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a Justiça e a Imprensa,  supostos aliados 
destes inimigos. Isso não é loucura, não, 
como muitos pensam. É um tipo de racio-
cínio autorreferenciado, comum a  todas 
as seitas que se fecham em si mesmas 
como expressão da verdade. Um risco à 
família, à Nação, quando convertida em 
ideologia política, e à Sociedade, quando 
pautada por critérios de exclusão, seja de 
etnias, fé, naturalidade ou condição social. 
Pior quando tem na Presidência da Repú-
blica respaldo e estímulo, correndo o risco 
de fazer de cada seguidor um ensandecido 
fanático. Separar o universo político entre 
o Bem e o Mal, como faz Bolsonaro,  é um 
direito dele como cidadão, mas inadmissí-
vel no concerto democrático que supõe a 
equivalência moral de todos os concorren-
tes em disputa pelo Poder. 

Auto-contenção, tolerância, civilidade 
são exigências do curso civilizatório.  Res-

peito à Lei, que condena a incitação à 
desobediência à instituições públicas e à 
violência familiar e comunitária, apologia 
da violência e o assédio moral seus impe-
rativos. Aos recalcitrantes no cumprimen-
to destas regras, na antessala do fanatis-
mo, dizia um Filósofo, K. Popper, devemos 
responder com severa intolerância. Caso 
contrário eles nos destroem.  Tarefa difí-
cil, pois se trata de pessoas normais, pais 
de família, bons profissionais, até religio-
sos, mas vítimas de um processo que suas 
consciências desconhecem e que os leva 
à perda do sentido poético da vida, ple-
no de enigmas e contradições. Começam 
tentando controlar as situações na própria 
casa, caindo, não raro, no pessimismo es-
trutural diante do mundo real e à perda 
total do senso de humor. São  reféns de si 
mesmos. Bombas relógio prestes a explo-
dir face a  qualquer contrariedade.

Há poucas semanas, tratei aqui das ori-
gens e projeções da violência que, do 
Big Bang cósmico, atravessa os tempos e 
acaba no bang-bang da violência política 
atual no Brasil. O assassinato de um mili-
tante do PT em Foz Iguaçu, PR, no interior 
inviolável onde festejava, com a família e 
amigos, seu aniversário é simplesmente 
ultrajante. Com exceção do Presidente da 
República, que deveria ser o primeiro a 
manifestar seu pesar pelo ocorrido mas, 
lamentavelmente, se inclina em defesa do 
assassino, seu simpatizante, alegando a 
agressividade dos circundantes, seja, num 
primeiro momento, atirando-lhes uma 
pedra, seja, depois, já caído, chutando-
-lhes o rosto, toda a sociedade brasileira 
repudiou veemente a violência do agres-
sor.  Também errou o Vice Presidente 
Mourão ao banalizar o fato associando-o 
a incidentes de bebedeira de fim semana 
ou briga de trânsito. O assassino planejou 
seus passos e é o único responsável pela 
tragédia. Oxalá responda na Justiça pela 
sua insanidade.  Ele teve várias oportu-
nidades para refrear seus impulsos. De 
arma em punho, advertido pela mulher 
da vítima que lhe mostrava sua cartei-

ra como policial, desfechou dois tiros à 
queira roupa e adentrou o recinto ferindo 
mortalemente Marcelo Arruda. Poderia 
ter acertado em qualquer outra pessoa. 
Só parou, depois de empurrado corajosa-
mente pela mulher e, a seguir,  ter sido al-
vejado pela vítima em  seu último suspiro 
de vida e consciência dos fatos. Qualquer 
pai de família teria feito o mesmo.

O caso de Nova Iguaçu, entretanto, não 
é singular. Vários atentados têm acom-
panhado a atual campanha eleitoral, 
embora sem a gravidade de Nova Igua-
çu. Isso nada tem a ver com polarização 
das preferências eleitorais. Em 1950, as 
eleições presidenciais estavam polariza-
das entre Getulio Vargas e Juarez Távora, 
esquerda x direita,  ou se preferirmos, 
centro-esquerda x centro-direita, e não 
se tem notícias de destemperos fatais. A 
particularidade, agora, é que há, num dos 
polos políticos, um candidato de extrema 
direita, de ideias e comportamentos sur-
preendentes, coisa inédita no Brasil, com 
discurso de estigmatização dos adversá-
rios como inimigos, não só dele, como 
da Nação, extensivo, à instituições como 

OPINIÃO 

CRIME E CASTIGO  

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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Espaço realiza atendimento especializado em pediatria, neuropediatria, nutricionista infantil.

Na segunda-feira (11 de ju-
lho), a secretaria de Saúde Hél-
via Sanae Mano esteve na clínica 
de Especialidades em Saúde de 
Torres, visitando o novo Espaço 
Kids. Com visual lúdico para as 
crianças terem um local mais 
apropriado para realizar suas 
consultas.

O Espaço Kids na Clínica de Es-
pecialidades realiza atendimen-
to especializado em pediatria, 
neuropediatria, nutricionista 
infantil. O atendimento pediátri-
co é realizado de segunda-feira 
a quinta-feira, pela manhã, com 
agendamento prévio para os 
munícipes residentes na área 
central, área com cobertura do 
EACS e área descoberta. Agen-

damentos para bebês de 0-12 
meses devem ser realizados di-
retamente com a enfermagem 
do setor, pois estes devem seguir 
acompanhamento mensal inter-
calado com os atendimentos 
da nutricionista. Crianças 01 a 
12 anos agendamento semanal 
que acontece nas sextas-feiras 
com número de fichas divulgado 
na segunda que antecede. As fi-
chas são distribuídas às 07h30.

Na pediatria, a secretaria de 
saúde informa que são realiza-
dos em média 48 atendimentos 
semanais na Clínica de Especiali-
dades. Na área de nutricionista 
os atendimentos são nas quin-
tas à tarde com agendamento 
prévio conforme solicitação 

pediátrica. A média de atendi-
mentos semanais é de 12 aten-
dimentos. E na neuropediatra 
os atendimentos são realizados 
uma vez na semana com agen-
damento prévio conforme enca-
minhamentos realizados pelos 
pediatras da rede Municipal. 
São realizados uma média de 20 
atendimentos semanais.

A Secretaria Municipal de 
Saúde lembra que a realização 
do Teste do Pezinho seguirá sen-
do no Posto Central de Torres. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo fone da Prefeitura 
(51) 3626 9150 ramal 490 da Clí-
nica de Especialidades. (FONTE 
- Prefeitura de Torres)

“Espaço Kids” é novidade na clínica de Especialidades 
em Saúde de Torres

Na tarde de 20 de maio, ocorreu 
em Torres um abraço simbólico ao 
Museu Histórico de Torres (antiga 
Prefeitura Municipal). Nesse ato, os 
participantes buscavam chamar a 
atenção para a importância da valo-
rização da Cultura - além de alertar 
sobre o estado de degradação do 
imóvel (que estava com o telhado 
danificado e sofrendo com infiltra-
ções).

 Poucos dias após a ação, Prefei-
tura de Torres anunciou que Museu 
Histórico de Torres seria fechado 
para reparos emergenciais - o que 
ocorreu a partir de 26 de maio. E o 
museu seguia fechado até este dia 
14 de julho, tendo interrompido 
assim as exposições que lá vinham 
ocorrendo nos últimos meses, além 
de atividades culturais como a pro-
movida pelo Cineclube Torres no 

espaço.
Tendo em vista a importância do 

Museu Histórico de Torres - como es-
paço público de fomento a cultura e 
atividades museológicas - o jornal A 
FOLHA contatou o Secretário de Cul-
tura e Esportes de Torres, José Mauri 
Rodrigues, para que fossem presta-
dos alguns esclarecimentos sobre a 
situação do prédio Histórico, reparos 
previstos e outras questões.

Secretário responde perguntas sobre situação 
do Museu Histórico de Torres

1) a reforma emergencial previs-
ta para o Museu já começou a ser 
efetivada? Qual a origem dos recur-
sos para a mesma?

Secretário Mauri: A administra-
ção Pública reconhece a importân-
cia histórica do Museu de Torres 
e não mede esforções para que o 
mesmo receba melhorias. Ainda 
neste trimestre iniciaremos os re-
paros emergenciais no telhado, com 
recursos próprios da administração.

2) Alguma providência mais 
imediata já foi tomada em relação 
aos pontos onde havia infiltrações 
e telhas quebradas (que ocasiona-
vam goteiras mais marcantes) no 

prédio?
Secretário Mauri: Os problemas 

de infiltração são históricos por se 
tratar de uma estrutura antiga e 
requer que as manutenções sejam 
feitas com mais frequência. Sem-
pre que há necessidade são feitos 
os processos administrativos para 
reparos.

3) Foi tomada alguma medida 
para preservação do acervo cultural 
que estava exposto no museu?

Secretário Mauri: Os itens que 
ficaram no Museu foram acondi-
cionados em locais que não sofram 
com infiltração ou intempéries do 
tempo e devidamente embalados.

4) Alguma previsão para reaber-
tura do museu? Se sim, já há algu-
ma atração cultural programada?

Secretário Mauri:  Como dito 
anteriormente, a administração pú-
blica reconhece a importância his-
tórica do museu para a comunidade 
torrense e irá reabrir após termos a 
certeza que será de forma segura. A 
equipe da Secretaria de Cultura e do 
Esporte conta com uma museóloga 
e sim, temos exposição planejada 
aguardando a reabertura do local.

5) Além da reforma emergencial 
para qual o Museu Histórico de Tor-
res foi fechado, há alguma previsão 

de novos investimentos (ou emen-
das parlamentares) para tornar o 
prédio (antiga prefeitura) ainda 
mais adequado para sua finalidade 
histórico-cultural?

Secretário Mauri: As reformas 
que aconteceram em tempo são 
emergenciais e sim o Governo Mu-
nicipal, no final do mês de junho, 
conseguiu a liberação do recurso 
para a reforma do Museu e agora 
aguarda a liberação do projeto junto 
à Caixa.

6) Se tiver mais alguma informa-
ção relevante que queira repassar 
em relação ao Museu Histórico de 
Torres, sinta-se à vontade

Secretário Mauri: A Secretaria 
de Cultura e do Esporte se coloca à 
disposição da comunidade torrense 
para esclarecer quaisquer dúvidas 
relativas à pasta e busca a aproxima-
ção com o setor cultural e esportivo 
da cidade, para que juntos possa-
mos desenvolver o segmento em 
Torres. Mais cultura e mais esporte 
para todos os torrenses!

ENTREVISTA - José Mauri Rodrigues 
Secretário de Cultura e Esportes de Torres

Jornal A FOLHA conversou com José Mauri Rodrigues, Secretário Municipal de Cultura e Esportes, sobre o prédio do Museu Histórico, Antropológico, Arqueoló-
gico e Oceanográfico de Torres, fechado para reparos desde 26 de maio.

Sobre o prédio do Museu Histórico
O imóvel do Museu Histórico 

de Torres trata-se de uma edi-
ficação antiga, inaugurada em 
junho de 1951 durante a gestão 
do então prefeito municipal Cel. 
Severiano Rodrigues da Silva. Foi 
a sede da prefeitura municipal e 
seus principais departamentos e 

secretarias por mais de 60 anos. 
No dia 13 de maio de 2016 

foi inaugurado o atual Centro 
Administrativo Municipal (loca-
lizado no prédio do antigo Hotel 
Beira Mar - na Rua Jose Antônio 
Picoral). A partir de então, o imó-
vel  começou a ser reorganizado  

para tornar-se o Museu Histórico 
de Torres - que também abriga-
ria a Biblioteca Municipal, uma 
sala de multiuso e espaço para 
projetos culturais. Uma reforma 
no espaço foi efetuada em 2021 
pela Prefeitura de Torres, viabi-
lizada por emenda parlamentar 

da deputada federal Maria do 
Rosário. 

Após a reforma (e passado 
o pior momento da pandemia 
Covid-19), o prédio foi reaberto 
a visitação pública no início de 
2022 - já nomeado como Mu-
seu Histórico, Antropológico, 

Arqueológico e Oceanográfico 
de Torres. Exposições e ativida-
des culturais vem ocorrendo no 
local. Entretanto, o agora Museu 
Histórico de Torres ainda sofre 
com problemas estruturais - que 
levaram a um novo fechamento 
do local.
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Foi grande o movimento na 
edição do último sábado, 09 de ju-
lho, na Feira do Artesanato e Agri-
cultura ao ar livre. "O volume de 
vendas superou a expectativa no 
já tradicional espaço próximo da 
Casa da Terra e Artesanato. Desde 
o início da atividade, esta edição 
foi uma das com maior procura 
pelos itens de produção local", 
ressalta a Prefeitura de Torres. 

Também foi destaque nesta 
edição, a “Feira de Filhotes” pro-
movida pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo. 
No local ocorreu a doação de cães 
e gatos, por servidores da Secre-
taria. A maioria são filhotes aban-
donados ou recolhidos por maus 

tratos. O propósito da Feira é de 
encontrar um novo lar com uma 
adoção responsável. Para adotar, 
o futuro tutor deve ser maior de 
idade, trazer um documento pes-
soal com foto e comprovante de 
residência. preencher e assinar 
um termo de adoção e posse. A 
adoção responsável é mais uma 
forma de proteger nossos bichi-
nhos e ajudar a desafogar os lares 
de protetores temporários.

