rebaixamento pode forçar as águas subterrâneas 

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
para a superfície, aumentando a probabilidade de danos por inundações.

Mas a água subterrânea não precisa emergir para causar problemas. O aumento 
dos lençóis freáticos, por exemplo de 2m abaixo do solo para 1m, pode impactar a 
infraestrutura enterrada, como canos de águas residuais, conduítes elétricos e funda-
ções de edifícios. O novo Plano Diretor, que terá audiência pública dia 28/06/2022, 
tem de tratar essa conexão imediata entre o oceano e suas águas subterrâneas, para 
que se tenha um programa e um planejamento climático.

GUARITA - Apesar das melhorias feitas no Parque da Guarita, é preciso provi-
dências quanto aos caminhões que circulam ordinariamente na pista de ciclismo 
do Parque da Guarita, causando evidentes avarias em uma pista não projetada para 
suportar peso. infelizmente, penso que a estrutura não está à altura do Parque, pois 
a ciclovia se encontra em péssimo estado de conservação com diversos pontos com 
buracos e pedras soltas na pista; Saindo do Parque, moradores do bairro Guarita pe-
dem a implantação de redutores de velocidade e de tampas no bueiro na rede pluvial 
na Rua Amorita; colocação de iluminação pública em trecho da Rua Santa Helena; 

SÃO FRANCISCO – Comunidade pede a poda de árvores nas ruas do bairro São 
Francisco; limpeza geral  e recolhimento de entulhos e lixo domésticos que estão 
sobre o passeio público; confecção de rede de drenagem para escoamento das águas 
pluviais que ficam represadas em frente à Escola Zona Sul, trazendo transtorno a 
comunidade estudantil, abrangendo também a Rua do Parque, que sofre com o mes-
mo problema, prejudicando os moradores.

CURTUME - Pedem à pavimentação das Ruas ainda de chão batido e abertura 
das demais para interligar com as outras: colocação de base graduada ou outro ma-
terial de base nas Ruas Leopoldino João da Rosa, e  Rua do Balonismo; reparos e 
manutenção com substituição postes da rede pública de energia elétrica, pois pode 
ocasionar acidente pelo estado que se encontra alguns postes.

STAN - Moradores pedem a substituição da pavimentação irregular por recapea-
mento asfaltico nas ruas Augusto Krás Borges e José Guilherme Raupp; limpeza 
das bocas de lobo da rede pluvial da Av. Independência, para melhorar escoamento 
das águas pluviais; operação tapa buracos na Av. Castelo Branco e Barão do Rio 
Branco.

                                                                                           
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 

Coronel Pacheco, 985.
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Contrato de Namoro!
É um documento realizado mediante o tabelião de notas, no cartório, onde 

os namorados declaram que por ora não possuem a   intenção de constituir 
família, diferente da união estável. 

Esse período de namoro serve para o casal se conhecer melhor, para apro-
ximar os apaixonados, e quem sabe se é a escolha certa para constituir uma 
família no futuro, independente do sexo.

Como toda relação amorosa, com o namoro não deve ser diferente, o res-
peito, a dignidade, o carinho, a amizade, a fidelidade, lealdade, admiração, 
devem nortear o convívio dos namorados.

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

O contrato de namoro, serve principalmente para proteger o patrimônio 
individual de cada um daqueles que simplesmente mantém um namoro, bem 
como resguardar os possíveis efeitos de uma união estável, tais como: pen-
são alimentícia, se for o caso, direitos sucessórios em caso de falecimento, 
partilha de bens.

O tabelião, irá realizar a lavratura de escritura pública que é o contrato de 
namoro, entre casais de sexos diferentes, bem como do mesmo sexo, para 
tanto, devem preencher alguns requisitos. Os namorados precisam ser maior 
de idade (18 anos), terem total capacidade civil, e declararem sua intenção 
de forma clara e inequívoca de que não pretendem constituir família por ora.

Assim, com o eventual término do namoro, não há que se falar em pensão 
alimentícia, partilha de bens, herança. 

O que dizem os doutrinadores a respeito da validade jurídica do contrato 
de namoro? 

Assunto bastante polêmico e palpitante, há doutrinadores, como   renoma-
do jurista, Conrado Paulino da Rosa, que: ¨ Em nome da autonomia privada, 
não vemos outra solução do que admitir-se a validade do contrato de namo-
ro. A cada indivíduo que estabeleça um relacionamento com alguém tem 
liberdade para determinar a forma pela qual será desenvolvido¨.

GERAL

No dia 25 de maio, a as-
sociação esportiva GUARI-
TA CÂMBIO TORRES – GCT 
participou de mais uma ati-
vidade saudável. Levando o 
nome do nosso Município, 
em mais um evento interes-
tadual, com muito orgulho e 
energia. A iniciativa partiu da 
Equipe de Câmbio do SESC 
CRICIÚMA, através da Pro-
fessora Bruna, Coordenado-
ra de Esportes e do Professor 
Carlos, Treinador da Equi-
pe, que nos receberam com 
muita simpatia e carinho. O 
evento ocorreu dentro da 
programação do DIA DO DE-
SAFIO 2022.

Passamos uma tarde ma-
ravilhosa, pois realizamos 
várias partidas entre os dois 
Grupos, revezando os atletas 
sem priorizar equipes prin-
cipais e de forma que todos 
participassem. Porém sem-
pre mantendo a rivalidade 
Torres x Criciúma. (risos) Re-
sultado das partidas: todos 
ganhamos!

Ao final, ainda fomos brin-
dados com um excelente 
café com mistura e diga-se, a 

bem da verdade, estava uma 
delícia. Obrigado aos Atletas, 
Professores e ao SESC CRICI-
ÚMA! Estamos ansiosos em 
retribuir. Aguardem!

Essa foi uma iniciativa da 
TAFISA – The Association For 
International Sport for All. 
Campanha essa coordena-
da pelo Sesc São Paulo, no 
Continente Americano, com 
apoio institucional da ISCA – 

International Sport and Cul-
ture Association e UNESCO 
– Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ci-
ência e a Cultura.

O propósito principal do 
Dia do Desafio é estimular a 
adoção de um estilo de vida 
mais ativo, por meio da prá-
tica regular de atividades fí-
sico-esportivas. Além disso, 
um de seus papéis funda-

mentais é fortalecer as rela-
ções entre cidades, institui-
ções e pessoas (fonte www.
diadodesafio.org.br/desafio/
ocupar-espacos-e-reunirpes-
soas) .

GUARITA CÂMBIO TORRES 
– GCT -  Sempre lembrando, 
você poderá nos encontrar: 
No Centro de Eventos da 
PMT (que chamamos cari-

nhosamente de Gibal), no 
prédio branco à direita, de 
quem entra para a Secretaria 
de Obras, pela rotatória da 
ULBRA. Segundas e sextas-
-feiras, das 15 às 17 horas; e 
Quartas-feiras, das 18 às 20 
horas. Venha conhecer sem 
compromisso

Equipe GUARITA 
Câmbio Torres.

Câmbio de Torres fazendo bonito em Criciúma
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira 
Elias (PSDB), Vice-presidência da Vera. Carla Ro-
drigues Daitx (PP), Secretaria dos vereadores Rogé-
rio Evaldt Jacob (PP) e João Alexandre Negrini de 
Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Ve-
readores realizou sua 20a Sessão Plenária Ordiná-
ria, do 2o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, 
às 16h, no dia 20 de junho de 2022. Presentes ain-
da, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. 
Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mau-
ro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Gibraltar Pedro 
Cipriano Vidal (PP), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. 
Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Ofício nº 227, de 06 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 49/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 230, de 06 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 86/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 231, de 06 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 99/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 232, de 13 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 85/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 233, de 13 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 97/2022, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 234, de 13 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 83/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 235, de 13 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 84/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 236, de 13 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 88/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 237, de 13 de junho de 2022, do Poder Exe-
cutivo, encaminhando resposta ao Pedido de Infor-
mações nº 89/2022, do Ver. Igor Beretta.
Ofício nº 02, de 20 de junho de 2022, deste Poder 
Legislativo, convocando esta Câmara Municipal para 
uma Sessão Plenária Extraordinária, no dia 22 de ju-
nho de 2022, às 16 horas, no Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Torres, para discussão e votação de projeto 
de leis.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

Projeto de Lei nº 29/2022, do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional 
Especial na vigente Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 30/2022, do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Executivo a inserir ações no PPA, 
na LDO e abrir Crédito Adicional Especial na vigente 
Lei Orçamentária.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS

REQUERIMENTOS

Nº 174/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que 
requer autorização para participar de curso nos dias 

21, 22, 23 e 24 de junho de 2022, em Porto Alegre/
RS.
Nº 175/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o en-
caminhamento de Moção de Apoio aos(as) Servido-
res(as) Públicos(as) Estaduais Inativos(as) e Pensio-
nistas, devido ao desconto previdenciário.
Nº 176/2022, da Mesa Diretora, que requer ao Te-
nente Coronel Adriano José Zanini, Coordenador Re-
gional de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio 
Grande do Sul, cestas básicas, agasalhos e cobertores 
para o Município de Torres.
Nº 177/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
que requer a tramitação em regime de urgência dos 
seguintes projetos de leis: nº 29/2022, do Poder Exe-
cutivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédi-
to Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária; e 
nº 30/2022, do Poder Executivo, que autoriza o Poder 
Executivo a inserir ações no PPA, na LDO e abrir 
Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamen-
tária.
Nº 178/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que re-
quer autorização para participar do curso “Assessora-
mento e temas relevantes para o Poder Legislativo e 
Executivo”, a realizar-se de 28 de junho a 1º de julho 
de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 179/2022, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Pesar aos fa-
miliares do senhor Cirineu Webber Dimer, por seu 
falecimento, ocorrido no dia 12 de junho de 2022.
Nº 180/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos 
familiares do senhor Domingos Monteiro, mais co-
nhecido como Quininho, por seu falecimento, ocorri-
do em 17 de junho de 2022.