Podem participar da Feira do 
Artesanato e Agricultura produ-
tores locais de todos os segmen-
tos certificados com o selo “Feito 
em Torres”. O objetivo é fomentar 
a produção local, valorizando a 
identidade turística do município. 

É mais uma oportunidade de co-
mercialização aos empreendedo-
res credenciados, neste espaço 
ao ar livre, A realização é da Pre-
feitura, através da Secretaria do 
Trabalho, Indústria e Comércio 
em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Pesca e 
Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo.

Já foi elaborado o cronograma 
com as datas de realização das 
próximas Feiras. Foram divulga-
das duas datas por mês para o 
evento. Confira a seguir!

*julho – dia 23/ *agosto – 13 e 
27 / *setembro – 7 e 20/ *outu-

bro – 12 e 29/ *novembro – 12 e 
26/ *dezembro – 10 e edição es-

pecial de Natal (entre os dias 21 
e 24)

Feira do Artesanato e Agricultura supera expectativa em Torres

A Prefeitura de Torres através da 
Secretaria de Cultura e do Esporte 
de Torres convida os artesãos locais 
para participarem do III Seminário 

Regional de Artesanato com o tema 
os 'desafios do artesão pós pande-
mia', que ocorre no dia 28 de julho, 
dentro da programação da 20ª Festa 

do Pescador em Arroio do Sal.
A atividade é aberta ao público, 

sem necessidade de realização de 
inscrições e será dia 28 de julho às 9h 

no palco principal da Festa do Pesca-
dor em Arroio do Sal. O seminário 
é uma realização da Associação dos 
Artesãos do Município de Arroio do 

Sal (Asamar), Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social (FGTAS), da 
Emater/RS-ASCAR e Prefeitura Mu-
nicipal de Arroio do Sal.

III Seminário Regional de Artesanato vai ocorrer em Arroio do Sal

Já foi elaborado o cronograma com as datas de realização das próximas Feiras. Foram divulgadas duas datas por mês para o evento

No último domingo (dia 10 de 
julho), as atletas do Projeto Somos 

Todos Hand Torres estiveram em 
Campo Bom/RS representando a 

Escola São Domingos - Rede Sa-
grado no CERGS (Campeonato Es-

tudantil do Rio Grande do Sul), na 
modalidade handebol feminino de 
15 a 17 anos.

Na fase classificatória,  a equipe 
primeiro foi derrotada (por 7 x 17) 
pela a equipe do Colégio Gusch, 
mas depois conseguiu vitória sobre 
a equipe da escola Sinodal Tira-
dentes (17 x 8). Já na final, em um 
jogo de muita superação e gosto de 
revanche, a equipe torrense conse-
guiu conter o impulso ofensivo da 
Gusch (atual campeã do CERGS) e 
ser efetiva nos momentos decisi-
vos, trazendo a vitória por 22 x 20 
e o título inédito para a Escola São 
Domingos e a cidade de Torres.O 
título credencia a equipe torrense 
a disputar a super final contra o re-
presentante das escolas públicas, 
buscando a vaga para os jogos da 
juventude que acontecem em se-
tembro na cidade de Aracaju/SE.

Nas palavras do técnico, Diego 

Bueno, este é um título almejado a 
muito tempo e que vem para coroar 
uma geração de atletas que, desde 
os 10 anos, vive o handebol na sua 
essência com vitórias, derrotas, so-
frimentos, mas acima de tudo mui-
to trabalho, lealdade e dedicação.

> O Projeto Somos Todos Hand 
Torres 2022 é patrocinado exclusi-
vamente pela Alpha Química, em-
presa que atua no mercado de im-
portação e distribuição de produtos 
químicos desde 1990. O projeto é 
financiado pelo Governo do Esta-
do do Rio Grande do Sul, através 
do programa de incentivo PRÓ-ES-
PORTE. Acesse o site: alphaquimica.
com.br.

 
Fonte: Assessoria de Comunica-

ção ATHB
Responsável: jornalista Camila 

Brozowski

Atletas torrenses de handebol conquistam título inédito no CERGS SUB 17

TORRES - No último dia 
08 de julho, os servido-
res da 'linha de frente' da 
Prefeitura de Torres, que 
atendem aos mais varia-
dos públicos, participaram 
de mais um encontro com 
a consultora Adriana Pec-
cin para desenvolver uma 
reflexão sobre o atendi-
mento humanizado. Esses 
encontros tem se repetido 
anualmente como ferra-
menta para pensar o aten-
dimento ao munícipe.

De acordo com a con-
sultora Adriana, “desen-

volver o lado humano e 
pensarmos sobre isso é 
fundamental, devido à me-
canização dos processo e 
à construção de barreiras 
para evitar aproximações 
afetivas”. Além do mais, 
esse bate-papo frisou a im-
portância da empatia, qua-
lidade essencial para um 
atendimento humanizado. 
Ainda segundo a consulto-
ra “os servidores dizem sim 
ou não a tantos pedidos 
todos os dias, mas o mais 
importante é como dizer 
esse sim ou não”. 

A Escola do Servidor 
através de seus parceiros 
busca soluções para que 
os servidores da Prefei-
tura Municipal de Torres 
desenvolvam a excelência 
no atendimento. O bom 
atendimento é aquele que 
procura verdadeiramente 
atender às expectativas do 
público. Por isso, é impor-
tante ao servidor público 
ter em mente que a popu-
lação atendida é, antes de 
tudo, a razão do seu traba-
lho. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

Escola do Servidor realiza workshop sobre Atendimento Humanizado
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A Coordenação de Educação In-
fantil realizou no dia 07 de julho, na 
Secretaria Municipal de Educação, 
o terceiro encontro com as profes-
soras do Pré II, da Rede Municipal. 
O encontro foi repleto de leveza, 
trocas riquíssimas entre as educa-
doras e resgate das memórias da 
infância. No primeiro momento as 
profissionais foram convidadas a 
assistirem o documentário “Tarja 
Branca: a revolução que faltava” 
indicado no material de estudos 
do Sistema Aprende Brasil, adota-
do pelo município com o objetivo 
de qualificar ainda mais a proposta 

educacional.
O documentário, produzido em 

2014, investiga as memórias infan-
tis dos adultos e reflete sobre a im-
portância do brincar em diferentes 
fases da vida e os impactos desta 
escolha na vida pessoal. As profes-
soras compartilharam suas memó-
rias de infância, refletindo sobre a 
mudança dos tempos e espaços de 
brincadeiras e vivências das crian-
ças e da importância de resgatar 
valores como o brincar livre, curio-
sidade, respeito à natureza e tem-
po de estar entre seus pares.

A infância é a base da vida de 

todas as pessoas. É preciso pensar 
e compartilhar experiências que 
signifiquem o trabalho desenvol-
vido com as crianças. O brincar é 
um direito fundamental na Edu-
cação Infantil. O Sistema Aprende 
Brasil adotado para as turmas de 
Pré II, tem como objetivo alinhar 
as propostas pedagógicas entre 
as escolas de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental garantindo 
os direitos de aprendizagem e de-
senvolvimento conforme indicado 
na Base Nacional Comum Curricu-
lar – BNCC. (FONTE - Prefeitura de 
Torres)

TORRES

Prefeitura de Torres realiza atividade com professores 
do Pré II da rede municipal

A Rede Lilás de Torres, sob a 
coordenação do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Sul, por 
meio do promotor de Justiça 
Vinícius de Melo Lima, avan-
çou para a segunda etapa do 
Prêmio Innovare e recebeu na 
última sexta-feira, 8 de julho, 
a visita do consultor do Inno-
vare Marcelo Bertuol, com o 
objetivo de conhecer melhor 
o funcionamento da Rede Lilás 
no município.

Conforme o promotor de 
Justiça Vinícius de Melo Lima, 

a Rede Lilás de Torres atua em 
conjunto com a comunidade, 
“o trabalho em rede mostra a 
força da comunidade em um 
sistema de direitos e acesso à 
Justiça. O protagonismo é da 
sociedade, destinatária e coau-
tora do processo de tomada de 
decisão em prol das vítimas de 
violência doméstica e familiar”.

Enfrentamento da violên-
cia doméstica

O MPRS aderiu à Rede Lilás, 

iniciativa voltada ao enfrenta-
mento da violência doméstica 
e à proteção das mulheres ví-
timas e seus filhos menores, 
diante da insuficiência das po-
líticas públicas, em setembro 
de 2015. Posteriormente, foi 
criada a Rede Lilás em Torres. 
A atual Rede Lilás congrega 
profissionais de diversas áre-
as, como serviço social, saúde, 
psicologia e com atuação em 
conselhos tutelares, polícias, 
sistema de Justiça e universi-
dade, além da sociedade civil 

organizada.
Além de Vinícius de Melo 

Lima, a Rede Lilás conta com 
o apoio das promotoras de 
Justiça Janine Borges Soares, 
coordenadora do Escritório de 
Gestão Estratégica e Projetos 
do MP e da coordenadora do 
Grupo Especial de Prevenção 
e Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (Gepevid), Carla Car-
rion Frós.

 
FONTE - MPRS

Rede Lilás de Torres passa para a segunda etapa do 'Prêmio Innovare'



8 A FOLHASEXTA-Feira, 15 de JuLho de 2022 SOCIAL

FONTE - Prefeitura de Torres
________________________

A Prefeitura Municipal de Torres, 
através da Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos, apresenta 

o relatório de atendimentos referen-
tes a pasta no o 1º semestre de 2022. 
O número é referente aos atendi-
mentos da população que buscou os 
serviços ofertados no período de 01 
janeiro a 30 de junho de 2022.

– Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS): setor responsável 
pela organização e oferta de serviços 
da proteção social básica do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), fo-
ram realizados 3.701 atendimentos, 
destas 352 visitas domiciliares. Média 
de 28 atendimentos diários;

– Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos (SCFV): é 
um conjunto de serviços realizados 
em grupos, realizando atividades no 
sentido de prevenir a ocorrência de 
situações de risco social fortalecen-
do o resgate dos vínculos familiares. 
Foram realizados atendimentos men-

sais: 315 crianças 
e adolescentes, 59 
Indígenas, 12 mulhe-
res chefes de família 
e 163 idosos. Totali-
zando 3.294 atendi-
mentos.

– Centro de Refe-
rência Especializado 
de Assistência Social 
(CREAS): setor res-
ponsável por aten-
der famílias e pes-
soas que estão em 
situação de risco so-
cial ou tiveram seus 
direitos violados. 
Foram realizados 

3.179 atendimentos individualizados 
e abordagens sociais. Média de 24 
atendimentos diários;

– Central de Cadastro Único: setor 
de cadastro para programas sociais 
do Governo Federal é o principal 
instrumento de identificação e ca-
racterização da situação socioeco-
nômica das famílias de baixa renda 
que residem no município. Foram 
realizados 2.264 novos cadastros, 
1.718 cadastros atualizados e 1.220 
atendimentos diversos. Totalizando 
5.199 atendimentos. Uma média de 
39 atendimentos. Hoje no município 
há 4.037 famílias cadastradas, destas 
1.729 famílias recebem a transferên-
cia de renda do Auxílio Brasil. Impor-
tante ressaltar que 1.504 cadastros 
estão desatualizados e destes 458 re-
cebem a transferência de renda que 
poderão perder se não atualizarem 
seus cadastros. Essas famílias devem 
atualizar seus cadastros na sede da 
Secretaria de Assistência Social e Di-
reitos Humanos, Rua Pedro Cincinato 
Borges, número 343;

– Centro de Referência da Mulher 
(CRM Priscila Selau): realizou 1.682 
atendimentos a mulheres vítimas de 
violência dos municípios de Torres, 
Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Mam-
pituba, Três Forquilhas, Dom Pedro 
de Alcântara e Morrinhos do Sul, 
destes só em Torres foram realizados 

1.433 atendimentos;

– Casa de Acolhimento Estrela 
Guia: é um acolhimento provisório 
para crianças e adolescentes de 0 a 
18 anos incompletos que se encon-
tram afastados do convívio familiar 
por meio de medida protetiva, atra-
vés da intervenção do Poder Judici-
ário. Foram acolhidos 29 crianças e 
adolescentes. Atualmente permane-
cem na instituição 14 acolhidos. A 
Instituição é considerada de pequeno 
porte e é executada pela Prefeitura 
Municipal de Torres e conveniada 
com os municípios pertencentes à 
Comarca de Torres (Arroio Sal, Dom 
Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, 
Três Forquilhas, Mampituba e Morri-
nhos do Sul). Está definida e organiza-
da para atender até 20 crianças e/ou 
adolescentes, que são cuidados por 
monitores. O espaço físico tem carac-
terísticas de uma unidade residencial.

 - Quantitativo de benefícios even-
tuais concedidos no CRAS e CREAS 
no período: 1.010 cestas básicas; 243 
auxílios gás; 27 auxílios natalidade; 21 
auxílio funeral; 01 fralda geriátrica; 
104 auxílios passagens; 92 BPC – Be-
nefício Prestação Continuada; 48 car-
teiras idosos (FETAPERGS); 64 aten-
dimentos para emissão documentos 
(nascimento, casamento, averbações) 
e 129 – atendimentos de avaliação 
socioeconômica de IPTU.

Secretaria de Assistência Social apresenta relatório de 
atendimentos do 1º semestre de 2022 em Torres

Na noite de segunda-feira, dia 
11 de julho, em Torres, aconte-
ceu a posse da nova diretoria do 
Rotary Clube da cidade. O evento 
anual e marca o rodízio de gesto-
res do clube social em todo o mun-
do (pelo calendário no hemisfério 
norte, onde as férias principais 
acontecem neste período e repre-
senta, portanto a gestão 22/23.  

Assumiu como presidente do 
Rotary Torres a empresária Ana 
Salete Pinho. Ela substitui o tam-

bém empresário Jorge René Pa-
lombo Rodriguez, que liderou o 
clube local no último período, 
21/22. 

Estiveram presentes no evento, 
além de autoridades locais proto-
colares, a Governadora do Rotary 
do Distrito (que abrange a região 
de Torres no RS), Denise Pastori e 
seu esposo. Também prestigiaram 
a posse, representantes dos clu-
bes de Rotary do litoral e de Ca-
choeirinha. 

Um acontecimento importante 
e casual é o fato de que, nesse ano, 
o Rotary será presidido por mu-
lheres em várias esferas. A presi-
dente internacional Jennifer Jones 
e a governadora distrital Denise 
Pastori agora são acompanhadas 
e da presidente torrense do clube 
de serviço local, Salete Pinho.  Isto 
mostra a tendência mundial da 
maior participação das mulheres 
em cargos de poder até em clubes 
conservadores como Rotary. 

Empresária Salete Pinho assume a presidência 
do Rotary Clube de Torres

Salete Pinho e a Governadora do Distrito Denise Pastori

Rotary - CONSELHO DIRETOR 2022 /2023 EM TORRES
Presidente: Ana Salete Pinho
Vice-Presidente: Luiz Linde-

mayer Porciúncula
Past Presidente: Jorge René Pa-

lombo Rodriguez
Diretor Social: Mário Malmier-

ca Cuadro / Liane Sheffer Webber
Presidente da Comissão de Ad-

ministração: Venâncio J. de Matos 
/ Alceu J. Farias Maggi

Secretário: Siloé Raupp Raolino 

/ Venâncio José de Matos
Tesoureiro: Lauro Auri Wenzel 

/ Emiliano Prudêncio
Protocolo: Luiz Felipe Modica 

Hansen / Sinval José Plucênio
Instrutor Rotário: Milton Cezar 

Dalcégio / Guilherme de Oliveira 
da Silva

Desenvolvimento Quadro 
Associativo: Amarildo José Hof-

fmann / Sinval José Plucênio
Comissão Imagem Pública: 

Carla Daitx / Roniel Santos Lu-
mertz

Comissão de Serviços à Comu-
nidade: Alex Coelho / Marilia de 
Oliveira Barcelos  (Cláudio César 
Tamborski Nuñez, Rodrigo Carniel 
Gobbi, Ruy Luiz de Freitas Filho, 
Nilton Roberto da Silva, Ciro Sil-

veira Trindade, Carlos Matos de 
Souza, Bruno Borba Pavinato, Zai-
ra Beatriz de Matos).

Fundação Rotária: Cesar Au-
gusto R. / Milton Cezar Dalcégio

Comissão Novas Gerações: 
Carla Daitx / Valéria Czekalski Ha-
dlich

Banco Artigos Ortopédicos: 
Sergio Webber Rodrigues / Char-
les Schmitt

Maior presença de mulheres em cargos de direção nos Rotary Clube em todo o mundo tem sido um dos destaques deste ano
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, por meio do Grupo 
de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) – 
Núcleo Lavagem de Dinheiro, de-
nunciou nesta terça-feira (12 de 
julho), 13 pessoas pela prática de 
delitos de integrar organização cri-
minosa e de lavagem de dinheiro. 
A denúncia resulta da conclusão 
das investigações da denomina-
da Operação Complex, que teve 
como foco a lavagem de dinheiro 
oriunda de atividades criminosas 
praticadas por facção estabeleci-
da no Rio Grande do Sul, por meio 
de um emaranhado de empresas 
(especialmente via postos de com-
bustíveis) que movimentaram de-
zenas de milhões de reais.

A investigação é decorrência 
das Operações Água e Magna 
Ópera, deflagradas em 2020, que 
resultaram na prisão de um dos 
principais líderes da facção crimi-
nosa e na indisponibilidade de di-

versos imóveis e veículos.
Entre os bens identificados, in-

disponibilizados e alvo da denún-
cia, destaca-se uma fazenda situa-
da no Mato Grosso do Sul, imóvel 
avaliado em R$ 42 milhões e que 
conta com relevante estrutura, 
inclusive com pista para pouso de 
aeronaves.

Principal operador foi preso 
em Torres na segunda fase da 
operação

Na primeira fase da operação, 
foram cumpridas 27 ordens ju-
diciais, sendo oito mandados de 
busca e apreensão e 19 medidas 
constritivas de indisponibilidade 
de veículos e bloqueio de contas 
bancárias de pessoas físicas e ju-
rídicas nas cidades de Novo Ham-
burgo, Sapiranga, Bento Gonçalves 
e Itapema, em Santa Catarina. 
Uma pessoa foi presa por porte 
ilegal de munição.

Já na segunda fase, foram cum-
pridos mandados de prisão, busca 
e apreensão e indisponibilidade 
de bens. Na ocasião, foi preso em 
Torres o principal operador do 
grupo criminoso, responsável por 
negociações visando à lavagem de 
dinheiro e à aquisição de grande 
quantidade de entorpecentes. O 
outro mandado de prisão foi cum-
prido contra o líder da organização 
criminosa, que já cumpria pena na 
Penitenciária de Alta Segurança de 
Charqueadas, de onde coordenava 
as atividades voltadas à lavagem 
de capitais, além de comandar 
negociações relativas ao tráfico de 
drogas. Foram decretadas, ainda, 
medidas constritivas de indisponi-
bilidade de sete imóveis avaliados 
em dezenas de milhões de reais, 
incluindo fazendas no Rio Grande 
do Sul e no Mato Grosso.

Em 30 de junho e 22 de julho 
de 2021, já haviam sido ofereci-
das duas denúncias, pela prática 

de delitos de associação ao tráfico  
de drogas e lavagem de dinheiro. 
Naquela ocasião, apurou-se que 
apenas uma das empresas utili-
zada pelo grupo criminoso movi-
mentou em um ano mais de R$ 34 
milhões em suas contas bancárias. 
Ainda, os diálogos captados de-
monstraram que o líder do gru-

po, mesmo recolhido ao sistema 
prisional, seguiu comandando as 
práticas delituosas executadas por 
seus asseclas, trazendo ao Estado 
expressiva quantidade de entorpe-
centes e coordenando complexo 
esquema de lavagem de dinheiro.

FONTE - MPRS

Preso em Torres principal operador de facção que lavou 
milhões de reais em dinheiro de tráfico no RS

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu em flagrante, na 
noite da última sexta-feira (8), 
um traficante que transporta-
va seis quilos de skunk, a droga 
conhecida como “supermaco-
nha”, em Torres. O homem de 
38 anos, com três passagens 
por tráfico de entorpecentes, 
estava em um carro que transi-

tava em direção a Santa Catari-
na, pela BR-101.

O Hyundai Elantra foi abor-
dado em uma fiscalização de 
rotina. Entretanto, os agentes 
encontraram a droga escondida 
em uma mala. O skunk geral-
mente é uma maconha dotadas 
de maior concentração de subs-
tâncias psicoativas, produzidos 

mediante cruzamentos de vá-
rias espécies do mesmo gênero 
e cultivadas em ambiente con-
trolado.

 O homem foi preso e condu-
zido à delegacia para a formali-
zação da ocorrência. Enquanto 
isso, o carro e o entorpecente 
foram apreendidos pelas auto-
ridades. (FONTE - PRF)

Homem é preso com seis quilos de 'skunk' na BR-101 em Torres

Efetuada pelo Gaeco  do  MPRS, OPERAÇÃO COMPLEX denunciou 13 pessoas por lavagem de dinheiro em operação que indisponibilizou 
mais de R$ 80 milhões de organização criminosa

FOTO - Divulgação MPRS

Não resta dúvida que o estacionamento rotativo em algumas vias públicas de Torres 
se torna necessário, ou quase imprescindível e embora não seja uma ação que fomente 
muita simpatia e tendo como referência a tentativa de implementar essa modalidade de 
estacionamento na Gestão Nílvia, o que diga-se de passagem, foi uma calamidade pela 
falta de planejamento, discussão e organização além de lotear a cidade visando vagas e 
rentabilidade, inclusive em ruas que nem asfalto tinham, fica essa imagem de desorga-
nização do estacionamento público em nossa cidade e sempre que falamos nisso vem 
à mente aquele pesadelo. Contudo os tempos mudaram, estamos em outra gestão que 
deve ter aprendido com o insucesso passado e não podemos esquecer que nossa frota 
de veículos aumentou significativamente, aliado a isso temos um aumento de prédios 
comerciais e salas que não têm estacionamento próprio, tanto para seus funcionários e 
proprietários como para os clientes e nessa situação nos vemos dando voltas em quar-
teirões para arrumar uma vaga de estacionamento. Não à toa que as farmácias estão 
se mudando para locais que já possuem estacionamento privativo para os clientes. 
Sendo assim, mesmo a contragosto, vendo a cidade adoecer em questão de mobilidade 
urbana, temos que tomar esse remédio meio amargo de organizar uma modalidade de 
estacionamento rotativo público e é justamente aí que está o pulo do gato, estudar 
bem a questão, limitar as regiões ou vias que sofrerão essa alteração e simplificar ao 
máximo para o usuário que ao final das contas pagará pelo serviço. Não se trata de um 
novo imposto como já ouvi dizer e sim de uma taxa de uso do espaço público por um 
período, caso o usuário queria estacionar mais próximo do estabelecimento pretendido 
sendo este localizado nas vias principais do comércio, cabe ainda dizer, que caso ele 
não queira pagar poderá estacionar um pouco mais distante ou em vias secundárias, 

que continuam livres de cobranças. Nota-se ainda que muitos proprietários estacionam 
seus veículos na frente do seu estabelecimento às 8 ou 9 da manhã e lá permanecem 
até o fechamento do comércio, por volta das 18 horas prejudicando seus próprios 
clientes que não encontram vaga para estacionar. O estacionamento rotativo acaba 
democratizando o uso das vagas e dando oportunidade para todos usarem um espaço 
na via pública por um tempo e o fluxo de veículos se torna contínuo. A questão que 
se levanta nesse momento, como eu disse, é como fazer? Sigamos os exemplos mais 
simples e bem-sucedidos como em Sombrio e Araranguá, não precisamos ir longe para 
ver como é simples e funcional. Você compra o talão, paga para a pessoa controladora 
das vagas e tem um tempo para usar o espaço. Saiu dali, estando ainda no seu tempo 
pode estacionar em outra vaga até o término da validade do cartão. Tudo sem burocra-
cia e complicações. Na audiência pública foi apresentado um método diferente, mais 
complicado e burocrático além de sugerir cobranças em áreas que não são necessárias 
e inclusive nos finais de semana como na beira mar por exemplo, o que na minha opi-
nião vai contra o turismo. Nosso problema é de segunda a sexta em horário comercial 
e ponto final, e nas vias principais, sem inventar moda. Serve até como projeto piloto e 
em havendo sucesso e aceitação a própria comunidade sugerirá a ampliação. Nada de 
decorar placa do veículo, de dizer qual vaga está ocupando, de acessar aplicativo etc. 
Simplifiquem ou será mais uma saraivada de críticas além das que já existem pelos que 
são contra a cobrança. Aprendam com os erros dos outros e sigam os exemplos bons. 
O remédio é amargo, mas é necessário, então que seja prescrito da forma mais simples 
possível. Algumas questões que ouvi na audiência pública e que não achei legal: Incluir 
o final de semana em alguns pontos inclusive na beira mar; ter que informar o número 
da vaga ocupada, ter que informar a placa do veículo, prazo máximo de 4 horas para 
permanecer na vaga (isso dá uma manhã toda ou uma tarde toda ocupando o espaço, 
creio que duas horas seria o ideal), percentual da receita fica para o município (não foi 
informado quanto seria esse percentual e acredito que o município não deva ter lucro 
com isso, a tarifa deveria ser apenas para cobrir os custos de operação do serviço).

Por Francisco Pereira

Opinião sobre estacionamento rotativo 
público em Torres
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PARTES DA PROPOSTA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TORRES III
Das Garagens e Estacionamen-

tos - Pela revisão do Plano Diretor 
de Torres, os prédios de habitação 
coletiva e os destinados a ativida-
des geradoras de tráfego deverão 
contar com áreas próprias para es-
tacionamento, dimensionadas de 
acordo com o Quadro de Vagas de 
Estacionamento, constantes de for-
ma mais específica nesta mesma lei 
Complementar. Neste caso, ficam 
consideradas como estacionamen-
to de veículos as áreas reservadas 
às vagas e aquelas destinadas à cir-
culação interna.