INDICAÇÕES

Nº 91/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaven-
tura, que indica ao Poder Executivo a viabilidade de 
pavimentação asfáltica da Rua Alexandrino de Alen-
car, começando na Rua Coronel Pacheco até o final 
da Rua Alexandrino de Alencar.
Nº 92/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica 
ao Poder Executivo a viabilidade de construção de 
uma passarela de acesso à beira mar, na Praia Gaú-
cha.
Nº 93/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que indica ao Poder Executivo um estudo de viabili-
dade junto ao DAER, a possibilidade da construção 
de uma rótula na Estrada do Mar na altura do KM 86 
(estrada do cemitério entrada da Itapeva Norte), nesta 
Cidade. 
Nº 94/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Po-
der Executivo a concessão do auxílio-alimentação a 
todas(os) trabalhadoras(es) públicas(os) municipais 
em regime de contratos temporários, inclusive Con-
selheiras(os) Tutelares.
Nº 95/2022, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Po-
der Executivo a implementação do sistema holandês 
de combate às enchentes, com a instalação de com-
portas para contenção de marés e sistema de bom-
beamento de água das chuvas no Riacho, chamado, 
popularmente, de “Valão”.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 106/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto a relação dos 
membros que compõe o Conselho de Municipal de 

Saúde, cópia dos ofícios de indicação dos membros, 
por entidade, cópia regimento interno e cópia das atas 
de reunião ocorridas entre janeiro de 2021 a junho 
2022.
Nº 107/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo informações quanto aos motoristas do 
transporte coletivo da Secretaria de Saúde, respon-
sável pelo transporte de pacientes para outras loca-
lidades.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 362/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação 
de brita ou deck junto aos brinquedos da EMEI São 
Francisco, espaço 3, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 363/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oli-
veira, que solicita ao Poder Executivo providências 
quanto ao recapamento asfáltico dentro do Parque 
Estadual da Guarita.
Nº 364/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quan-
to ao patrolamento e colocação de base graduada ou 
outro material na Rua do Tamburiqui, nesta Cidade.
Nº 365/2022, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quan-
to à desobstrução dos bueiros localizados na esquina 
das ruas Fernando Machado com a Rua Leopoldino 
João da Rosa, Bairro Porto Alegre, nesta Cidade.
Nº 366/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto aos 
buracos e que seja refeito o calçamento na Rua Ale-
xandrino de Alencar, esquina com a Rua José Osório 
Cabral, no sentido leste, nesta Cidade.
Nº 367/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto aos 
buracos e que seja refeito o calçamento na Rua José 
Ernesto, Bairro Getúlio Vargas, próximo a Capela 
Mortuária, nesta Cidade.
Nº 368/2022, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao 
buraco e que seja refeito o calçamento na Rua Ale-
xandrino de Alencar, em frente ao nº 1260, no Bairro 
Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 369/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à 
operação tapa buraco no trecho atrás da Lojas Lebes, 
localizada na Rua Joaquim Porto, Bairro Centro, nes-
te Município. 
Nº 370/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à re-
alização de limpeza do valo paralelo à Rua Adolfo 
Francisco Bauer (na lateral com os Móveis Ramos), 
o referido acesso é pela Travessa Faxinal, nesta Ci-
dade. 

COMUNICAÇÃO DE LÍDER

Ver. Moisés Trisch: Em resposta ao comentário feito 
em sessão anterior, que afirmava que o ex-presidente 
Lula foi inocentado, disse que o ex-presidente não 
foi culpado, já que não cometeu crime algum. Para 
embasar sua defesa, leu o artigo de um advogado, in-
tegrante do Partido dos Trabalhadores, que tratou do 
assunto. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Agradeceu a todos 
que participaram da caminhada de apoio ao Julho 

CÂMARA DE TORRES
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Violeta, realizada na semana anterior. Citou entida-
des e pessoas que se fizeram presentes no evento. 
Enalteceu a administração em virtude das melhorias 
no município. Entre as principais obras, falou so-
bre a drenagem da área no entorno da Bomag. Pediu 
que o Executivo detenha suas atenções nas ruas das 
praias do sul que estão em situação bastante precá-
ria. Mencionou ainda o valo na Rua Torres, próximo 
ao Ocean Side, que tem se alargado com as chuvas, 
proporcionando o risco de queda de um poste. Pe-
diu que a Secretaria de Obras faça um mutirão para 
atender às principais demandas da região.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Fez menção 
aos professores presentes na sessão, enaltecendo sua 
importância na formação de muitos dos parlamenta-
res presentes. Relatou que ao caminhar pela Ave-
nida Castelo Branco, entre o calçamento que está 
sendo revitalizado, tropeçou no fio de marcação. 
Disse que o fato o levou a algumas reflexões. Fez 
um breve relato de sua caminhada na política, citan-
do o senhor Waldir, popular “Carroceiro”, que parti-
cipou do início de sua caminhada na política. Disse 
que seu ingresso na vida pública se deu ao participar 
de uma chapa na faculdade, tornando-se presidente 
do Diretório Acadêmico. Expôs que, ao assumir a 
presidência do diretório, mesmo sendo contrário aos 
cursos de férias, permitiu que estes fossem realiza-
dos, já que essa era a vontade da maioria. Enfati-
zou que as pessoas tendem a não representar aquilo 
que elas defendem. Citou os nomes de seus candi-
datos na eleição que se aproxima. Entre eles, estão 
o Deputado Luiz Carlos Reinze para Governador, 
Comandante Nádia Gerhard para Senadora, Afonso 
Hamm para Deputado Federal, e Ernani Polo para 
Deputado Estadual.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Disse que pedirá 
esclarecimentos sobre algumas emendas propostas 
pelo Executivo, pois percebe que uma de suas de-
mandas foi destinada, aparentemente, para outro 
fim. Pediu pela instalação de um banheiro químico 
no Morro do Farol. Parabenizou pela realização da 
audiência pública sobre o estacionamento rotativo, 
que compreende sua necessidade, mas que entende 
o atual momento econômico. Falou que avaliará a 
questão com muito cuidado. Falou sobre a ciclovia 
que está sendo pintada no calçadão, pedindo que o 
perímetro onde estão realizando a obra seja melhor 
sinalizado para a segurança dos que passam pelo lo-
cal. Parabenizou os jovens William e Leonardo de 
Matos pelo aniversário. Elogiou o Pastor Neves e 
senhor Rafael, que têm atuado no JiuJitsu em prol 
dos jovens. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Externou 
seu respeito e admiração pelos professores presen-
tes em plenário. Elogiou o Executivo pela drenagem 
do entorno da Bomag, fato que há muitas gestões 
pedia por solução. Em conversa com o prefeito, 
pediu que o Executivo olhe pelas vias da Vila São 
João, colocando-se à disposição para buscar, junto 
aos deputados, mais emendas para a infraestrutura 
da cidade. Parabenizou o Secretário Mateus pela co-
locação de dois quebra-molas na Rua José Amâncio 
da Rosa, na Vila São João. Manifestou que não é 
muito favorável aos quebra-molas, mas que naque-
le local era inevitável, devido à alta velocidade dos 
veículos. Afirmou que os vereadores estão sempre 
à disposição dos munícipes, já que os seus salários 
são pagos pelo contribuinte. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Destacou a 
importância dos professores presentes em plenário. 

Em resposta a comentário na sessão, quanto ao ex-
-presidente, disse que o “inocente Lula”  foi conde-
nado a nove anos e seis meses por corrupção e lava-
gem de dinheiro e que, em segunda instância, teve 
sua pena aumentada para doze anos e um mês. Disse 
que de 2003 a 2007 houve uma arrecadação de 186 
bilhões em CPMF, onde foram utilizados apenas 
75 bilhões. Disse que o restante, talvez tenha sido 
desviado para obras fora do País. Relembrou a Au-
diência Pública em 14 de março para a implantação 
de um hospital regional. Disse que até o momento 
nada aconteceu, a não ser promessas. Relatou ca-
sos de pacientes que não conseguiram encaminha-
mento em hospitais, afirmando que “falta gestão e 
compromisso” por parte do Governo do Estado e 
Deputados Federais. Fez menção à “ambulância-te-
rapia” que continua acontecendo diariamente nos 
23 municípios do litoral. Questionou a falta de um 
hemocentro na região e de leitos nos hospitais que 
só aparecem por ação judicial. Disse que todos têm 
plano de saúde, que é o SUS, e que deve atender 
a todos. Enfatizou que não importa em qual muni-
cípio será instalado o hospital, o importante é que 
o atendimento aos munícipes aconteça, mesmo que 
em cidades diferentes.

Ver. Igor Beretta: Referiu-se ao vereador que o an-
tecedeu, afirmando que o IPE aumentou o desconto 
e diminuiu o atendimento. Ressaltou que a Saúde 
está um caos, referindo-se ao ex-secretário da Pasta, 
que prometeu zerar as filas de exames, mas que tudo 
continua do mesmo jeito. Relatou que o Canil Mu-
nicipal continua sem estrutura, abandonado e sem o 
contêiner prometido há meses. Pediu informações 
ao Executivo sobre a sucção das fossas do Colé-
gio Mampituba que cobrou R$ 32.400,00 somente 
nesse ano pelos serviços. Falou que a atual admi-
nistração tem mérito em sua gestão, mas assegurou 
que as outras gestões também o tiveram. Expôs que 
umas fizeram escolas, outras muraram o Valão, e até 
construíram Postos de Saúde. Citou a construção de 
escolas, mas que estão sem manutenção periódica. 
Pediu que os antecessores sejam respeitados, já que 
esta gestão também passará. Agradeceu ao Execu-
tivo pela colocação dos quebra-molas na Vila São 
João. Parabenizou as equipes bem colocadas até o 
momento no campeonato de futebol. Disse que o 
futebol envolve toda a comunidade esportiva e não 
diferencia classe social. 