A disposição das vagas para esta-
cionamento deverá permitir movi-
mentação independente para cada 

veículo. Quando no mesmo terre-
no coexistirem usos e atividades 
diferentes, o número de vagas de 
garagem exigidas deverá ser igual 
à soma das vagas necessárias para 
cada um dos usos.

As vagas de estacionamento edi-
ficadas (ou apenas cobertas) não 
poderão ocupar a área correspon-
dente ao recuo frontal, nem a área 
livre garantida pela Taxa de Ocupa-
ção.

As vagas descobertas para es-
tacionamento só poderão ocupar 
50% da área livre garantida pela 
Taxa de Ocupação, não podendo 
ocupar o recuo frontal.

Nas edificações destinadas a ati-
vidades industriais e comerciais é 
obrigatória a previsão de local de 
estacionamento interno e destina-
do à movimentação de veículos de 
carga, conforme as atividades nelas 
desenvolvidas, adequadas às pro-
porções do estabelecimento.

 Poderá ser vedada a construção 
de garagens comerciais, de acordo 
com parecer da SMAURB e do Con-
selho Municipal do Plano Diretor 
de Torres, de forma deliberativa: I - 
nas Áreas de Interesse Paisagístico, 
Histórico-Cultural e Turístico, onde 
a atividade possa descaracterizá-
-las; II - nas proximidades de cru-
zamentos de importância viária, ou 
em outros pontos onde a atividade 
possa dificultar funções urbanas 
previstas para o local. 

As rampas de acesso deverão ser 
edificadas integralmente dentro do 
terreno.

As vagas de estacionamento 
com saída não independente deve-
rão ser numeradas e para efeito de 
análise de projetos, considerando 
a seguinte nomenclatura: I – Vaga 
unitária: comporta apenas 1 veí-
culo, com as dimensões mínimas 
previstas em lei; II – Vaga múltipla: 
comporta mais de um 1 veículo, 

com as dimensões mínimas previs-
tas em lei.

§ 1º Para a unidade autônoma 
em que seja exigida mais de uma 
vaga, será permitida vaga múltipla.

Como fazer para acessar docu-
mentos relativos a proposta do 
Plano Diretor?

Os acessos eletrônicos para qual-
quer pessoa entrar na proposta do 
Projeto da reformulação do Plano 
Diretor de Torres podem ser obti-
dos através da matéria do jornal A 
FOLHA com o endereço 

https://afolhatorres.com.br/
revisao-do-plano-diretor-de-

-torres -divulgados-documentos 
-para-embasar-cidadaos-sobre-au-
diencia-publica/

?fbclid=IwAR19vFUOzqpS
WFohZT38uS_IO-GM3KntjWa3
_1Po5DPrYMnLpHFsmfL8ql0. 
Ou no site da prefeitura de Torres.  

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

ANALISANDO PARTE DA PROPOSTA DE REVISÃO PARA O PLANO DIRETOR DE TORRES
 IMPORTANTE: O PL vai pas-

sar por Audiência Pública e 
vai passar pelos trâmites da 
Câmara Municipal de vereado-
res, com possibilidade de ha-
ver mais audiências públicas, 
ainda. Portanto, a proposta do 
Plano Diretr de Torres pode re-
ceber alterações.

Das Zonas Especiais de Inte-
resse Social (Zeis)

 As Zonas Especiais de Inte-
resse Social (ZEIS) são porções 
do território destinadas prio-
ritariamente à urbanização, 
regularização e produção de 
Habitação de Interesse Social, 
estabelecidas conforme a Lei 

específica. Nas Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS) será 
permitido, mediante análise 
deliberativa do Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor, o es-
tabelecimento de padrões de 
uso e ocupação diferenciados 
da legislação em vigor.

São objetivos das Zonas 
Especiais de Interesse Social 

(ZEIS): I - permitir a inclusão ur-
bana de parcelas da população 
que se encontram à margem 
do mercado legal de terras; II - 
possibilitar a extensão dos ser-
viços e da infraestrutura urba-
na nas regiões não atendidas; 
III - garantir a qualidade de vida 
e a equidade social entre as 
ocupações urbanas; IV - asse-

gurar a regularização fundiária.
 OPINIÃO: Como política pú-

blica, este capítulo abre uma 
porta para que a comunidade 
resolva problemas de ocupa-
ções de risco e irregulares, 
consequentemente  dando al-
ternativas de baixo custo para 
as famílias com poucos recur-
sos financeiros. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

PARTES DA PROPOSTA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TORRES II
Controle das Edificações - 

Pela proposto da novo Plano 
Diretor de Torres, o controle 
das edificações será exercido 
através dos seguintes instru-
mentos: - Lote Mínimo; Ín-
dice de Aproveitamento (IA) 
Incentivado; Índice de Apro-
veitamento (IA) Permissível; 
Taxa de Ocupação (TO); Altura 
máxima (h); Recuo de Fundos; 
Recuo Lateral; Recuo Frontal.

A  Taxa de Ocupação é a re-
lação entre a projeção horizon-
tal máxima de construção e a 
área total do terreno. A Taxa 

de Ocupação tem por função: I 
- incentivar áreas de lazer e re-
creação nas edificações situa-
das em locais carentes de equi-
pamentos de lazer e cultura de 
uso permanente; II - preservar 
áreas livres, em razão de seus 
aspectos visuais, de composi-
ção da paisagem urbana ou da 
ocorrência de elementos natu-
rais, em especial da vegetação 
existente; III - adequar as cons-
truções às condições físicas do 
solo, no que se refere a sua 
permeabilidade e relevo.

No cálculo da taxa de ocu-

pação não será computada a 
parcela de área das sacadas 
correspondente a uma profun-
didade máxima de 2m (dois 
metros), respeitados os recuos 
obrigatórios estabelecidos.  

Das Alturas (H)  -O controle 
da altura das edificações, com 
os respectivos recuos, tem por 
função preservar as caracterís-
ticas existentes ou estabeleci-
das pelo Plano Diretor, quanto 
volumetria das edificações, 
tendo em vista garantir os se-
guintes aspectos: I - visuais, 
próximas e distantes; II - ocor-

rência de elementos naturais, 
em especial os morros existen-
tes; III - condições mínimas de 
iluminação, insolação e aera-
ção. A altura máxima permiti-
da e os recuos mínimos late-
rais e de fundos para as Zonas 
e Corredores estão estabeleci-
dos nesta Lei.

 As chaminés e dutos deve-
rão ser projetados de forma 
que:  I – suas dimensões sejam 
restritas ao mínimo tecnica-
mente necessário;  II – quando 
situadas nos terraços, limita-
das a 2,50m acima da altura 

máxima.  III não serão com-
putadas na altura máxima da 
edificação, desde que obede-
çam aos critérios anteriores as 
áreas de uso comum (salões 
de uso coletivo), em prédios 
residenciais, até o limite de 
50% (cinquenta por cento) da 
área do pavimento em que se 
situam; Nestes casos a altura 
máxima do pavimento dos in-
cisos será de 3,00 m. Mas estas 
permissões não são aplicáveis 
ao Quadro da Zona 8 (beira da 
Praia Grande – região que tem 
gerado polêmica).
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Foi aprovado na Câmara de 
Vereadores de Arroio do Sal o 
Projeto de Lei, de autoria da Pre-
feitura do município, que pedia 
autorização dos vereadores para 
abrir crédito especial na  vigente 
Lei Orçamentária Anual – a  LOA. 
O pedido serve para a adequação 
de R$ 617 mil para uso na Secre-
taria de Saúde de Arroio do Sal, 
recursos que não estavam orga-
nizados na pasta dentro da LOA,  

que sairão do superávit das con-
tas dos recursos de transferências 
do estado do RS destinados a pro-
gramas da saúde.

Veículos e procedimentos 
cirúrgicos

Conforme consta na justifi-
cativa, de pedido de aprovação 
do PL junto ao Poder Legislativo, 
trata-se de um adequação para 

a criação de créditos orçamentá-
rios para a aquisição de veículos 
que serão utilizados no sistema 
de Saúde de Arroio do Sal, bem 
como para valores a serem repas-
sados via termo de fomento para 
realização de procedimentos ci-
rúrgicos, se utilizando de valores 
recebidos e remanescentes nos 
cofres do exercício de 2021 com 
transferências correntes do esta-
do para programas de Saúde. 

SAÚDE

Referente a pandemia de 
Covid-19 em Torres nos dias 
entre 07/07 e 13/07, uma notí-
cia alentadora - não registrou-
-se nenhum óbito pela doença 
nesta semana na cidade. 

Apesar disso, houve pe-
queno aumento em relação 

ao número de casos ativos de 
Covid-19 na cidade. Na quar-
ta-feira (13/07), o Boletim Epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
registrava 97 casos ativos em 
Torres - número que é pouco 
maior que os 95 casos ativos da 

quarta-feira passada (06/07). 
Nesta semana foram positiva-
dos 111 casos. "Com relação 
ao número de casos ativos ser 
inferior ao dos novos positiva-
dos, significa que muitos deles 
já estão curados", afirma a Pre-
feitura de Torres.

Torres mantém estabilidade em casos ativos e  novos 
casos de Covid-19 em relação a última semana

111 novos casos registrados em 7 dias
Na quarta-feira, 13 de julho, o 

Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Torres registrava, con-
tando desde o início da pande-
mia, 13.121 casos confirmados, 
com 12.896 recuperados, 97 pa-
cientes em isolamento domiciliar 

e 126 óbitos. "Nesta quarta, o 
Boletim registra quatro casos de 
Covid no Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes, são pacientes 
de fora de Torres hospitalizados 
na UTI e em leito comum. Tam-
bém estão registrados dois pa-
cientes de Torres hospitalizado 

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

Assim,  no período de uma 
semana (entre 07/07 e 13/07), 
foram registrados 111 novos ca-

sos da doença em Torres. Com 
isso, houve leve aumento em re-
lação ao total de novos casos da 
semana passada (entre 29/06 e 
06/07), quando 109 novos casos 
foram registrados na cidade. Re-

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

Três Cachoeiras e Arroio do Sal
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, o 
ultimo relatório foi de 12/07 (terça), 
quando o município estava com um 
total de 2941 casos confirmados para 
Covid-19 (não tendo nenhum pacien-

te internado), sendo 2857 recupera-
dos e nenhum suspeito (aguardando 
resultados). Além, disso, Três Cacho-
eiras estava com 29 óbitos relaciona-
dos ao coronavírus desde o princípio 
da pandemia (nenhum novo óbito no 

município em relação a semana pas-
sada).

Já Arroio do Sal não disponibilizou 
dados atualizados nesta semana, teve 
seu último boletim divulgado no dia 
05/07. Na ocasião, o Município conta-

bilizava 37 pessoas com Covid-19 em 
isolamento domiciliar. "Arroio do Sal 
segue sem morador hospitalizado e 
registrava desde o início da pandemia 
43 óbitos em decorrência da doença. 
No levantamento, Arroio do Sal regis-

tra desde o início da pandemia 3.665 
casos confirmados de Covid-19, sen-
do que 3.585 já estão recuperados da 
doença", destacava a Prefeitura de 
Arroio do Sal no boletim da semana 
passada.

Torres registrou 111 novos casos no período de uma semana. Confira também dados atualizados sobre a Covid-19 em Três Cachoeiras e Arroio do Sal 

Câmara de Arroio do Sal aprova Projeto de Lei para 
aquisições relacionadas a Saúde Pública local

A Secretaria Municipal 
de Saúde estará vacinan-
do com a 4ª dose (refor-
ço 2) pessoas de 30 anos 
ou mais em Torres, desde 
segunda-feira (11 de ju-
lho). "A 4ª dose contra a 
Covid-19 está disponível 
no Posto Central e em to-
das as Salas de Vacinas dos 
ESF’s da cidade. A secreta-

ria informa também que 
a 3ª dose da Janssen está 
disponível".

Para se vacinar, basta 
apenas o interessado le-
var a carteira de vacinação 
com o prazo de quatro me-
ses da última dose e um 
documento de identifica-
ção. A pessoa receberá a 
vacina disponível na Unida-

de de Saúde, independen-
te das marcas de vacinas 
recebidas anteriormente.A 
imunização é sem agen-
damento. O Posto Central 
e os ESF’s São Brás e Rio 
Verde funcionam das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Os 
outros ESF’s atendem das 
8h às 12h e das 13h30min 
às 17h30h.

A 4ª dose (reforço 2) da Covid-19 
já está disponível para pessoas de 

30 anos ou mais em Torres
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Grandes confraternizações, 
muitas realizações, com um Clube 
cada vez melhor. Assim a Socie-
dade Amigos da Praia de Torres 
(SAPT) encerrou o primeiro se-
mestre de 2022. Para que os asso-
ciados sejam informados do que 
foi feito, um informativo foi distri-
buído na última semana para as-
sociados por e-mail e Whatsapp. 

Catorze pontos da SAPT tive-
ram, ou ainda têm, obras neces-
sárias para o melhor funciona-
mento. As principais reformas 
são no salão principal e na piscina 
térmica. No espaço para eventos, 
houve melhorias e modernização, 
com retirada do forro de malha 
e pintura das telhas para ficarem 
aparentes, além de pintura de vi-
gas e lambris, revestimento das 
caixas das colunas em MDF e co-
locação de roda forro. A ilumina-
ção foi renovada em perfilados, 
eletrodutos, disjuntores, luminá-

rias e refletores.
Na piscina térmica, que ainda 

tem obra em andamento, o início 
dos trabalhos em maio já serve 
como revitalização do espaço. O 
piso e o reboco, de dentro e do 
entorno, estão com trabalhos 
sendo concluídos. Até agosto, 
outras etapas serão realizadas, 
transformando a maior piscina do 
litoral em um melhor complexo 
de esportes aquáticos e lazer.