Ver. Moisés Trisch: Explicou que o dinheiro des-
tinado para obras fora do Brasil no tempo do Lula, 
são das reservas cambiais e que não fazem parte do 
orçamento. Tiveram a finalidade de gerar lucro, re-
serva e muito emprego. Criticou o atual governo, 
mencionando o preço do combustível. Questionou a 
ampliação da estrutura na Saúde, mencionando que 
os vereadores da Casa foram desfavoráveis a uma 
moção contrária ao teto de gastos. Afirmou que o 
teto de gastos é apenas para a Educação e Saúde, 
mas não para os bancos e sistema financeiro. Re-
latou que 20 garis estão esperando pelo pagamento 
da rescisão desde março pela empresa Lis Soluções, 
assegurando que a atual Administração foi coniven-
te. Apontou a precariedade da Escola Tietboehl, pro-
vocada pelo abandono do ex-governador Eduardo 
Leite, assim como os professores sem reajuste sala-
rial há anos. Falou sobre o aumento nos descontos, 
pelo IPE, para os servidores inativos e pensionistas. 
Pediu que os vereadores da Casa votem favoráveis 
à sua moção de apoio aos servidores públicos es-
taduais inativos e pensionistas, devido ao desconto 
previdenciário.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu ao De-
putado Nereu Crispim pelo trator destinado à Secre-
taria da Agricultura, e ao valor de R$ 170.000,00 
para a Saúde. Em referência a um comentário an-
terior, assegurou que o Sistema SUS é muito bom, 
e que o problema é a demanda muito grande. Mos-
trou-se preocupado com a retirada dos banheiros 
químicos no Morro do Farol. Disse que é preciso 
recolocar os banheiros no local, por se tratar de um 
ponto turístico de grande visitação. Reiterou seu 
agradecimento ao Deputado Nereu Crispim pelo 
trator doado para a Secretaria de Agricultura. Escla-
receu que as fossas da Escola Mampituba precisam 
ser limpas periodicamente por serem lacradas, sem 
a possibilidade de escoamento para algum local.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Comunicou 
ter feito uma indicação ao Cartório Eleitoral  refe-
rente a duas sessões na Itapeva Norte, sugerindo 
uma alteração. Em resposta ao pedido, o Cartório 
Eleitoral informou que a mudança, para esta elei-
ção, não será possível. Pediu que o Executivo rea-
lize obras de manutenção básica nas praias do sul, 
da Itapeva Norte até Paraíso. Reiterou que a Admi-
nistração não olha para as praias do sul, assim como 
para o centro. Parabenizou aos professores presentes 
em plenário, enumerando uma série de profissões as 
quais estes profissionais são importantes para a for-
mação. Apresentou a reclamação de uma munícipe 
que, ao pedir que um profissional da Saúde fosse até 
sua casa para vacinar o pai que está incapacitado 
de se locomover, recebeu como resposta que “se o 
seu pai pode se arrastar até o banheiro, pode muito 
bem ir arrastado até o Posto de Saúde”. Pediu maior 
respeito e compreensão para com os contribuintes.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Escla-
receu que, sobre o problema da Estrada do Normé-
lio, foi informado que a Secretaria de Obras fará em 
breve o ensaibramento da via. Parabenizou a Secre-
taria de Obras que tem mantido o centro da cidade 
organizado. Reconheceu que as praias do sul estão 
precisando de intervenções, afirmando que aos pou-
cos o governo atenderá a estas demandas.

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei Complementar nº 02/2022, do Po-
der Executivo, que acrescenta dispositivos a Lei nº 
3.014, de 28 de junho de 1996, que Estabelece o 
Plano de Carreira do Magistério Público do Muni-
cípio, Institui o Respectivo Quadro de Cargos e dá 
outras providências.

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparên-
cia (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 assun-
tos 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 Câma-
ra.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câma-
ra, a comunidade mais próxima do Poder Legis-
lativo.
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Por Felipe 'Pipe' Araujo Santos
____________________

5 anos viajando o mundo, o 
primeiro ano sendo no Brasil. 
Essa era minha ideia inicial quan-
do sai. Doce inocência de querer 
colocar planos numa vida solto 
pelo mundo… Eu havia guarda-
do um valor em dinheiro para 
essa jornada e tinha uma ideia 
de quanto poderia gastar por 
dia no máximo. Eu faria tudo por 
terra, sem usar avião. Mas faria 

isso de ônibus ou através de app 
de carona pagos (BlaBlaCar). Mi-
nhas estadias seriam em hostel, 
ou qualquer outro lugar de pre-
ço acessível que eu tivesse uma 
cama para dormir. A alimenta-
ção, em restaurantes com preço 
mais em conta. Como eu ainda 
bebia, o álcool também entraria 
nessa conta, junto com passeios 
e atrações em geral dos lugares 
que eu fosse visitar

Quando sai de Torres, no dia 
27 de janeiro de 2020, sai com 

uma mochila gigante cheia de 
roupas e acessórios. Já refletia 
um pouco a cabeça de quem não 
estava acostumado a viajar dessa 
forma. Várias e várias camisetas, 
bermudas, 3 calças diferentes, 3 
pares de tênis, blusões e diversos 
outros itens. Sai até com meu re-
lógio Armani. Eu diria que era um 
minimalismo mais Nutela. Com 
o tempo, fui entendendo que 
aquilo tudo não me representava 
mais. Mas foi a viagem quem foi 
me sinalizando isso..

DIÁRIOS DE MOCHILA
Pé na estrada, amizades, solidão e solitude 

Olá! Na semana passada contei um pouco da minha história e da virada de vida que dei para sair viajando o mundo. Hoje a ideia é 
começar a mostrar para vocês alguns dos pontos principais da minha viagem até hoje, passados já 2 anos e meio. São pontos 

importantes que retratam histórias marcantes e tudo que me fez ir mudando ao longo desses últimos meses. Espero que gostem!

Floripa, Ilha da Magia (o início)
Minha primeira parada foi em 

Florianópolis. Cidade que já co-
nhecia, mas não tão a fundo. Por 
lá já tive duas grandes novidades 
nos primeiros dias: consegui um 
voluntariado (trocar serviço por 
teto e comida) e a estadia era 

em uma barraca. Novidades para 
quem nunca havia voluntariado 
nem entrado em uma barraca. 
Isso já fazia parte da minha pro-
posta de experimentar o novo. 
Em minha “antiga vida”, quando 
me convidavam para acampar eu 

dizia que não gostava, sem nunca 
ao menos ter acampado. Vai en-
tender… 

A experiência de voluntariar foi 
sensacional. Era um local muito 
simples, em meio à mata Atlânti-
ca na praia de Naufragados. Uma 
praia sem estrutura nenhuma, 
apenas muita natureza e alguns 
pescadores locais. Lavei louça, fiz 
trabalhos de jardinagem, reapro-
veitamento do lixo, dentre outras 
funções. Atividades completa-
mente novas para uma pessoa 
que passou sua vida profissional 
dentro de escritórios e salas de 
reunião. Fiz um grupo de novos 
amigos com novos pensamentos. 
Tive contato com pessoas muito 
simples e já ali, aprendi que po-
deria aprender muito com elas. 
Dou destaque maior ao Fabinho, 
nativo da praia e uma das pesso-
as mais inteligentes que já conhe-
ci. Criamos uma conexão muito 
grande. Fazia de tudo um pouco 
e tinha um coração gigantesco. 
Porém, tinha sérios problemas 
com crack. Convivi com algumas 
de suas crises de abstinência e 
em uma oportunidade lhe dei R$ 

50,00 para ele comprar a droga no 
centro da cidade, mas com a con-
dição de que ele a usaria em Nau-
fragados, próximos a nós. Ele fez 
isso. Lembro que ele dormia na 
barraca ao lado da minha e por al-
gumas noites, ouvia seu isqueiro e 
suas tragadas antes de dormir. Foi 
a primeira vez que tive mais proxi-
midade com essa droga, o que me 
fez ver o quão ela pode destruir 
uma mente e uma vida.

A grande descoberta que fiz 
nesse período foi de que ama-
va acampar. A barraca que fiquei 
por lá nesse período não era mi-
nha, era do dono do local (meu 
hoje grande amigo Dani). Mas ao 
sair de lá, minha primeira parada 
foi em uma loja especializada em 
produtos de camping para com-
prar minha barraca, colchão e 
saco de dormir. Obrigatoriamen-
te tive que liberar (muito) espaço 
em minha mochila para que esses 
equipamentos entrassem. Ali eu 
já tinha meu primeiro desafio de 

desapego, ao doar muitas roupas. 
Fiz isso porque além de ter gos-
tado de dormir em uma barraca, 
entendi que eu poderia baratear 
bastante minha viagem parando 
em campings, que normalmente 
tem preço muito mais em conta 
do que outras opções de estadia. 
Outro grande exercício de desape-
go foi me despedir dos amigos que 
fiz por Florianópolis mas, acima 
de tudo, do ambiente confortável 
que eu me encontrava. Confortá-
vel no sentido de pessoas, amiza-
des, rotina e ambiente. Aquele lu-
gar que, quando cheguei, era uma 
total novidade pra mim em to-
dos os sentidos, com o passar do 
tempo foi se tornando cômodo. 
Do medo para a empolgação, da 
empolgação para o comodismo. 
Entender isso, e que o novo fazia 
parte dessa minha nova vida, me 
fizeram pegar minhas coisas e sair 
de lá, indo em direção ao litoral 
do Paraná. Comodismo não fazia 
mais parte da minha jornada.

Prazer, Coronavírus
Após ficar cerca de 10 dias no 

litoral paraense, fui em direção 
ao litoral sul de São Paulo. Como 
minhas últimas semanas foram 
totalmente sem acesso a televi-
são, eu estava por fora dos acon-
tecimentos do mundo. Sabia que 
um vírus tava dando um trabalho 
em alguns países e havia chegado 
ao Brasil, mas nada mais do que 
isso. Eis que, ao chegar em Santos 
e ir até um hostel para me insta-
lar, recebi a notícia de que tanto 
o hostel, como qualquer outro es-
tabelecimento comercial da Bai-
xada Santista, fechariam a partir 
do dia seguinte. Ou seja, ferrou... 
Precisava ir embora no dia se-
guinte. Mas para onde? Pesqui-

sei e vi que a tal Baixada Santista 
terminava na cidade litorânea de 
São Sebastião, quando começava 
o litoral norte paulista. Lembro 
que ainda pensei: “Esses políticos 
da Baixada Santista estão loucos, 
que grande bobagem fechar to-
das as cidades por causa desse 
vírus. Vou para um lugar normal”. 
Peguei um ônibus no dia seguinte 
cedo, quando já vi que as coisas 
não estavam normais. Alguns 
ônibus não estavam mais saindo, 
pessoas lotando supermercados, 
trânsito trancado… Parecia cená-
rio de filme apocalíptico. Cheguei 
a olhar para o céu pra ver se não 
estavam caindo meteoros de fogo 
ou algo do gênero.