O balanço semestral publicado 
nos últimos dias considera ainda 
festividades que agitaram a comu-
nidade, como o aniversário de 86 
anos da SAPT, projetos para crian-
ças, os retornos do Carnaval infan-
til e de eventos externos como a 
Assembleia de verão da Famurs e 
o Congresso de relações sindicais 
e trabalho promovido pela Feco-
mércio-RS. Nos esportes, o Point 
da Praia novamente foi um suces-
so e torneios também foram mar-

cas nas dependências.

Confira o que mais foi realiza-
do no semestre:

- Paisagismo no acesso – reno-
vação das plantas e do gramado 
na entrada.

- Telhado do salão principal – 
Conserto, colocação de manta 
asfáltica e primer para evitar go-
teiras.

- Fachada do prédio – Recupe-
ração de parte da fachada e res-
taurante, com mais segurança nas 
operações. 

- Marquise e toldo de acesso 
– Organização dos cabos de ener-
gia, colocação de calhas e luminá-
rias de painel.

- Casa de máquinas e marce-
naria – Retirada de instalações 
danificadas por incêndio, novos 
equipamentos e pintura.

- Avarandado – Inclusão de aca-
bamento no forro em PVC.

- Sauna – Aquisição de um novo 
equipamento, com nova experi-
ência aos usuários.

- Sacada – Impermeabilização 
próximo ao restaurante, com piso 
novo sendo colocado em breve.

- Salão e boate – Reparos em 
esquadrias e pinturas no local.

- Secretaria e portaria – aquisi-

ção de três novos CPUs comple-
tos.

- Limpeza de areia – Compra 
de máquina motocultivador, para 
soltar a areia.

- Futevôlei – Parceria com a 
construtora MonteBello revitali-
zou área das quadras, com insta-
lação de lounge.

Melhorias no primeiro semestre do ano são celebradas na SAPT

Na tarde de terça-feira (dia 12 
de julho), a diretoria do Conse-
lho Comunitário Pró Segurança 
Pública de Torres (Consepro), 
juntamente com representan-
tes do Poder Executivo Muni-
cipal (Prefeitura de Torres) e o 
empresário Antônio (das lojas 
Matric) realizaram entrega de 
retalhos de tecidos as apena-
das do Presídio Feminino de 
Torres. A demanda foi solicitada 
pela diretora do Presídio, Julia-

na Malacarne Einsfeld, junto ao 
presidente do Consepro torren-
se, Nasser Samhan. Os tecidos 
foram recolhidos em Sombrio e 
região pela empresa Matric, que 
prontamente atendeu ao pe-
dido do Conselho comunitário 
torrense.

O Presídio Feminino de Torres 
oferece curso de corte e costura, 
sendo que esses tecidos servem 
para que as detentas confeccio-
nem as peças de roupas durante 

as aulas, podendo aprender as-
sim uma nova profissão, visando 
a ressocialização no término de 
suas penas. 

 No final da entrega das doa-
ções, o presidente do Consepro 
agradeceu a parceria das em-
presas que atendem o chama-
do da comunidade, na busca de 
poder somar com as entidades 
envolvidas nas lutas por melho-
rias no sistema de segurança da 
cidade e região.

Presídio Feminino em Torres recebe doações para curso de corte e costura 

O Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM) de Torres foi acionado na 
tarde desta quarta-feira (13 de 
julho) - por volta das 13h45min - 
para atender uma ocorrência de 
incêndio no bairro Campo Bonito, 
em Torres.

Segundo informações prelimi-

nares o incêndio teria sido por 
conta de um curto circuito, mas 
o caso ainda está sendo averigua-
do.

A ocorrência envolveu uma 
residência mista, com 70 metros 
quadrados, que foi tomada pe-
las chamas até a queima total. 

Os bombeiros de Torres, com o 
apoio do Corpo de Bombeiros 
Militar de Passo de Torres,  leva-
ram 2 horas no combate ao fogo 
e utilizaram aproximadamente 
seis mil litros de água até que as 
chamas cessassem. Não houve ví-
timas, apenas os danos materiais.

Bombeiros agem para controlar incêndio 
em residência no Campo Bonito

Abertas inscrições para o Programa Frentes de Trabalho: Cidadania e Qualificação em Torres
A Prefeitura de Torres abriu ins-

crições para seleção de pessoas 
ao Programa Frentes de Trabalho: 
Cidadania e Qualificação Profissio-

nal. As inscrições vão de hoje 11 
de julho até dia 22 de julho. O Pro-
grama será executado no período 
de 1º de agosto a 31 de dezembro 
deste ano e conta com 52 vagas.

O cadastramento dos interes-
sados em participar do Programa 
Frentes de Trabalho: Cidadania e 
Qualificação será realizado pela Se-
cretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, no pe-
ríodo de 11 a 22 de julho de 2022, 
no horário das 8h às 11h30min e 
das 13h às 17h30min de segunda 
a sexta-feira, no CRAS-Centro de 
Referência de Assistência Social, 

situado na Rua Pedro Cincinato 
Borges, 343 Bairro Centro.

A seleção das pessoas aptas a 
participar do Programa Frentes de 
Trabalho deverá obedecer critérios 
como: estar desempregado, residir 
em Torres no mínimo há dois anos, 
encontrar-se em situação de risco 
social, possuir renda familiar de 
até um salário mínimo, entre ou-
tros. Todas as informações cons-
tam do edital nº 712, da Secretaria 
de Administração e Atendimento 
ao Cidadão que se encontra no 
link - https://torres.rs.gov.br/edi-
tal/712-22-abre-inscricoes-pfet-

-ago-a-dez-2022/ ou no mural da 
Prefeitura de Torres (situado na 
Rua José Antônio Picoral, 79).

O edital dos selecionados será 
publicado no dia 27 de julho e a 
formalização de participação ocor-
re no dia 29 de julho. A bolsa de 
Incentivo à Qualificação Profis-
sional será constituída por auxílio 
pecuniário no valor equivalente a 
um salário mínimo. Aos bolsistas 
serão fornecidos cursos e palestras 
profissionalizantes, com participa-
ção obrigatória dos beneficiados, 
sobre higiene, saúde, controle de 
natalidade.

Informativo com balanço das atividades foi distribuído para sócios. Piscina térmica ainda tem obra em andamento
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ULBRA e você

ê

DEPENDENTES QUÍMICOS - Depoimentos de
superação na região de Torres
As comunidades terapêuticas são uma modalidade de intervenção clínica voltada 

para dependentes químicos. Para conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos em 
Torres e região, organizamos recentemente uma roda de conversa na Praça Getúlio 
Vargas, para conversar com os assistidos das comunidades terapêuticas da região e 
de municípios vizinhos.

Depoimentos marcaram a passagem da Semana Nacional de Políticas Sobre Dro-
gas. Um dos dependentes químicos em recuperação é um homem* de 41 anos. 
“Cheguei a traficar para manter meu vício. Das consequências que a droga me cau-
sou, a pior foi a prisão. Após esse episódio, tive um despertar. Cumpri a pena e re-
solvi mudar de vida. Busquei ajuda, casei, constituí família e há 8 anos me cuido. A 
comunidade foi essencial para que a doença do vício não me fizesse cair de novo”, 
declarou.

Outro recuperado é um munícipe* de 47 anos. “A gente vive um dia de cada vez. 
Estou há 7 anos sóbrio, sereno, sem fazer uso de nada que altere meu comportamen-
to. Agradeço a minha família que não desistiu de mim e a comunidade terapêutica 
por estender a mão” disse. 

TRABALHADOR DEPENDENTE  - Um Trabalhador * de 26 anos, disse. “Já 
passei por muitas coisas devido as drogas, inclusive perdi o emprego, mas tive 
reintegração ao trabalho, por ter sido demitido enquanto estava internado em uma 
clínica de reabilitação para dependentes químicos. A demissão foi considerada sem 
validade, agravada por eu não estar lucido, houve discriminação. Além da reintegra-
ção, a empresa teve de pagar indenização por danos morais”, concluiu.

Uma *secretária de Assistência Social, de um município vizinho, ao ouvir os de-
poimentos, refletiu sobre os trabalhos que existem no seu município, e avaliou que, 
além da união de esforços, é preciso ter um olhar de acolhimento a quem precisa de 

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

A VÓZ DOS BAIRROS ajuda. “Não estamos aqui para julgar as fraquezas do ser humano. Todos somos falhos 
e reconhecer que precisa de ajuda é um grande passo. É importante dizer para a so-
ciedade que existem redes de apoio para quem precisa se libertar do vício”, enfatizou.

*Os entrevistados para esta matéria tiveram sua identidade preservada.

ENGENHO VELHO -  Moradores do Engenho Velho pedem limpeza geral com 
roçada nas laterais e colocação placas de sinalização na Estrada da Salinas; tapa 
buracos em toda extensão da Av. Castelo Branco;  patrolamento e ensaibramento 
da rua de acesso ao Ginásio da Ulbra; , manutenção da rede de iluminação pública 
com substituição e trocas de lâmpadas queimadas nas vias e logradouros do bairro; 
colocação de placas com informativo de limite de velocidades na Av. Castelo Bran-
co, em frente ao Supermercado ASUN; recuperação das Ruas Hugentobler, Capitão 
Jovino e a Estrada da Salina II, com colocação de matérias e patrolamento.

CENTENARIO -  Moradores do bairro solicitam melhorias e manutenção perió-
dica na Estrada do Limoeiro em toda extensão; esperam ansiosos a construção de 
uma praça no Centerário, que é uma reinvindicação antiga e foi foco de promessas 
de campanhas; estamos no período chuvoso  e sabemos dos problemas de acúmulos 
de águas sobre a pista, por isso é importante a limpeza das canaletas  laterais da Av. 
Castelo Branco, para melhor coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavi-
mentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, boca de lobo, evitando 
alagamentos e inundações do local.

SÃO JORGE -  No bairro São Jorge pede-se o ensaibramento da Rua Santo Antô-
nio; corte de grama e limpeza da Praça José Matos Duarte; Moradores querem a poda 
de árvores nas vias públicas, muitas em contato sobre a fiação trazendo risco a co-
munidade; pedem reparos junto ao alambrado do complexo esportivo Valter Mirim; 
recuperação e tapa buraco na Rodovia Estrada do Mar no acesso à Rua Santa Maria.

FAXINAL - Reivindicação dos moradores para à construção de abrigos e instala-
ção de iluminação pública nas paradas de ônibus localizadas na Rodovia Estrada do 
Mar, com nivelamento do acostamento nestes pontos de embarque e desembarque 
de alunos e da população em geral; construção de vias paralelas a Estrada do Mar, 
levando mais segurança aos moradores que precisam acessar a via diariamente

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 
Coronel Pacheco, 985.
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O Badminton é o esporte de raquetes mais rápido do planeta. Enquanto 
no Tênis o saque mais veloz já registrado atingiu 263 km/h (do australiano 
Samuel Groth), no Badminton a velocidade da peteca em um jogo profissional 
pode ultrapassar os 300 km/h – conforme site Rede do Esporte/Megaeventos/
Olimpíadas/Modalidade/Badminton.

Em Torres, em 2014, a GUARITA CÂMBIO TORRES – GCT iniciou a difusão 
do Badminton entre seus associados. Foi aprovado de imediato e hoje ele é 
praticado semanalmente nas quadras do Ginásio do Balonismo (Gibal).

E, recentemente, no dia 05 de julho, os Badmintonistas da GCT saudaram o 
Dia Mundial do Badminton, data esta instituída pela fundação da International 
Badminton Federation (IBF), em 5 de julho de 1934, comemorando o nasci-
mento deste esporte tão amado por seus adeptos.

Quem conhece, ama! Então vamos lá.
Nasceu na Índia com o nome de Poona e oficiais ingleses, a serviço neste 

país, gostaram tanto do jogo que o levaram para a Europa. Em 1870 foi jogado 
na propriedade de Badminton, pertencente ao Duque de Beauforts, na Ingla-
terra, onde passou a se chamar Badminton.

Em 1934, na sua fundação, a IBF era composta por nove nações membros 
(Canadá, Dinamarca, Inglaterra, França, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Es-
cócia e País de Gales). Em 1981, a IBF fundiu-se com a Badminton World Fe-
deration (BWF) e atualmente conta com a participação de mais de 130 países.

A modalidade foi se firmando, se tornou um esporte olímpico e hoje é muito 
praticado no mundo, principalmente nos países Europeus e Asiáticos.

É muito parecido com o Tênis. Os jogadores individualmente ou em duplas 
disputam as partidas em uma quadra dividida por uma rede e utilizam raquetes 
para rebater uma peteca de nylon ou penas de ganso. Ganha o ponto quem 
fizer a peteca tocar a quadra do adversário. Ou seja, o objetivo é “não deixar 
a peteca cair” (risos).

O Badminton pode ser jogado ao ar livre, porém o ideal é que seja praticado 
em área coberta na qual não ocorram correntes de ar, pois a peteca é muito 

Lenir B. Schreiner

BADMINTON, em Torres... O que é isso?

GUARITA CÂMBIO TORRES

leve – cerca de 4,5 gramas.
Saiba que  este esporte pode ser uma excelente opção de atividade física e 

tanto crianças como idosos aprendem rapidamente os movimentos e desenvol-
vem habilidades como agilidade, velocidade, reflexo, flexibilidade, resistência 
física e raciocínio rápido.

Além dos equipamentos já citados acima, sugerimos que também utilizem 
nas primeiras semanas de treino: cotoveleiras, tornozeleiras, tênis flexível etc.

Sua pratica ajuda a queimar calorias, perder peso e contribui para atenção, 
concentração, inteligência, produtividade e noção de espaço.

Colabora com o bem-estar, trazendo benefícios psicológicos, reduz a ansie-
dade, acalma o stress e ajuda na produção de endorfina que combate o mau 
humor.

Previne osteoporose, pois ativa as células que trabalham na formação óssea, 
pois o cálcio é melhor absorvido. Ainda reduz o risco de doenças cardíacas e 
previne outras doenças.

Sempre lembrando, você poderá nos encontrar:
No Centro de Eventos da PMT (que chamamos carinhosamente de Gibal), 

no prédio branco à direita, de quem entra para a Secretaria de Obras, pela 
rotatória da ULBRA.

O Badminton é praticado nas Terças e quintas-feiras, das 15 às 17 horas 
regularmente e eventualmente, aos Sábados.

Venha conhecer sem compromisso.
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ÁRIES - A semana vai trazer muitos desa-
fios e obstáculos, então o melhor a fazer é 
confiar e entregar, pois muito pouco esta-
rá ao seu alcance — e tentar controlar os 
eventos será quase impossível, gerando 
apenas cansaço e irritação. Mantenha sua 

paz e sua tranquilidade ou descarregue energia em atividade 
física para conter o estresse.

TOURO -A semana pode ser bem expan-
siva e cheia de aventuras e experiências 
positivas. É importante elevar a sua vi-
bração e não ficar julgando as pessoas. 
Foque mais em si mesmo e no seu cres-

cimento interior e exterior: você pode chegar em um bom 
entendimento da sua própria vida.

GÊMEOS -A semana pode ser marcada por um 
grande incidente que muda seus planos ou por 
vários pequenos obstáculos que podem vir para 
te testar as emoções. É preciso ter fé e respirar 
fundo para não se sentir deprimido ou angustia-
do. Tome cuidado com situações embaraçosas. 

É importante ser honesto, mesmo que seja difícil. A semana é positi-
va para mudanças, limpezas e reorganizações: uma evolução pode 
chegar a partir de uma grande abertura para o novo.

CÂNCER -A semana potencializa suas 
competências e seus talentos, então é 
hora de se mostrar mais para o mundo e ter 
mais ambição. Você pode ter seus conhe-
cimentos postos à prova, portanto mentiras 

podem ser descobertas; quanto mais fiel e verdadeiro você 
for, menos enrascada será esta semana.

LEÃO -  A semana pode trazer pessoas 
novas e de poder para sua vida, 
em especial mulheres. Existe muita 
sensibilidade e receptividade, portanto 
aproveite a energia para ser mais 

magnético e popular. A organização da sua rotina pode 
ser testada, portanto aguarde um pouco de caos. Cuide 
bem da sua saúde.

VIRGEM - Sua criatividade está alta e 
sua poluaridade também. Pode ser uma 
semana de realizações e novidades po-
sitivas. Seu lado boêmio está grande, 
mas tome cuidado com excessos. Sai-

ba agir com ética e coragem e não perca oportunidades 
por medo do novo. Abra-se e permita que seu espírito de 
liderança avance.

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Sua criatividade está alta e sua po-
luaridade também. Pode ser uma semana de 
realizações e novidades positivas. Seu lado 
boêmio está grande, mas tome cuidado com 
excessos. Saiba agir com ética e coragem e 
não perca oportunidades por medo do novo. 

Abra-se e permita que seu espírito de liderança avance.

CAPRICÓRNIO -A semana vai 
exigir de você criatividade e origi-
nalidade, então saiba ser mais ino-
vador e mude as posturas, abrin-
do sua mente. Sua teimosia pode 
causar uma semana de tensão e 

lentidão. Cortes e instabilidades podem acontecer. 
Mantenha uma percepção mais compreensiva e 
clara sobre os fatos. A estagnação será rompida 
com essa Lua Cheia no seu signo.

AQUÁRIO - A semana traz impre-
vistos e alguns aborrecimentos, 
mas é preciso ter uma boa dose 
de fé e confiança. No fim, tudo fica 
bem, mas, no momento, o caos 

pode imperar e tirar tudo dos devidos lugares. Exis-
tem reviravoltas também. Algo que você dava como 
perdido pode retornar, trazendo alegrias.

PEIXES -A semana pede ini-
ciativa e cuidado com a pre-
guiça mental. Saiba ser mais 
proativo e dê ‘start’ em algo 
que deseja há algum tempo. O 

momento é esse e os caminhos estão aber-
tos, mas tudo vai depender de você e da sua 
coragem de ir em frente com seus sonhos e 
desejos pessoais.

ESCORPIÃO -A semana pode trazer imensas 
dúvidas a respeito de que caminho tomar: man-
tém-se as escolhas ou se muda tudo; é impor-
tante ter paciência e respirar fundo para não se 
sabotar, por isso o ideal é deixar que a semana 
seja leve e evitar tomar decisões importantes, 

mas permitir que a vida siga seu curso e te mostre os caminhos. 
Relaxe mais, converse mais e se divirta mais."

SAGITÁRIO - A semana visa mudanças 
e renovação. A vida financeira pode es-
tar preocupante, portanto não é um bom 
momento para gastos, mas sim para tra-

balhar e manter o foco, sabendo ser mais flexível, se 
for preciso. Algum hobby pode surgir, bem como algu-
ma nova atividade. Mantenha sua postura de gratidão.

VARIEDADES

(semana entre 12/07 e 18/07)
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O episódio em que peguei mi-
nha primeira carona, quando es-
tava no litoral norte de São Pau-
lo, ficou na minha cabeça. Por 
que não seguir minha viagem de 
carona? Além de baratear e mui-
to minha jornada, eu sentia que 
isso me traria grandes aprendi-
zados. Mas nesses momentos 
temos medo de sair da zona de 
conforto e ir para o desconheci-
do, o que dificulta o passo inicial. 
Depois de umas semanas matu-
tando isso em minha cabeça, 
decidi fazer o teste. Se não desse 
certo ou não gostasse, voltaria 

para o jeito convencional com 
ônibus, vans e caronas pagas. 

Meu primeiro teste foi na ci-
dade de Itacaré, onde algumas 
praias mais isoladas só pode-
riam se chegar com carro parti-
cular, ou táxi. Decidi ir na carona 
e deu certo. Fui caminhando até 
a saída da cidade e, embaixo de 
uma árvore, parei e comecei a 
levantar o dedo para os carros 
que passavam. Eu acredito que 
simpatia sempre ajuda, então 
meu sorriso sempre estava bem 
aberto. E em poucos minutos 
um carro parou. Foi mais sim-

ples do que eu esperava e mui-
to divertido! Na volta, a mesma 
coisa. A partir daí decidi que 
minha viagem ia seguir apenas 
na carona “a dedo”, forma prin-
cipal que me locomovo até hoje. 
Meu medo inicial havia sido que-
brado e eu vi que não tinha ne-
nhum mistério. Friso que tenho 
consciência de que ser branco e 
loirinho facilitam a dinâmica, e 
muito.

Tive uma carona muito mar-
cante indo em direção a Salva-
dor, quando meu carona Cícero 
(hoje meu amigo), alem de dar 

carona, me pagou uma moqueca 
na beira da praia e ainda me deu 
R$50,00. Na época eu não que-
ria aceitar o dinheiro, mas ele 
insistiu. Resolvi devolver para o 
universo, quando comprei comi-
da para uma família carente ao 
chegar na capital baiana.

Esse tema “Carona” também 
merece um destaque maior por 
ter sido responsável por tantas 
mudanças em mim e no meu es-
tilo de vida. Em outro momento, 
também pretendo entrar mais a 
fundo nessa explanação.

MOCHILANDO

Por  Felipe 'Pipe' Araujo Santos
_______________________

Ago/Set/Out-2020 - voltando 
à terra firme

Entrei no Veleiro Wayan uma 
pessoa e saí outra. Perdi muita 
frescura. Aprendi a viver com o 
básico do básico e não ter pratica-
mente nada de conforto. Aprendi 
a ter paciência, pois ela sempre 

era muito necessária. Foram 30 
dias que mais pareceram 1 ano, 
por toda intensidade das vivên-
cias e aprendizados. A sensação 
que tenho é que essa experiência 
foi uma preparação para o litoral 
da Bahia e todas as transforma-
ções que ele me traria a seguir. 
Sinceramente, os 3 meses em que 
perambulei pela costa baiana não 
tiveram grandes histórias. Foi o 
estado em que pela primeira vez 

senti estar mochilando de verda-
de. As cidades estavam reabrin-
do após o primeiro lock down 
(em decorrência da pandemia), 
e a vida parecia estar um pouco 
mais próxima do que era antes. 
Fiz muitas amizades por lá e co-
nheci cenários paradisíacos. Mas 
o fator principal desse período foi 
que ele me causou mudanças im-
portantíssimas, as quais carrego 
comigo até hoje.

DIÁRIOS DE MOCHILA
Litoral Baiano entre meditação, caronas e hippies

Buenas! Na última edição falei dos 30 dias em que morei no veleiro Wayan, o qual me despedi quando cheguei ao litoral da Bahia. 
Muitas mudanças em mim estavam por vir, conforme relato abaixo. Boa leitura a todos!

Meditando
Meu colega de tripulação no 

barco, Dani, meditava de vez em 
quando. Sem nunca ter meditado 
em minha vida, nem entender nada 
a respeito, um dia perguntei a ele 
como que funcionava. Ele me disse: 
“Feche os olhos e concentre ape-
nas na respiração. Se pensamentos 

vierem a cabeça, volte a concentrar 
na respiração”. E foi esse o ensina-
mento que tive e que passou a ser 
um exercício diário para mim logo 
que cheguei na Bahia. No início, 
como tudo na vida, era mais difí-
cil. Eu aguentava poucos minutos 
e logo tinha que abrir os olhos, fi-

cava agoniado. Mas com o tempo 
e a prática a duração de cada me-
ditação foi aumentando e com ela, 
os resultados. Comecei a enten-
der como isso acalmava e trazia a 
mente e o corpo para o presente, 
fazendo tudo fazer mais sentido. 
Me fazia ter consciência. Em outro 

momento pretendo explanar mais 
sobre esse assunto, mas por hora é 
importante deixar claro que medi-
tar passou a ser uma rotina diária 

em minha vida, até os dias de hoje, 
e fez eu mudar completamente 
minha concepção de mundo e de 
mim mesmo.

Uma das primeiras 
Caronas numa Caçamba

Pipe na Praia do Espelho, Bahia

Levanta o dedo e sorri

Meu lado 'hippie'
A nova dinâmica das caronas 

foram me mudando muito rápi-
do e trazendo cada vez mais a 
tona uma parte de minha essên-
cia que sempre tive, a da simpli-
cidade. Fui cada vez mais dando 
menos importância para o “ter” 
e mais importância para o “ser”. 
Na maioria dos casos, quem me 
dava carona eram pessoas muito 
simples, as quais eu conversava 
e aprendia muito. Mas o lito-
ral da Bahia é uma das regiões 
mais turísticas do Brasil. E foi lá 
que comecei a entender a dife-
rença de um lugar turístico para 
um lugar não turístico. Na Bahia, 
normalmente já é difícil achar 
o preço de algo exposto. Ele é 
dado pelo vendedor na hora 
que se pergunta. E eu comecei a 
me dar conta que os meus pre-
ços estavam mais altos que o 
normal. Me dei conta também 
que, sempre que eu ia pergun-
tar um preço, a pessoa olhava 
primeiro para minha corrente de 

ouro (que ganhei ainda criança  
da minha família e sempre usei 
comigo) e depois dava o preço. 
Fora que, muitas vezes, aos invés 
de um “bom dia”, eu recebia um 
“Buenos dias”, ou “Good mor-
ning”. Foi então que decidi tirar e 
guardar minha corrente. Come-
cei a usar apenas minhas roupas 
mais velhas e rasgadas e, por 
fim, andava apenas descalço. 
Até mesmo nas ruas da capital 
Salvador. Consequentemente, 
comecei a ter bicho de pé, que 
no início incomodava (mas de-
pois se tornou até um passatem-
po tirá-los de mim). 