Cheguei então na praia de Ju-
quei, já pertencente ao município 
de São Sebastião. Ou seja, fora 
daquela Baixada Santista maluca. 
Desci do ônibus aliviado e cami-
nhei até um camping que eu ha-
via achado na internet. Lá, uma 
senhora, Dona Marisa, me rece-
beu e me deu a bela notícia de 
que o litoral norte de São Paulo 
também havia tomado a mesma 
decisão. Ou seja, ferrou de vez 
agora. Um pouco mais tarde, o 
governador de São Paulo decre-
tou lockdown em todo estado, e 
foi aí que eu comecei a ver que a 
coisa estava ficando séria. Meio 
desnorteado, expliquei minha 
situação para Dona Marisa que, 

teoricamente, não poderia me 
receber. Os lugares que seriam 
mais visados, inclusive, seriam os 
da área turística. A ideia era que 
apenas os moradores ficassem 
nas cidades. Mas combinamos 
que eu colocaria minha barraca 
por lá, meio escondida e, caso al-
guém perguntasse, eu era sobri-
nho dela. Agradeci demais e me 
aliviei. Ficar na rua eu não ia ficar.

No dia seguinte a minha chega-
da, fui à praia para refletir sobre o 
que iria fazer. Uma pandemia ha-
via estourado e o mundo inteiro 
estava se fechando, sem previsão 
de quando isso acabaria. Volto 
para o sul, ou ignoro tudo e sigo 
na estrada? Não existia previsão 

para nada. O que diziam é que as 
coisas só iriam começar a voltar 
ao normal com uma vacina, que 
tinha previsão mínima de 1 ano. 
Recentemente eu havia passado 
por todo baque de mudança de 
vida e voltar para o sul poderia 
me jogar para o fundo de novo. 
Como Dom Pedro disse em 1822, 
falei para mim mesmo: “Eu fico!”. 
Sabia que iria passar por momen-
tos de muito sofrimento, solidão 
e iria enfrentar diversas barrei-
ras. Mas meu instinto disse que 
isso seria bom, que me traria um 
grande crescimento e evolução 
espiritual. E assim começaram as 
semanas mais isoladas de minha 
vida…

Pipe e Fabinho em Naufragados, Florianópolis
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Solidão e Solitude
Após tomar minha decisão, 

fiquei 15 dias na casa de Dona 
Marisa, em Juquei, que havia me 
acolhido, e depois mais 15 na 
praia de Maresias, onde um cam-
ping também me aceitou com 
a condição de ficar escondido 
e sendo parente do dono (caso 
alguém perguntasse). Nos dois 
casos, apesar de estar em locais 
onde outras pessoas moravam, o 
isolamento existia e a comunica-
ção era pouca, quase nada. Após 
isso, fiquei 30 dias em Ubatuba, 
em uma casinha toda minha que 
consegui alugar por um valor ir-
risório. Ali o isolamento foi total. 
Mas muito bom voltar a ter uma 
cama - pelo fato de que já faziam 
quase 90 dias que eu dormia ape-
nas em barraca.

Eu estava no litoral norte pau-
lista, considerado um dos mais 
paradisíacos do país. Por decisão 
de decreto, as praias estavam 
“fechadas”, como aconteceu em 
toda costa brasileira. Mas pensei: 
“Uma praia não pode ser fecha-
da, ela não tem porta. Vou bater 
pé por aí e conhecer esses para-
ísos”. Foi assim que comecei a 
desbravar cada uma das praias da 
região. Sempre sozinho, isolado e 
caminhando. As linhas de ônibus 
das cidades não estavam circulan-
do devido à pandemia. E foi nesse 
período que comecei a aprender 
a caminhar de verdade. Em al-
guns dias cheguei a bater mais de 
25km nas idas e vindas por trilhas 

ou estradas nessas praias. Entre 
São Sebastião e Ubatuba, foram 
mais de 60 que visitei nos 60 dias 
em que passei por lá. Cenários 
surreais em que eu estava sem-
pre sozinho. Olhava para um lado, 
para outro, e só via areia, lindas 
paisagens e aquele mar deslum-
brante. Mas nesse período, mi-
nha maior lição foi a de aprender 
a ficar sozinho. Aprender a dife-
rença entre a solidão e a solitude. 
Solidão o próprio nome já diz. É se 
sentir sozinho, sem ninguém. Isso 
causa sofrimento, tristeza, carên-
cia e confusão. Por muitas vezes 
chorei sentado na areia, pensava 
em voltar atrás. Mas com o tem-
po fui conhecendo a solitude, que 
nada mais foi do que aprender a 
estar na minha própria presença 
e degustar isso. Me conectar com 
a natureza e comigo mesmo. Co-
mecei a ter conversas super com-
plexas comigo mesmo e ver como 
isso me fazia bem. Por diversas 
vezes, em praias mais isoladas, 
ficava pelado, como vim ao mun-
do. Aos poucos, fui entendendo 
que havia tomado a decisão cer-
ta. Isso já estava me mudando 
como pessoa, e iria ainda mais.

Outra coisa que esse período 
me proporcionou foi aprender 
a cozinhar. Eu mal sabia cozi-
nhar um ovo antes de sair. Mas 
o contexto me forçou a ir para a 
cozinha, que era como eu me ali-
mentava em praticamente todos 
os casos.

Por último, aprendi a fugir de 
fiscalização. Como as praias não 
podiam ser acessadas, existiam 
fiscais que giravam aleatoriamen-
te entre elas e, em duas ocasiões 
fui pego (de longe), mas fugi. A 
mais engraçada foi na praia de 
Camburi. Eu estava sentado ad-
mirando o mar e as pedras, to-
talmente sozinho, quando avis-
tei dois fiscais vindo em minha 
direção. Eu estava em um trecho 
sem saída. Para sair da praia, ou 
ia em direção a eles, ou ia para 
o outro lado, onde eu teria que 
atravessar um rio que dava aces-
so a uma outra praia. Eu sei na-
dar muito bem, mas estava com 
minha mochila que carregava 
carteira, celular, dentre outras 
coisas que eu não podia molhar. 
Mas não pensei duas vezes. Ergui 
minha mochila em uma das mãos 
e entrei naquele rio, que descobri 
que era bem fundo. Mas nadei 
como uma capivara que foge de 
uma onça e alcancei o outro lado. 
Quando olhei para trás, os dois 
fiscais me olhavam com um cer-
to olhar hostil e gritavam coisas 
que não conseguia escutar, mas 
que não deveriam sem boa coi-
sa. Corri em disparada para a sa-
ída da praia e me escondi dentro 
de uma farmácia, pois sabia que 
eles viriam atrás de mim. Meio 
escondido atrás de uma das gôn-
dolas da farmácia, vi o carro deles 
passado e me aliviei. Depois dei 
muita risada da situação com o 

farmacêutico, que me acobertou, 
voltei sem nenhuma multa.

E vocês devem se perguntar: 
“Mas Felipe, tu não ficou com 
medo do vírus?”. A resposta é 
sim e não. Nas primeiras sema-
nas eu estava meio paranoico. 
Psicologicamente, em alguns mo-
mentos achava que estava com 
Covid-19. Mas era só o medo e 
a minha mente me pregando pe-
ças. Eu ainda estava consumindo 
muitas informações sobre o que 
estava acontecendo, isso estava 
me desequilibrando. Com o tem-
po, fui me afastando de qualquer 
assunto que fosse relacionado à 
Covid e entendendo que, se eu 
quisesse seguir mesmo minha 
jornada, não poderia seguir com 
medo. E assim meu medo e pa-

ranoia foram sumindo. Ajustei 
meu estilo de vida com uma boa 
alimentação, sono regrado, muita 
água, exercícios e sol, muito sol. 
Aos poucos fui acreditando que 
seguindo assim, eu estaria livre 
desse e de qualquer  outro vírus. 
Nossa mente é muito poderosa e 
é quem rege nosso corpo. Ela de-
veria estar bem, acima de tudo. 
Claro que sou jovem, sem comor-
bidades e estava sempre sozinho. 
Isso facilitou e muito a minha for-
ma de ver as coisas. E foi assim 
que segui e sigo até hoje em meu 
dia a dia. E me fez aprender que 
viver com medo, independente 
da situação, não é sadio nem na-
tural para nós. Mexe com nossa 
cabeça e consequentemente com 
nosso corpo.

Atravessando fronteiras ilegais
Minha próxima parada séria no 

litoral sul do Rio de Janeiro. Iria 
para a casa de uma amiga gaúcha 
que morava em Angra dos Reis. 
No caminho ainda havia o municí-
pio de Paraty, que eu sempre quis 
conhecer, mas todos diziam que 
a fiscalização por lá estava muito 
forte. Então teria que deixar para 
outra oportunidade.

Minha saída do litoral norte de 
São Paulo foi uma pequena aven-
tura. Como as fronteiras entre os 
estados estavam teoricamente fe-
chadas, onde apenas moradores 
com comprovante de residência 
podiam passar, tive que me adap-
tar a situação. Existia um trajeto 
de cerca de 10km da estrada Rio-
-SP, exatamente na fronteira, que 
estava sem linha de ônibus. Decidi 
ir caminhando (até porque não ti-
nha outra opção) e, pela primeira 
vez em minha vida, tentar uma 
carona. Dessa vez eu estava com 
minha mochila, que pesa cerca 
de 25kg. A caminhada se tornaria 
mais difícil. Lembro que quando 
comecei a chuva veio com força. 
Quando via que algum carro se 
aproximava, levantava o dedo e 
abria um sorriso. Mas dar carona 
no Brasil normalmente já é algo 
raro. As pessoas tem um medo 
natural, que naquele momento 
estava aliado a um novo medo 

de um vírus mortal. Porém nem 
todos pensam da mesma forma. 
Um caminhão parou para mim. 
Fiquei super empolgado, minha 
primeira carona! Na hora eu en-
tendia que fazia aquilo por falta 
de opção, mas alguns meses pra 
frente essa prática se tornaria mi-
nha única forma de se locomover 
pelo país. Mas isso é assunto mais 
pra frente…

O caminhoneiro iria entrar 
em um bairro no início do muni-
cio de Paraty e me deixou por lá. 
Me explicou que existia um único 
transporte público que passava 
no período da tarde, mas ele não 
sabia quando. Ainda era manhã 
quando cheguei por lá. Fiquei 
numa parada de ônibus por mais 
de 5h, tentando desviar da pesa-
da chuva que caía, até que o tal 
do transporte chegou. Era uma 
pequena van, que estava fazendo 
a linha até o centro da cidade. De 
lá, eu ainda teria que pegar outra 
van que me deixaria na fronteira 
com o município de Angra, meu 
destino. Ao entrar, o silêncio to-
mou conta de todos. Eu, com cara 
de gringo e uma mochila gigante. 
Impossível dizer que eu era um 
morador local voltando do traba-
lho. Senti uma certa hostilidade 
no olhar dos passageiros. Afinal, 
uma pandemia havia estourado 

há 2 meses e o turismo estava 
fechado. O motorista perguntou 
pra onde eu iria, e expliquei. Em 
uma momento ele deve ter pen-
sado em me pedir pra descer, mas 
disse: “Irmão, fica abaixado e es-
condido, tu e tua mochila. Vamos 
passar pela barreira fiscal. Se eles 
te verem, te levam pra delegacia 
e eu perco meu emprego. Não te 
mexe!”. Concordei e assim fiz. Fi-
quei meio deitado no chão, espre-
mido com minha mochila. Passa-
mos pela fiscalização, tudo certo. 
Ao chegar no centro, a van parou 
e o motorista disse: “Não te mexe, 
continua escondido”. Os passagei-
ros saíram e por ali fiquei, até ele 
me deixou explicar em baixa voz: 
“Aqui tem fiscais por tudo. Tu não 
pode descer nem aparecer. Man-
dei mensagem para o motorista 
da outra van e ele vai encostar 
rente a minha. Quando ele che-
gar, ele abre a porta e tu entra rá-
pido e continua escondido, ok?”. 
Concordei mais uma vez e fiz o 
pedido. Quando ela chegou, em 
um movimento rápido, pulei de 
uma van para a outra como um 
sapo. Por lá fiquei escondido por 
mais uns 30min até que passa-
geiros começaram a entrar para 
a partida. Obviamente, me olhan-
do sem entender absolutamen-
te nada. Me senti um mexicano 

tentando atravessar as fronteiras 
dos EUA. Ou James Bond em uma 
missão secreta. 

Quando já anoitecia, cheguei 
em Angra dos Reis, cidade em que 
as coisas estavam mais tranquilas. 
Por lá fiquei cerca de 3 semanas, 
na mesma batida de conhecer 
praias da região. Porém, ao che-
gar em casa tinha a companhia 
de minha amiga que já mudava 

a situação anterior. Aos poucos 
os momentos sozinhos iam dimi-
nuindo e ficaram ainda melhores 
quando cheguei na cidade ma-
ravilhosa. Mal sabia eu que essa 
próxima parada me faria vir a mo-
rar em uma favela e embarcar em 
um veleiro com dois gringos para 
seguir minha viagem. Mas isso é 
assunto pra próxima semana… 
até lá!

Pipe e Dona Marisa - que lhe deu abrigo 'clandestinamente 
' em meio ao lockdown no litoral paulista

Final de tarde em Ubatuba
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A atleta passotorrense Luísa 
Lummertz Colares Lopes recebeu 
na sexta-feira (17) uma homena-
gem da Prefeitura Municipal por 
seu desempenho no torneio Gym-
nasiade 2022, na França. Ela ficou 
em terceiro lugar, com a marca de 
1,73m, atrás somente da espanho-
la Celia Rifaterra, com 1,81m, e da 
turca Aleyna Karaca, também com 
1,73m.

Luísa iniciou sua carreira em 
2017, quando foi inscrita nos Jo-
gos Escolares da Juventude (JEJ) 
e conquistou o 5° lugar na etapa 

Estadual, realizada em Mafra, San-
ta Catarina. Neste evento, ela foi 
observada pelo treinador Roberto 
Carlos Bortolotto, que a convidou 
para treinar na Universidade do Ex-
tremo Sul Catarinense (UNESC), em 
Criciúma.

Com muito foco e determina-
ção, Luísa vem conquistando diver-
sos campeonatos Estaduais, Nacio-
nais e Internacionais desde então, 
sendo vice-campeã do JEJ 2018 
(Natal/RN); campeã do JEJ 2019 
(Blumenau/SC); campeã Brasileira 
sub-16 em 2020; vice-campeã Bra-

sileira sub-18 em 2021; recordista 
estadual sub-18 em 2021; Cam-
peã dos Jogos Sul-Americanos da 
Juventude (2022), na Argentina e 
recentemente medalhista de Bron-
ze no Gymnasiade 2022, na França.

Segundo relatou a atleta, seu 
foco agora é treinar para superar 
seus próprios limites e continuar 
competindo em alto nível para al-
cançar seus objetivos. Luísa tam-
bém agradeceu a homenagem 
recebida e disse ser um reconheci-
mento importante na sua trajetória 
esportiva.

“O esporte tem um papel fun-
damental na vida dos nossos jo-
vens e adultos. É nesta direção que 
a Administração Municipal, através 
da Secretaria de Esportes, está 
apoiando e investindo fortemente 
para vermos no futuro mais atle-
tas se destacarem na região e fora 
dela”, defendeu o Prefeito Valmir 
Rodrigues.

Além do Prefeito, acompanha-
ram a entrega o Secretário de Es-
portes, Rafael Caetano e a mãe de 
Luísa, Secretária de Educação e Cul-
tura do Passo, Karini Colares. 

Medalhista na França, Luísa Lummertz recebe 
homenagem da Prefeitura do Passo de Torres
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ÁRIES - Pode ser uma semana em que sua 
capacidade de se esforçar e se dedicar é 
grande, e isso pode se manifestar num de-
sejo grande de ajudar e ser mais generoso. 
Quanto mais autodomínio tiver, mais sua se-
mana tende a ser de sucesso, mesmo com as 

situações abruptas e inesperadas que tendem a surgir. Quanto 
maiores sua sabedoria e seu discernimento, mais fácil você vai 
conseguir encontrar saída para as situações.

TOURO -A Lua Minguante em Peixes pede 
menos socialização, menos ideias novas e 
mais pé no chão e mão na massa. Você 
pode fazer um detox das redes sociais e 
focar mais sua mente no que realmente 

importa. Tome cuidado com excessos ou hesitações demais, 
além de preguiça: tente manter o equilíbrio.

GÊMEOS -No geral, a semana será mais 
lenta e com a tendência a uma necessida-
de de mais descanso. Sua intuição ou sua 
mente pode estar mais aberta, mais intuiti-
va, mas isso te deixa sem foco. O ideal é 
meditar e respeitar seu tempo e seu corpo, 

mas não se isolar demais nem alimentar uma apatia ou uma 
preguiça extrema.

CÂNCER -Nesta semana, você pode 
sentir mais facilidade de falar do que de 
colocar em prática. Tome cuidado com 
demagogia em excesso, mas no geral é 
uma boa semana para planejar, organizar 
e se permitir relaxar mais e curtir. Viagens 

ou passeios revigorantes podem surgir e ser muito bené-
ficos.

LEÃO -  Pode ser uma semana de brigas 
e desentendimentos, caso você seja 
inflexível e não queira dialogar, adotando 
uma postura teimosa. É importante cuidar 
melhor da sua saúde e ir devagar com as 
tarefas. Existem obstáculos e imprevistos 

que pedem flexibilidade e criatividade. Quanto mais tiver 
confiança em si mesmo e nas pessoas, mais facilmente 
você consegue superar os desafios.

VIRGEM - Pode ser uma semana de muito de-
sapego e mais estabilidade, em que você busca 
refletir mais antes de agir. Serviço social ou algu-
ma obra de caridade podem acontecer, trazendo 
mais bem-estar. Tome cuidado com autossa-
botagem e atitudes e pensamentos negativos. 

Você pode agir contra si mesmo até sem querer. É uma semana 
desafiadora, que pede mais atenção e presença.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana pode trazer certo equilíbrio 
e uma organização natural dos sentimentos, 
o que te ajuda a organizar sua vida de dentro 
para fora. É uma semana agitada, mas estável 
ao mesmo tempo, na qual você conseguirá or-
ganizar o que precisa e também consegue es-

tar com as pessoas certas na hora certa. Pode ser uma semana 
de mais saúde ou busca por mais qualidade de vida.

CAPRICÓRNIO -Sua confiança 
pode ressurgir, mas tome cuida-
do com os excessos. Convites 
para eventos e festas tendem a 
ser a novidade da semana, então 

organize bem sua agenda para não viver uma 
semana caótica. Blinde-se de pessoas negativas 
e viva com mais bom humor e leveza. Tome cui-
dado com fofocas.

AQUÁRIO - Permita-se planejar 
coisas novas e vivê-las sem preci-
sar esperar tanto. Apenas cuidado 
com excessos. Mantenha os pés 
no chão. Sua semana tende a ser 
favorável, mas com pequenos atra-

sos, portanto seja flexível; o que você está desejan-
do acontecerá no momento certo. Existem pessoas 
fieis ao seu redor, então cultive isso.

PEIXES -A semana pede mais 
autocontrole e foco. Você pode ter 
alguma decepção com pessoas 
próximas. Suas ideias ou crenças 
estão mudando — e isso é positi-
vo, pois você está saindo de situ-

ações de autoilusão e enxergando verdades. Além 
disso, você pode ter muita capacidade de se adap-
tar a coisas novas. Sua imaginação está grande, 
mas mantenha os pés no chão.