Fiquei alguns dias numa al-
deia Hippie em Arembepe, onde 
os hippies me deram um colar 
com um dente de capivara pen-
durado. Além disso, me ensina-
ram muito sobre o estilo de vida 
deles, o qual passei a ter total 
admiração e tirei muitas lições. 
Em resumo, o litoral da Bahia 
me deu alguns novos traços de 

hippie. Esse foi um movimento 
natural e instintivo, visando não 
me parecer muito um turista 
gringo pelo motivo financeiro, 
de não pagar valores acima do 
normal, mas principalmente 
para ter um contato mais pró-
ximo com o povo, que era com 
quem eu queria realmente es-
tar. Isso fazia com que eles me 
olhassem mais como alguém 
próximo a eles. E esse interesse 
foi me fazendo deixar aos pou-
cos de frequentar lugares turís-
ticos (comercialmente dizendo). 
Digamos que a Bahia me fez en-
tender também que eu não es-
tava de férias. Minha vida agora 
era a estrada e meus interesses 
eram outros. E comecei a en-
tender mais isso quando mudei 
meus planos e resolvi adentrar 
no interior do país. Aos poucos 
fui sentindo que todas aquelas 
praias lindas não me deslumbra-
vam mais como antes. Precisava 
de um fato novo. Foi quando me 

despedi do oceano, após 10 me-
ses ininterruptos em sua frente, 
e me direcionei para a Chapa-

da Diamantina, no interior da 
Bahia. Assunto da semana que 
vem, até lá!

Pipe numa comunidade hippie em Arembepe (Bahia)
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Uma Live ambiental, promovida 
pela 'Associação Onda Verde – Pre-
servando o Meio Ambiente', vai 
pautar o Novo Plano Diretor de Tor-
res em evento virtual, que vai ocor-
rer as 17h do dia 17/07 (domingo). 
Lembrando que a revisão do Plano 
Diretor será apresentado no dia 26 
de junho, em Audiência Pública no 
Centro de Eventos da ULBRA-Torres 
. 

"A live promovido pela Onda 
Verde tem por objetivo levantar 
questões e apontar considerações 
por profissionais de áreas diferen-
tes de conhecimento, proporcio-
nando à comunidade e população 
como um todo uma análise da legis-
lação a ser apropriada, uma vez que 
a Revisão do Plano Diretor de Torres 
é de interesse coletivo", ressalta a 

comunicação da associação. 
Irão participar da Live Ambiental:

•Prof. Christian Linck da Luz - 
Biólogo, Geógrafo, M.Sc. Botânica 
Sistemática, Ph.D. Geografia Am-
biental, Consultor Ambiental na 
Secretaria Executiva do CBH Mam-
pituba, membro da OV, atuando 
nas causas ambientais há mais de 
30 anos.

•Prof. Leonardo Gedeon - Histo-
riador, pesquisador e educador. Es-
pecialista em filosofia e sociologia. 
Atua nas linhas de educação e patri-
mônio, direitos humanos e história 
social e cultural. Desenvolve proje-
tos no setor do patrimônio cultural 
há 18 anos, é autor de livros e pa-
radidáticos sobre o tema, membro 
do Centro de Estudos Históricos de 

Torres e Região, ex-presidente do 
COMPHAC

•Roberta S. Cechin Feltes - Arqui-
teta e Urbanista, sócia do escritório 
ARQ+URB, com 17 anos de atuação 
na cidade de Torres, LEED Green 
Associate pelo USGBC. Membro da 
Onda Verde.

Para acompanhar a transmissão 
da live, basta acessar o canal da As-
sociação Onda Verde no You Tube, 
pelo  link – https://www.youtube.
com/channel/UC6ooD8LZYHWKAk-
j6Jxc2SVQ/featured - a partir das 
17h do dia 17/07. A organização 
convida a participação dos interes-
sados no assunto Revisão do Plano 
Diretor de Torres, enviando pergun-
tas ou sugestões durante a trans-
missão.

Live Ambiental irá debater assuntos relativos 
a revisão do Plano Diretor de Torres

Evento virtual vai ocorrer as 17h do dia 17/07 (domingo), com participação do biólogo Prof. Christian Linck da Luz, do Historiador Prof. Leonardo 
Gedeon e da Arquiteta e Urbanista Roberta S. Cechin Feltes

MEIO AMBIENTE

Nos próximos dias 19 e 20 de ju-
lho (terça-feira e quarta-feira), Tor-

res será palco de mais uma ação do 
Projeto Felinos de Itapeva - do Ins-

tituto Pró-Carnívoros de São Paulo. 
A ação reunirá diversas instituições 
locais numa campanha de vacina-
ção de cães domésticos no entorno 
do Parque Estadual de Itapeva.

Nesses dois dias, voluntários da 
Associação Torrense de Proteção 
aos Animais (ATPA), do Parque Es-
tadual de Itapeva (SEMARS) e do 
projeto da Pró-Carnívoros realiza-
rão uma ação integrada com outros 
28 projetos de conservação em 
cinco países das Américas. O even-
to é patrocinado pela Fundação de 
Conservação dos Pequenos Felinos 
Silvestres (SWCCF, em inglês) – uma 
organização não governamental 
americana que chama a atenção 
das pessoas para a presença e im-
portância desses animais silvestres. 
A ação é uma iniciativa do grupo 
de pesquisadores intercontinental 
Tiger Cats Conservation Initiative 
(TCCI). 

Em Torres, o projeto tem como 
um de seus objetivos eliminar o ris-

co da transmissão de doenças entre 
animais domésticos e a única es-
pécie de felino silvestre conhecida 
para a região – o gato-do-mato-do-
-sul. Este pequeno animal vive nos 
ambientes protegidos do Parque 
de Itapeva e é considerado como 
em risco de extinção no mundo 
todo. Além disso, a ação visa cons-
cientizar os moradores do entorno 
da área protegida sobre a tutoria 
responsável, o abandono de ani-
mais, o surgimento de zoonoses, a 
castração cirúrgica e a importância 
do gato-do-mato-do-sul para a ma-
nutenção da nossa biodiversidade. 

Para esta ação, serão aplicadas 
de forma gratuita vacinas contra 
a raiva (antirrábica) e contra uma 
série de oito doenças virais (Poli-
valente V8). Os beneficiários do 
programa são escolhidos pelos 
organizadores levando-se em con-
sideração a proximidade com o 
parque, animais não vacinados e a 
identificação de um tutor respon-

sável. Os participantes serão convi-
dados a responder um questionário 
simples sobre seu(s) animal(is) e a 
se cadastrar como beneficiários do 
projeto. 

Cada animal receberá sua car-
teirinha de vacinação e terá acom-
panhamento de uma veterinária 
responsável. Para esta ação, ape-
nas cães domésticos receberão as 
vacinas. No entanto, já está sendo 
planejada a imunização de gatos 
domésticos em outras ações do 
projeto. Se você mora no limite com 
o Parque e tem cães não vacinados, 
poderá entrar em contato com o 
projeto através do e-mail itapevati-
gercats@gmail.com ou deixar uma 
mensagem no Instagram @itapeva-
tigercats ou @atpa.coracaoanimal 
e pedir para ser incluído numa das 
ações futuras! 

FONTE - comunicação ATPA/ Fo-
tos: acervo PEVA. 

Torres será palco de mais uma ação do Projeto 'Felinos de Itapeva'

Por Centro Ecológico
_________________ 

A semana das agricultoras 
e agricultores do Núcleo Lito-
ral Solidário da Rede Ecovida 
de Agroecologia foi marcada 
por duas atividades envol-
vendo formação, capacitação 
e qualificação  do processo 
de certificação de alimentos 
agroecológicos. Na terça-fei-
ra (12/07), na comunidade 
da Raposa, em Três Cacho-
eiras, foi realizada a terceira 

plenária de 2022 do Núcleo 
Litoral Solidário. Já na quar-
ta, (13/07), representantes 
desse núcleo regional foram 
à Novo Hamburgo para a Ple-
nária de Núcleos do Sul.

Realizada de tarde, a ple-
nária em Raposa contou com 
a participação de agriculto-
ras e agricultores dos 52 gru-
pos de agricultura ecológica 
do Núcleo Litoral Solidário, 
uma conversa com o con-
sultor Láercio Meirelles e a 
renovação dos certificados 

dos grupos visitados desde a 
plenária de junho.

A Plenária de Núcleos do 
Sul começou de manhã, com 
representantes dos núcleos 
regionais do Rio Grande do 
Sul. A Rede Ecovida tem 13 
núcleos no Paraná, 11 em 
Santa Catarina e dez no Rio 
Grande do Sul: Alto Uruguai, 
Litoral Solidário, Missões, 
Planalto RS, Serra, Sudeste 
Gaúcho, Sul, Vale do Caí, Vale 
do Rio Pardo e Agroecológico 
Terra Viva.

Plenárias movimentam semana de agroecologistas da região de Torres
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O Programa Qualificar: ge-
rando oportunidades promo-
veu uma roda de conversa 
entre servidores da Secretaria 
Municipal da Cidadania, Traba-
lho e Desenvolvimento Social 
e os bolsistas do Programa na 
última sexta-feira, 8/07.

O bate-papo teve o objeti-
vo de orientar sobre serviços e 
atendimentos oferecidos pela 
Secretaria e que muitas vezes 
a população que mais precisa, 
não tem conhecimento.

De acordo com o secretário 
municipal da pasta, Manoel 

Pedro Faustino (Maneca), na 
ocasião foi abordado sobre 
como funciona o Cadastro 
Único para Programas do Go-
verno Federal, o que é Centro 
de Referência em Assistência 
Social (CRAS), o Serviço de Pro-
teção Básica, o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e o Programa 
de Atenção Integral à Família 
(PAIF).

Além disso, foi apresentan-
do os Benefícios Eventuais, 
dentre eles o auxílio alimento, 
como funciona o fluxo de aten-

dimento, como também sobre 
o setor de média complexida-
de atendido na Secretaria de 
Cidadania, Trabalho e Desen-
volvimento Social.

O secretário Maneca afirma 
que foi uma importante opor-
tunidade de apresentar diver-
sos trabalhos realizados pela 
equipe da Secretaria, incenti-
vando os bolsistas a tomarem 
conhecimento de benefícios 
que estão disponíveis para 
eles e comunidade em geral. 
(TEXTO Melissa Maciel/ FOTO 
Daniel Mattos - Ascom PMAS)

Roda de conversa apresenta benefícios e serviços disponíveis 
para bolsistas do Programa Qualificar em Arroio do Sal

Neste sábado (09), o prefei-
to de Três Cachoeiras, Flávio 
Raupp Lipert, assinou a or-
dem de serviço que autoriza o 
início das obras de pavimen-
tação da rua Porto Guerrei-
ro, estrada que liga a BR 101 
e a RS 494 via Santo Anjo da 
Guarda.

A benfeitoria contemplará 
cerca de 2 km da via e serão 
investidos em torno de R$ 1,3 
milhões, sendo R$ 800 mil re-
ais do Governo do Estado e R$ 

500 mil de recursos próprios 
do município.

“Essa é uma obra muito im-
portante, que beneficiará não 
somente os moradores da 
rua, mas de todo o município 
e região”, afirmou o prefeito.

A cerimônia de assinatura 
contou com a presença do 
vice-prefeito de Três Cacho-
eiras, Vilson Rodrigues, de 
secretários municipais, vere-
adores e lideranças da comu-
nidade.

Prefeito de Três Cachoeiras assina ordem de serviço para início 
das obras de pavimentação na rua Porto Guerreiro
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O Município de Arroio do Sal 
- por meio da Secretaria da Ci-
dadania, Trabalho e Desenvol-
vimento Social - esteve repre-
sentado na Etapa Regional da 
VIII Conferência Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutricional 
realizada na última quinta-feira, 
07/07, em Tramandaí. Represen-
tando Arroio do Sal na Conferên-
cia, além do secretário Manoel 
Pedro Faustino (Maneca), par-
ticipou a secretária adjunta, Le-
diene Valim, o extensionista da 
Emater/RS-Ascar de Arroio do 

Sal, Ricardo Valim, a coordena-
dora do Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS), Camila 
Niewinski, e o servidor José An-
tônio Monteiro de Deus.

Segundo o prefeito de Arroio 
do Sal, Affonso Flavio Angst (Bo-
lão), o evento tratou de tema de 
muito interesse da gestão muni-
cipal, buscando informações de 
como aderir ao Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (SISAN), que consiste em 
um Sistema de gestão interse-
torial de políticas públicas, par-

ticipativo e de articulação entre 
os três níveis de governo para a 
implementação e execução das 
Políticas de Segurança Alimentar 
e Nutricional. De acordo com o 
secretário da pasta, Manoel Pe-
dro Faustino (Maneca), dentre 
as políticas públicas que passam 
pelo Sisan está o Programa Ali-
menta Brasil, o antigo Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA), o qual o Município tem 
interesse em implantar por meio 
da adesão ao Sisan. (TEXTO por 
Melissa Maciel/ Ascom PMAS)

Arroio do Sal participa da Etapa Regional da VIII Conferência 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

Por volta das 5h da manhã desta 
terça-feira (12/07), na localidade Es-
tância do Meio, em Arroio do Sal, um 
caminhão frigorífico transportando 
hortifrutigranjeiros (vindo de Bento 
Gonçalves em direção de Torres), 
saiu da pista e tombou em um córre-
go, no Km 65 da Estrada do Mar. 

De acordo com o comandante 
dos Bombeiros Voluntários de Ar-
roio do Sal, Marcos Santos, o cha-
mado por resgate aos Bombeiros 

Voluntários se deu por volta das 7h 
da manhã, e contou com o trabalho 
de parte da corporação que estava 
de folga para atender a ocorrência, 
além do Corpo de Bombeiro Militar 
de Torres.