ESCORPIÃO -Pode surgir uma notícia inespera-
da nesta semana, trazendo animação. Mulheres 
podem se surpreender com uma gravidez não 
planejada. Para quem está planejando, a sema-
na traz fertilidade. Uma viagem ou um passeio 
pode acontecer, trazendo renovação e boas 

ideias. A semana também é ideal para renovar planos e objetivos 
ou fazer mudanças importantes no visual.

SAGITÁRIO - Pode ser uma semana de 
muita riqueza emocional e espiritual. É 
claro que também pode ser financeira, 
mas isso tende a ser uma consequência 

da energia boa que vocês estão emanando. A família 
está potencializada. Você pode ter experiências enri-
quecedoras e transformadoras.

VARIEDADES

(semana entre 21/06 e 27/06)
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Na madrugada de segunda-
-feira, 22 de junho, a Brigada 
Militar foi acionada para o aten-
dimento de ocorrência envol-
vendo disparos de arma de fogo 

no município de Mampituba, no 
bairro Costãozinho.

De acordo com informações 
divulgadas pela BM, ao chega-
rem ao local, os agentes encon-

traram a porta da residência ar-
rombada e a vítima, um homem, 
caído no chão, já em óbito.

A vítima foi identificada como 
um indivíduo com diversos an-

tecedentes criminais por deso-
bediência e tráfico de drogas. 
A Delegacia de Polícia Civil de 
Torres investiga o caso. Diligen-
cias estão sendo realizadas para 

apurar a autoria e motivação do 
crime.

Fonte: DPC Torres 
(em Rádio Maristela)

Delegacia de Polícia Civil de Torres 
investiga homicídio em Mampituba

Fiv e felv são duas doenças distintas, mas que igualmente acometem os felinos 
domésticos e selvagens. São enfermidades causadas por vírus e que trazem muitos 
malefícios à saúde desses animais.

O vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o vírus da leucemia felina (FeLV) são as 
doenças virais mais temidas dos gatos, pois apresentam diversas formas de provocar 
sintomas graves e óbito dos animais acometidos.

Gatos que testam positivo para a Felv podem debelar a infecção e, se testados pos-
teriormente, podem ser negativos.

Normalmente os gatos que desenvolvem a infecção, os considerados “abortivos”, 
não chegam a testar positivo no exame. Os que chegam a testar positivo e depois neg-
ativam possuem a doença e são chamados de “regressores”. A retestagem, na maioria 
dos casos, é indicada após 30 dias para FeLV e 60 dias para FIV.

O vírus é facilmente espalhado entre animais que vivem juntos, daí vem a importân-
cia de testar todo felino novo que vai adentrar a família ou abrigo. Ele também passa 
da mãe para os filhotes, tanto na gestação quanto na amamentação, e entre gatos que 
brigam. Ele é transmitido pela saliva.

Então, devido ao comportamento de os gatos se banharem uns aos outros, se mor-
derem em uma briga, compartilhar potes de comida e água é muito fácil que a felv seja 
transmitida entre os felinos.

Além da saliva, o vírus da leucemia felina está presente nas secreções nasais, na 
urina, nas fezes e no sangue dos animais infectados. Assim que ele adentra o corpo de 
um gato, pode seguir três caminhos:

No primeiro, o felino combate o vírus e o elimina com sucesso, não demonstrando 
sinais de doença nem de infecção. Hoje sabemos que durante a vida o animal pode 
transitar entre as duas formas, regressor e progressor. Ser agressor não significa nec-
essariamente que terá doença clínica.

O animal felv positivo não apresenta nenhum risco à saúde de seus tutores e tam-
pouco a outras espécies de animais, pois esse vírus é capaz de infectar somente os 
felinos.

A felv felina é muito versátil. Ele pode provocar sintomas inespecíficos, como pel-
agem sem brilho, infecções cutâneas ou respiratórias, fraqueza, perda de peso, 
doenças oculares, anemia, diarreia, gengivas inflamadas ou pálidas, tumores e febre.

A fiv e felv são diagnosticadas com um exame de sangue. Todos os gatos devem ser 
testados para felv, principalmente se é um felino novo, a ser introduzido na família, 
pois a doença não tem cura. Também é importante testar todo gato doente, uma vez 

FIV E FELV – O QUE VOCE PRECISA SABER 
SOVRE ESTAS DOENÇAS EM FELINOS

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

que os sintomas são inespecíficos e podem se confundir com qualquer outra doença dos felin-
os. Gatos com estilo de vida de risco devem ser testados para fiv e felv e, depois, se possível, 
passar a viver dentro de casa sem acesso à rua.

Para prevenir a doença é importante que o gato não saia à rua e não tenha contato com 
outros gatos que sejam portadores do vírus. A vacina contra a felv existe e é bastante eficaz, 
porém, não atinge eficácia de 100%. Por isso, além da vacinação, o animal deve ser mantido 
exclusivamente dentro de casa. Converse com seu veterinário de confiança para saber se seu 
amigo precisa ser vacinado.

Se seu gato é Felv positivo, ser avaliado semestralmente, com realização de exames de 
sangue e, anualmente, ultrassom. Tal cuidado permitirá que possíveis síndromes associadas a 
FeLV sejam detectadas precocemente.

Uma boa dieta é importante, assim como a castração, que evita que o gato queira sair de 
casa e diminui o estresse e a chance de se contaminar com outras doenças e contaminar out-
ros gatos com a felv.

Já a Fiv, é também é chamada de Aids felina, pois tem as mesmas características da doença 
causada pelo vírus imunodeficiência humana. O mais importante é saber que o vírus da imu-
nodeficiência felina não afeta os seres humanos.

Gatos machos não castrados, com acesso à rua desacompanhados, ou que vivem em abrigos 
ou locais de alta aglomeração de felinos são os animais de mais alto risco de desenvolver a fiv.

O vírus da imunodeficiência felina é transmitido pela mordida profunda que os gatos dão no 
momento da relação sexual e nas brigas. Ele não passa através do contato, então gatos posi-
tivos podem compartilhar potes de comida e de água e caixas de areia com seus contactantes.

Gatos com fiv apresentam sintomas como febre, anemia, perda de peso, infecções con-
stantes e que não melhoram como esperado, úlceras na gengiva, doenças de pele, respiratóri-
as e no trato gastrointestinal.

É uma doença que não tem cura, porém os gatos com fiv vivem muito bem, desde que man-
tenham sua imunidade boa. Se seu amigo é fiv positivo, mantenha-o longe do contato com 
gatos doentes.

Para a fiv felina não existe uma vacina no Brasil e mesmo nos países que ela é comercializa-
da o seu uso é controverso. Então, a melhor forma de prevenir essa doença é não deixar seu 
animalzinho sair para a rua.

A fiv e felv pedem acompanhamento rotineiro com o veterinário, além de manter o ambi-
ente calmo e sem fontes de estresse para o felino, pois é sabido que o estresse é imunossu-
pressor.

A fiv e felv são doenças graves e que interferem na saúde e bem-estar do seu amigo. 

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

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

Neste momento a ATPA continua precisando muito de casinhas e de doação de ração para cães e 
gatos. Se você puder doar ração, pode adquirir e nos avisar, nós buscamos. Contato: 51 981116834 

Na manhã desta quinta-fei-
ra (23/6), em Torres, no bair-
ro Curtume, a Brigada Militar 
prendeu um homem por ten-
tativa de feminicídio, tentativa 
de homicídio e lesão corporal.

Após informações de que 
um homem de 20 anos, com 
passagens policiais por trá-
fico de drogas, receptação e 
furto, teria invadido a casa 
da sua ex-companheira, uma 

adolescente de 16 anos, e te-
ria tentado matá-la com o uso 
de uma faca, uma guarnição 
da BM deu início às buscas, 
logrando êxito na prisão do 
homem.

Além da adolescente, res-
taram lesionados sua mãe e 
seu irmão, que na intenção 
de ajudá-la, também foram 
atacados pelo suspeito. O ho-
mem foi preso em flagrante e 

encaminhado à Delegacia de 
Polícia de Torres. As vítimas 
encontram-se hospitalizadas.

TEXTO: Soldado Eline
FOTOS: Divulgação BM

Brigada Militar prende homem após esfaquear 
ex-companheira e dois familiares em Torres

Na noite da última sexta-
-feira (17), um homem foi 
preso e um menor apreen-
dido, em flagrante, por rou-
bo a pedestres em Torres. 

A mobilização dos policiais 
se deu a partir do momento 
em que duas vítimas procu-
raram a Delegacia de Policia 
de Torres para registrar os 

roubos. O caso foi comuni-
cado a imprensa pela 23° 
Delegacia de Policia Regio-
nal da Policia Civil nessa se-
gunda (20) .   

Os pedestres relataram 
que tiveram seus telefones 
celulares roubados - e um 
deles também informou ao 
agente de plantão que o te-

lefone contava com sistema 
de localização, o que facilitou 
o flagrante pelos policiais.

FONTE - Litoral na Rede

Dupla é presa por assaltos a pedestres em Torres
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Na última semana, o prefeito 
de Três Cachoeiras, Flávio Rau-
pp Lipert, assinou convênio no 
valor de R$ 1,8 milhões de re-
ais que serão destinados para 
a primeira etapa das obras de 
pavimentação na comunidade 
de Morro Azul. O convênio foi 
firmado por meio do Consórcio 
de Infraestrutura Rural e Ur-
bana (CIDIRUR), que integram 
seis municípios da região (Três 
Cachoeiras, Morrinhos do Sul, 
Mampituba, Itati, Três Forqui-
lhas e Torres).

Os recursos são oriundos do 

Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Turismo (R$ 1,3 
milhões de reais), e recursos pró-
prios do município (R$ 500 mil 
reais). “Essa obra irá melhorar 
o fluxo de veículos, facilitando o 
acesso aos nossos pontos turís-
ticos e o escoamento da nossa 
produção”, afirmou o prefeito.

Nova obra de pavimentação 
concluída em Três Cachoeiras

 
Além disso,  de entrar de fé-

rias, na última segunda-feira 
(20), o prefeito de Três Cacho-

eiras, Flávio Raupp Lipert, con-
feriu a conclusão da obra de pa-
vimentação da rua Darci da Paz 
Cardoso, no bairro Bela Vista.  

Além da pavimentação, a rua 
está entregue à comunidade, 
com as placas de identificação 
das ruas e as sinalizações de 
trânsito. “Essa obra é muito im-
portante para todos que tran-
sitam pela via, seja pedestres, 
ciclistas, veículos, bem como as 
pessoas que moram no bairro, 
gerando maior qualidade de 
vida e segurança”, afirmou o 
prefeito.

Importante convênio prevê pavimentação na comunidade do Morro Azul

Desde 06 de junho, o Município de 
Arroio do Sal, por meio da Secretaria 
Municipal da Cidadania, Trabalho e 
Desenvolvimento Social, na parceria 
com diversas entidades e comércios, 
incentiva a solidariedade com a Cam-
panha do Agasalho 2022. Na propos-
ta, a disponibilização dos itens doados 
à população mais vulnerável social-
mente se dará por meio da realização 
de Varal Solidário em vários pontos 
do Município. O primeiro ocorreu na 
última quinta-feira, 16/06, das 14h às 
17h, na Praça dos Eucaliptos, bairro 
Quatro Lagos (Piquenique).

Cerca de 500 peças, entre agasa-
lhos, roupas infantis e cobertores em 
bom estado de uso foram dispostos 
em varal e as famílias puderam esco-
lher os itens de maior necessidade. 
Colaboraram nessa primeira ação, a 
Brigada Militar, Bombeiros Voluntá-
rios e Consulado do Grêmio (mascu-
lino e feminino).A arrecadação das 
doações na Campanha do Agasalho 
2022 seguirá até 27 de agosto, com o 
apelo “A solidariedade aquece vidas”.

Para realizar as doações, o secretá-
rio da pasta, Manoel Pedro Faustino 
(Maneca) reforça a importância de 

doar itens em bom estado de uso. “A 
Campanha de Agasalho é um ato de 
cidadania por meio da solidariedade, 
que visa proteger as pessoas do frio 
do inverno e não uma oportunidade 
de descartar o que não é mais possí-
vel usar, e nem itens de outras esta-
ções do ano, como verão. Precisamos 
de agasalhos quentes”, pede o secre-
tário.

O segundo Varal Solidário já ocor-
reu também - na Praia Azul, no sába-
do, 18 de junho. (TEXTO por Melissa 
Maciel - FOTO por Daniel Matos/ As-
com PMAS)

Primeiro Varal Solidário da Campanha do Agasalho 2022 em Arroio 
do Sal ocorreu no bairro Quatro Lagos
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Por Centro Ecológico
________________

Dentro de pouco tempo, os resí-
duos orgânicos de dois eventos re-
alizados em Três Cachoeiras no dia 
14 de junho de 2022 serão um rico 
material fertilizante.

Por meio da tecnologia da com-
postagem em cerca de 120 dias, os 
microrganismos do solo terão pro-
cessado os pratinhos de folha de 
bananeira, restos de folhosas, panc 
(plantas alimentícias não conven-
cionais), flores, cascas, pó de café 
e até copos de papel descartados 

da 19ª Feira da Biodiversidade e do 
jantar de 23 anos da Cooperativa 
de Consumidores de Produtos Eco-
lógicos Coopet). Em seis bombonas 
de 50 litros, esse resíduo foi leva-
do para a Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental Dom José Baréa, 
que desde 2021 desenvolve, com o 
apoio do Centro Ecológico, um pro-
jeto de compostagem e produção 
de alimentos saudáveis.

O agrônomo e agricultor Joa-
quim da Rosa, que acompanha o 
projeto da Baréa com o tecnólogo 
Nelson Bellé, contou como eles fi-
zeram para destinar adequadamen-

te os resíduos da feira e do jantar:
“A gente recolheu tudo na terça 

passada. Na quarta à tarde levamos 
para o Baréa, com os materiais da 
compostagem, serragem e a pró-
pria palhada. A gente passou um 
pouco de trabalho porque era um 
volume muito maior (do que o leva-
do semanalmente para a escola)”. O 
trabalho, na opinião dos dois mem-
bros da equipe, compensou pelo 
fato da feira ter esse propósito de 
celebrar práticas sustentáveis e fe-
char o ciclo de vida dos alimentos, 
com um impacto positivo no meio 
ambiente.

Resíduos orgânicos de dois eventos em Três Cachoeiras 
foram 100% para a compostagem

Pessoas com 40 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19 em Arroio do Sal
Texto por Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)
________________________

O Município de Arroio do Sal, por 
meio da Secretaria Municipal da Saú-
de, está aplicando a dose 4 ou reforço 
2 na população com 40 anos ou mais.  
As demais faixas etárias também estão 
recebendo as doses 1, 2, 3 ou reforço 1, 
conforme as orientações vigentes.

 Para conferir a data da aplicação da 
D2, D3 ou Reforço 1 ou D4 ou Reforço 
2, basta conferir na carteira de vacina-
ção ou procurar a informação no ESF 
de sua referência. Para dúvidas e ou es-
clarecimentos, contate: ESF Centro no 

(51) 3687-3542, ESF Rodinha no (51) 
3687-3548 ou pelo Disque-Corona no 
WhatsApp (51) 99549-6542.

No ato da vacina é necessário apre-
sentar documento de identificação 
(RG), CPF, Cartão SUS, comprovante de 
residência de Arroio do Sal. Além disso, 
a Prefeitura Municipal de Arroio do Sal 
está recebendo doações de alimentos 
não perecíveis nos pontos de vacina-
ção, a serem destinados às famílias e 
vulnerabilidade social no Município.

 
POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS
De segunda a sexta-feira, das 8h às 

10h, no ESF Dr. José Elton Castro Car-
doso (ESF Centro), localizado na Rua 

Joaquina Vargas, nº 198, e no ESF Ron-
dinha, na Rua K, nº 6900, ou enquanto 
durarem os estoques.

Dose 1 – para a população maior de 
18 anos que ainda não foi vacinada.// 
Dose 2 – para pessoas acima de 18 
anos, vacinação com Pfizer e AstraZe-
neca, realizar intervalo de 8 semanas. 
Para a Coronavac, o intervalo é de 28 
dias.// Dose 3 ou Reforço 1 – para as 
pessoas acima de 18 anos, realizar a va-
cinação após 4 meses da segunda dose 
ou dose única. Os imunossuprimidos, 
28 dias da D2. // Dose 4 ou Reforço 2 – 
para as pessoas com 40 anos ou mais, 
realizar a vacinação após 4 meses da 
D3. Imunossuprimidos e profissionais 

da saúde, após 4 meses da D3.

VACINAÇÃO COM PFIZER
De segunda a sexta-feira, das 10h 

às 12h e das 13h às 16h, no ESF Dr. 
José Elton Castro Cardoso (ESF Cen-
tro), localizado na Rua Joaquina Var-
gas, nº 198, ou enquanto durarem os 
estoques.

Dose 1 – para as crianças entre 05 
e 11 anos que ainda não foram vacina-
das// Dose 2 – para adolescentes de 
12 a 17 anos: após 8 semanas da D1.// 
Dose 2 – para gestantes e puérperas: 
após 8 semanas da D1.// Dose 2 – para 
as crianças (05 a 11 anos), após 8 sema-

nas da D1.// Dose 3 ou reforço 1 – para 
gestantes e puérperas: após 5 meses 
da D2.// Dose 3 ou reforço 1 – para 
adolescentes de 12 a 17 anos: após 4 
meses da D2.

 
VACINAÇÃO COM CORONAVAC
De segunda a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 16h, no ESF Dr. José 
Elton Castro Cardoso (ESF Centro), lo-
calizado na Rua Joaquina Vargas, nº 
198, ou enquanto durarem os esto-
ques.

Dose 2 – para as crianças (06 a 11 
anos), após 28 dias da D1// Dose 3 ou 
Reforço 1 – para adolescentes (12 a 17 
anos), após 4 meses da D2.

Mantendo a tradição de presti-
giar os eventos dos municípios na 
região, prefeitos da Associação dos 
Municípios do Litoral Norte (Amli-
norte), participaram no último dia 
18 de junho de 2022, da abertura 
oficial da 12ª Festa Municipal da 
Banana & Padroeiro São Manoel, 
em Mampituba/RS. No encontro, 
o presidente da Amlinorte, Affon-
so Flavio Angst (Bolão), disse que é 
fundamental essa integração entre 
os municípios, principalmente pela 
valorização das comunidades, que 
desempenham forte trabalho no 
desenvolvimento das cidades. 

O encontro contou com a pre-
sença de prefeitos municipais da 
região, do deputado federal Alceu 
Moreira, do secretário de Estado 
do Turismo, Raphael Ayub, repre-
sentantes dos deputados na As-
sembleia Legislativa e na Câmara 
em Brasília, vereadores e demais 
autoridades. 

Convênio para obras asfálticas 
na região 

A Festa da Banana foi retoma-
da, após dois anos de pandemia, e 
aconteceu de 17 a 19 de junho de 
2022, na localidade de Rio de Den-

tro em Mampituba/RS.
Durante a Festa Municipal da Ba-

nana, foi realizada a assinatura da 
ordem de início das obras entre os 
municípios e empresas vencedoras 
do convênio do CIDIRUR (Consórcio 
Intermunicipal de Infraestrutura 
Rodoviária, Urbana e Rural). Este 
que possibilitará obras asfálticas 
nos municípios de Mampituba, 
Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, 
Torres, Três Forquilhas e Itati.

 
*Com Rose Scherer (Ascom Amli-

norte) e Prefeitura de Mampituba/ 
FOTO - DANIEL MATOS (PMAS)

12ª Festa da Banana em Mampituba reúne prefeitos da Amlinorte

Prefeitura de Arroio do Sal inicia a venda de camarotes para a 20ª Festa do Pescador
Como parte das inovações e concei-

tos da nova estrutura proposta para a 
20ª Festa do Pescador de Arroio do Sal, 
que acontecerá entre os dias 28 e 31 
de julho na Praça Jovino Alves Pereira, 
mais conhecida como a Praça do Mar, 
já estão sendo disponibilizados os seis 
camarotes que podem ser adquiridos 
por grupos empresariais ou particu-
lares, oferecendo espaço confortável 

para as pessoas acompanharem os 
shows.

A secretária municipal de Turis-
mo, Esporte, Juventude e da Cultura, 
Aline Valim, tem expectativa de uma 
boa procura para a novidade.  Os ca-
marotes estarão localizados em área 
que permita uma visão privilegiada da 
apresentação dos shows nas quatro 
noites.

Os espaços terão capacidade para 
no máximo 20 pessoas, com uso de 
pulseiras para cada noite, ao custo to-
tal pelas quatro noites de R$ 2,500,00, 
o que significa: R$ 2.500,00 dividido 
por 04 noites = R$ 625,00 cada noite, 
novamente dividido por 20 pessoas = 
R$ 31,25 por pessoa multiplicado por 
4 noites = R$ 125,00 por pessoa para 
acompanhar as quatro noites de shows 

do camarote, local especial dentro do 
Parque do Evento.

Além dos espaços em camarotes, 
em breve estarão à venda os ingressos 
para a entrada no Parque do Evento 
nos dias 29 e 30/07, sexta e sábado, 
para acesso a partir das 19h, de pes-
soas acima de 12 anos, com preços po-
pulares. O primeiro lote de ingressos 
para a entrada no Parque de Eventos 

da Festa do Pescador será liberado a 
R$ 20,00.

Os interessados em adquirir um 
camarote podem entrar em contato 
com a Secretaria de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, por meio do 
contato (51) 98427-0539 (WhatsApp), 
para se informar sobre valores, loca-
lização e compra. (TEXTO por Melissa 
Maciel/ ASCOM PMAS)

Profissionais de saúde de Três Cachoeiras realizam capacitação em saúde mental
Nesta segunda e terça-feira (20 e 

21), os profissionais de saúde de Três 
Cachoeiras realizaram uma capaci-
tação em saúde mental com a espe-

cialista em suicídio, Denize Amaral 
Prates. 

Esse foi o primeiro, dos quatro en-
contros que serão realizados com os 

profissionais, visando a prevenção e 
posvenção ao suicídio. 
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A fase inicial do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 
de Torres terminou no último do-
mingo (19), e agora os jogos se-
guem nas quartas de final. 

Foram estes os resultados dos 
jogos na Categoria Titulares: Es-
porte Clube São Brás 4 X 0 E.C. 
Boa União, F.C. Meia Boca 4 X 0 
E.C. Adescom, Mar Azul 2 X 3 S.E. 
Guarani, Panela F.C. 1 X 1 Guarita.  
Finalizadas as 4 rodadas iniciais, 
São Brás e Guarani ficaram em 
primeiro em seus Grupos na Ca-

tegoria Titular e, por isso,  já estão 
nas semifinais. Seus adversários 
serão conhecidos nos confrontos 
do próximo domingo (26), a par-
tir das 15h15 -  São João enfrenta 
Mar Azul e Heineken joga contra 
o Meia Boca nas quartas de final

Já pelos Aspirantes, estes fo-
ram os resultados dos jogos de 
domingo (19): Esporte Clube São 
Brás 3 X 0 E.C. Boa União, F.C. 
Meia Boca 3 X 0 E.C. Adescom, 
Mar Azul 0 X 1 S.E. Guarani, Pane-
la F.C. 2 X 2 Guarita. Os jogos pela 

Categoria Aspirantes nas quar-
tas de final, a partir das 13h15 
de domingo (26), serão -  1) São 
Brás x Mar Azul e 2) Heineken x 
Boa União - sendo que São João 
e Guarani já estão nas semifinais 
por se classificarem em primeiro 
na fase de grupos - Categoria As-
pirantes. 

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). 

No domingo (26) tem as quartas de final do Municipal de Futebol em Torres

A ONG Construindo Gigantes utili-
za o boxe como um agente de trans-
formação social, levando o esporte 
até crianças em situação de baixa 
renda ou vulnerabilidade social em 
Torres. O projeto, que funciona se-
manalmente desde 2016, oferece 
três aulas semanais para uma turma 
com mais de 30 jovens. O grande 
número de atletas deu origem a um 
novo sonho: o de conquistar um rin-
gue para as competições locais.

O objetivo do ringue é proporcio-
nar para as crianças e jovens uma 
experiência mais completa e imersi-
va no mundo do boxe, promovendo 

eventos com competições amisto-
sas entre os alunos da própria ONG 
e alunos de outras escolas de boxe 
da região. Para isso, é importante 
investir num ringue oficial, que seja 
seguro e possa ser desmontado e 
transportado com facilidade.

O boxe é um esporte caro. São 
as doações de empresas e o esfor-
ço pessoal do professor Dionatan 
Pacheco que fazem com que a ONG 
consiga adquirir luvas e outros aces-
sórios para os pequenos treinarem 
todas as semanas. Porém, essa é 
uma luta que nunca termina: o uso 
contínuo e intenso dos materiais faz 

com que sua durabilidade não seja 
tão grande e que novos recursos se-
jam sempre necessários.

Quem tem interesse em con-
tribuir com a ONG e seus atletas, 
conhecer mais sobre os trabalhos 
desenvolvidos ou sabe de alguma 
criança que poderia se beneficiar 
dessas aulas, é possível entrar em 
contato com eles pelo Instagram ou 
Facebook no @ong.construindogi-
gantes, ou pelo Whatsapp 51 98210-
0091.

Fonte: Ascom ONG Construindo 
Gigantes / Betina Carcuchinski 

ONG Construindo Gigantes de Torres está em campanha para a aquisição de ringue

São Brás e Guarani ficaram em primeiro em seus Grupos na Categoria Titular e, por isso,  já estão nas semifinais. Pelos aspirantes, São João 
e Guarani já estão nas semifinais por se classificarem em primeiro na fase de grupos

Equipe do São Brás (Foto: Mateus Ig)

O objetivo do ringue é proporcionar para as crianças e jovens - atendidos pelo projeto social -  uma experiência mais completa e imersiva no mundo do boxe
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Continuando a história da semana pas-
sada… 

Não tenho a intenção de ser historiador 
(deixo o papel para quem estudou para isso), 
meu papel aqui é de cronista e, quando en-
contro uma boa história, dou o meu pitaco.  

Antes de mostrar as minhas conclusões 
sobre a passagem de Dom Pedro I e sua per-
noite em Torres, vou falar sobre o antigo cos-
tume dos sonos noturnos que é base para 
minha argumentação posterior.  

Em seu livro At Day's Close: Night in 
Times Past  (No encerramento do dia: a his-
tória das horas noturnas, em tradução livre),  
R. Roger Ekirch, professor de história da Uni-
versidade de Virginia Tech, nos Estados Uni-
dos, desenterra mais de 500 referências a 
um padrão de sono segmentado - em diários, 
registros judiciais, livros médicos e literatura, 
da Odisseia de Homero a um relato antropo-
lógico de tribos modernas na Nigéria. Essas 
referências descrevem um primeiro sono que 
começa cerca de duas horas após o anoite-
cer, seguido por um período de vigília de 
uma ou duas horas e depois um segundo so-
no.  

O historiador Roger Ekirch, em 1990, 
estava pesquisando para escrever o livro já 
citado e, naquela época, buscava registros 
do período entre o início da Idade Média e a 

Revolução Industrial. Ele havia descoberto 
que os depoimentos judiciais são muito es-
clarecedores, "Eles comentam sobre ativida-
des muitas vezes não relacionadas ao crime 
propriamente dito." Ao ler o depoimento, ele 
encontrou duas palavras que nunca havia 
visto antes, mas que pareciam retratar um 
detalhe particularmente intrigante da vida no 
século 17: "primeiro sono". Esse ponto estra-
nho do testemunho de Jane Rowth o impres-
sionou, pois, o sono interrompido era indica-
do como sendo algo comum e totalmente 
sem importância. A existência de um primeiro 
sono indica que havia também um segundo 
sono - uma noite dividida em duas metades. 
Era apenas um hábito familiar ou haveria al-
go mais, além disso? Pelos meses que se 
seguiram, Ekirch vasculhou os arquivos e 
encontrou muitas outras referências sobre 
esse fenômeno misterioso do duplo sono, ou 
"sono bifásico", como ele viria a denominá-lo.  

De acordo com Ekirch, no século 17 a 
noite de sono começava entre 21h e 23h, 
que era quando as pessoas começavam a se 
ajeitar para dormir. Esse primeiro sono dura-
va aproximadamente duas horas. A partir daí 
as pessoas acordavam desse sono inicial e 
faziam alguma atividade por cerca de duas 
horas ou pouco mais. Interessante dizer que 
as pessoas acordavam de forma totalmente 

natural, da mesma forma que faziam pela 
manhã, não haviam inventado ainda o des-
pertador (1787).  

O período acordado era chamado de 
"vigília" e era um intervalo surpreendente-
mente útil para realizar tarefas. "[Os regis-
tros] descrevem que as pessoas faziam qua-
se de tudo depois que acordavam do primei-
ro sono", relata Ekirch. Para os camponeses, 
acordar significava voltar ao trabalho mais 
sério - seja sair para vistoriar os animais de 
criação ou realizar tarefas domésticas, como 
remendar roupas, pentear lã ou descascar os 
juncos a serem queimados. 

Depois da atividade as pessoas iam 
novamente dormir, esse segundo período era 
considerado o sono "da manhã" e poderia 
durar até amanhecer ou mais. 

Ekirch, em suas pesquisas, descobriu 
que o sono bifásico não era exclusividade da 
Inglaterra, ele era praticado em todo o mundo 
pré-industrial, na França, na Itália, e até em 
locais distantes como a África, sul e sudeste 
asiático, Austrália, Oriente Médio e no Brasil.  

Essa é uma história bem interessante 
sobre o sono. Certamente muita gente a des-
conhece, mas, como evidenciado na pesqui-
sa do autor, ela também existia aqui pelos 
trópicos. Continua na próxima semana... 
Fonte: https://www.bbc.com/news/magazine-16964783. 
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