O condutor do veículo estava so-
zinho e ficou preso nas ferragens da 
cabine do caminhão, sendo resga-
tado após cerca de 2h de trabalho 
complexo de desencarceramento 
(onde foram utilizados o extensor e 

outros materiais de corte multiuso 
para retirada das ferragens). O mo-
torista estava consciente e sem fra-
turas aparentes quando foi resgata-
do, tendo sido encaminhado pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) para atendimento 
médico no Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes em Torres.

*com informações de Rádio Ma-
ristela e CBM Torres

Motorista tem que ser regatado das ferragens após acidente 
com caminhão na Estrada do Mar

Prefeitura de Três Cachoeiras buscando 
promover inclusão digital nas escolas
O prefeito de Três Cachoeiras, 

Flávio Raupp Lipert, e a secretá-
ria de Educação, Fabiana Leffa, 
entregaram na última semana, 
oito televisores smart de 60 po-
legadas, nas escolas da rede de 
ensino municipal EMEF José Fe-

lipe Schaeffer, EMEF Fernando 
Ferrari, EMEI João Valim e EMEI 
Dona Delícia.

A iniciativa tem o objetivo de 
incluir as tecnologias nas salas 
de aula, possibilitando um me-
lhor aprendizado e fazendo com 

que a inclusão digital nas escolas 
seja mais um recurso didático à 
disposição dos professores e alu-
nos. “A educação é prioridade no 
nosso Governo. É por meio dela 
que teremos um país mais justo 
e livre”, afirmou o prefeito.

Mais de 1,3 mil embalagens vazias de agrotóxicos foram recolhidas em Três Cachoeiras
A Administração Municipal de Três 

Cachoeiras recolheu mais de 1,3 mil 
embalagens vazias de defensivos agrí-

colas durante campanha, realizada na 
última semana, com os agricultores 
locais.

A ação, que teve o objetivo de evi-
tar o descarte incorreto dessas emba-
lagens, o que traz malefícios à saúde e 

ao meio ambiente, percorreu as comu-
nidades de Lajeadinho, Raposa, Morro 
Azul, Rio do Terra, Alto Rio do Terra, 

Chapada do Alegrete, Alegrete, Chapa-
da dos Mesquita, Mesquita, Caravágio, 
Chimarrão, Santo Anjo e Sede.  

Através da cedência de um imó-
vel, a Prefeitura de Passo de Torres 
viabilizou junto à CASAN (Compa-
nhia Catarinense de Águas e Sane-
amento) a instalação de um reser-
vatório de água para atendimento 
da região norte do Município. O 
novo reservatório terá capacidade 
de 1.5 milhão de litros de água e 
vai atender as localidades de Vila 

Ribeiro, Praia Mira Torres, Lote-
amento Jardim América e Lotea-
mento Orange. A obra vai receber 
investimentos de R$ 3.5 milhões 
com previsão de funcionamento já 
no próximo ano.

Para o atendimento das localida-
des, a Prefeitura do Passo realizou 
a cedência de um terreno urbano 
de 884 m² localizado na Rua Den-

ver, Lote 15-AI (Área Institucional), 
Quadra C1, do Loteamento Jardim 
América, na Comunidade de Cur-
ralinhos. O termo de cessão de 
uso autoriza a utilização do imóvel 
enquanto perdurar a concessão da 
CASAN.

“Sabemos da importância dos 
serviços prestados pela CASAN e 
a cedência do terreno vai ampliar 

ainda mais o atendimento à po-
pulação. Além desta conquista, 
queremos adequar Passo de Torres 
para atingir, já em 2024, o percen-
tual de 30% de atendimento para 
os serviços de coleta e tratamento 
de esgoto sanitário”, ressaltou o 
Prefeito Valmir Rodrigues.

Na oportunidade foi discutido 
a elaboração de projeto para a re-

forma e ampliação do reservatório 
de água da Bellatorres, para aten-
dimento às localidades de Bella-
Torres, Rosa do Mar, Xangri-la dos 
Mares e Tapera. Além do Prefeito, 
estiveram presentes no gabinete o 
Superintendente Regional da CA-
SAN, Gilberto Benedet Junior e o 
Dr. Luiz Fernando Martins. (FONTE 
- Prefeitura do Passo de Torres)

Viabilizada instalação de  grande reservatório de água na região norte do Passo de Torres

 Representantes da Defesa 
Civil do RS estiveram em Três 
Cachoeiras na última sexta-fei-
ra (8) para fazer a entrega de 50 
cobertores e 50 cestas básicas 

de alimentos para o município. 
A doação foi recebida pela se-
cretária de Assistência Social, 
Luciana Dimer, que organizará 
a distribuição para as famílias 

em situação de vulnerabilidade 
social.

Essa doação traz força à 
campanha do agasalho, reali-
zada pela Secretaria, que visa 

a arrecadar roupas e cobertas 
que são destinadas às pessoas 
carentes de Três Cachoeiras. 
Quem quiser contribuir com 
a campanha também poderá 

levar sua doação na Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 17h.

Defesa Civil do RS doa cobertores e cestas básicas para Três Cachoeiras
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Profissionais liberais do segmento da arquitetura e enge-
nharia, empresários e convidados participaram do prestigiado 

evento de apresentação da Décor Life, um projeto de ampliação 
de valor agregado nos serviços de fornecimento de materiais de 

decoração e reforma de residências implantado em Torres.

Décor Life faz evento de apresentação em Torres

Conceito
A Décor Life é uma associação sem fins lucrativos resultante 

da união de empresas conceituadas no ramo de arquitetura, 
engenharia, decoração e design de interiores de Torres/RS. 

Estimulando relações entre associados e profissionais, o núcleo 
atua com mais de um lojista no mesmo segmento, fortalecendo 
o laço interpessoal e tornando-o solidário, competitivo e com 
um objetivo comum: sucesso e crescimento empresarial de 

ambas as partes.

Benefícios do Club (e como fazer parte?)
Para participar é necessário efetuar o cadastro profissional quando então será habilitado para participar de workshops e minicursos oferecidos como:

Não erre na escolha das cortinas - tipos de tecidos, pregas e higienização da maneira correta.
Cama posta - Dicas e truques para montagem de uma cama com elegância.

Decoração - erros comuns na ambientação.
A importância das cores nos projetos de interiores - não erre na escolha da cor.

Workshops e Minicursos
Marketing - marketing para escritórios de arquitetura e engenharia e Iluminação - Como não errar no projeto luminotécnico.

Detalhamento de móveis - detalhamento de marcenaria, detalhes importantes.
Papel de parede - Tendências e cuidados com papéis de parede.

Empresas parceiras
Para tornar-se um associado da Décor Life, a empresa deverá seguir uma diretriz de conduta para com o profissional de arquitetura ou engenharia, assim como, 

para com o cliente, passando, necessariamente, pela avaliação e aprovação do conselho. 

Empresas parceiras atualmente - Centenart, Arcane Decor, Redemac Bomagg, Ahres e Casa dos Colchões.
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No Estádio Evaldo San-
tos, na comunidade da 
Vila São João, o primeiro 
jogo foi pela categoria as-
pirante, onde jogaram São 
Brás X Mar Azul. A equi-
pe do Mar Azul precisava 
vencer de 1×0 para ir para 
as penalidades ou placar 
superior para classificação 
para a fase semifinal. Um 
jogo disputado de forma 
leal dentro das quatro li-
nhas, com atletas habili-
dosos e tecnicamente pre-
parados para adentrar na 

categoria principal a equi-
pe do São Brás se mos-
trou superior e mesmo 
jogando com o resultado 
favorável no jogo de ida 
da competição, foi para 
cima e ampliou o placar 
agregado com um gol de 
Samuel da Rosa, 1 x 0. As-
sim a equipe do São Brás, 
conhecida como Azulão 
da 101, classificou-se para 
a semifinal da competição 
também na categoria as-
pirante (já estava garanti-
do na titular).

ESPORTES

No último domingo (10 
de julho), dois jogos eletri-
zantes definiram os semi-
finalistas do Campeonato 
Municipal de Futebol de 

Campo de Torres 2022. O 
evento é promovido pela 
Secretaria de Cultura e do 
Esporte e LIFT – Liga de Fu-
tebol Torrense

Após clássico local, Mar Azul se garante nas 
semifinais do Municipal de Futebol em Torres

Equipe do São Brás classificou-se na categoria  aspirantes vencendo o próprio Mar Azul que, entretanto, passou pelo rival São João na 
categoria titular e avançou nas quartas de final

Plantel titular do Mar Azul se classificou para semifinais 

São Brás classificou-se na categoria 
aspirantes

São Brás se garantiu nas semifinais dos aspirantes

No segundo confronto de 
domingo, um dos maiores clás-
sicos do município - valendo 
vaga para a semifinal da cate-
goria titular enfrentaram-se 
São João X Mar Azul. No jogo 
da ida a equipe do Canto da 
Ronda levou a melhor com o 
placar a favor e saldo de três 
gols, portanto no jogo de vol-

ta das fase quartas de final a 
equipe da Sociedade Esportiva 
São João precisava fazer três 
gols para levar o jogo para as 
penalidades - ou superior a 
este saldo para se classificar 
para a semifinal. Iniciou o jogo 
e ambas equipes, com atletas 
de renome e um elenco bem 
qualificado, fizeram com que 

o espetáculo fosse ainda mais 
disputado, de um lado a torci-
da da majestosa São João, in-
centivando o clube e atletas, e 
de outro a torcida fanática do 
Mar Azul apoiando o clube. Um 
espetáculo dentro e fora das 
quatro linhas.

Iniciou a partida, com be-
las jogadas de ambas equipes, 

mas em uma oportunidade 
após a bola alçada na área o 
atleta André Roberto Soares 
levou a melhor, marcando para 
o São João. A equipe da vila 
ainda precisava de dois gols 
para levar a decisão para as 
penalidades, mas a equipe do 
Mar Azul ainda estava a frente 
no placar agregado, fazendo o 

dever de casa e, através de rá-
pidos contra ataques, ia amea-
çava o gol de Fabiano Borges. O 
jogo estava disputado minuto a 
minuto até o final , quando o 
arbitro da partida (após cinco 
minutos de acréscimos) encer-
rou a partida, fazendo a alegria 
da torcida do Canto da Ronda/ 
Getúlio Vargas.

Mar Azul perde o clássico, mas avança contra São João

Confira agora como ficaram os 
confrontos das semifinais do Cam-
peonato Municipal,  que come-

çam a ser disputadas no próximo 
domingo (17). No Estádio do Boa 
União (bairro Campo Bonito), Hei-

neken e São Brás duelam pelos 
aspirantes (as 13h15) e titulares 
(15h15). Já no Complexo Esportivo 

do Mar Azul (bairro Getúlio Vargas) 
O São João enfrenta o Guarani pela 
Categoria Aspirantes (as 13h15) e 

Mar Azul e Guarani duelam pela ca-
tegoria titulas (as 15h15)

Fotos: Mateus ILG

Semifinais começam neste domingo

O Vereador torrense Igor 
Beretta (MDB), apresentou 
Indicação que solicita ao Po-
der Executivo de Torres que 
seja oferecido mais vagas 
paras as equipes femininas 
participarem do Campeona-
to Municipal de Futsal. No 
documento, Igor pede que 
sejam aceitas todas as equi-
pes que queiram participar, 
pois segundo o Vereador, 
algumas equipes foram ne-
gadas à participação, pois o 

limite de participantes (8) 
teria se esgotado.

Segundo o Vereador, a 
valorização do futebol femi-
nino "não está em apenas 
acontecer a competição de 
futsal feminino, mas que 
nenhuma equipe seja exclu-
ída, principalmente quando 
existe a necessidade da for-
mação de novas equipes e 
atletas".

“Se a justificativa da ges-
tão municipal é não ter 

recurso para os custos de 
ampliação de vagas na Com-
petição de Futsal Feminino, 
este Vereador se prontifica 
em custear a diferença para 
a realização da competição 
com a participação de mais 
equipes!”, declarou o Ver 
Igor Beretta. A Prefeitura de 
Torres anuncia o Campeona-
to Municipal de Futsal para 
agosto. (FONTE - Assessoria 
Parlamentar - vereador Igor 
Beretta)

Vereador de Torres se prontifica a 'pagar diferença' para que seja 
ampliado número de equipes no Municipal de Futsal Feminino
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Sete pilotos de Torres estão 
participando do Campeonato em 
Boituva/SP - Laís Pinho, Giovani 
Pompermaier, Reni Pinho, Murilo 
Hoffmann, Fernando Silva, Rogé-
rio Daitx e Luciano Gross são os 
representantes na competição 

mais importante do Balonismo 
no país.

Ressalta-se a piloto torrense 
Laís Pinho, que é a única mulher 
a participar do campeonato bra-
sileiro de balonismo em Boitu-
va/SP. Será a sua 5ª participação 
consecutiva na competição. No 
ano passado ela foi campeã da 
edição feminina em Torres/RS e 
participou do Campeonato Mun-
dial da categoria juniores na Po-
lônia.

Sobre o evento 

Boituva é a cidade sede do 

35º Campeonato Brasileiro de 
Balonismo, evento que acontece 
entre os dias 12 e 17 de julho. A 
competição é a mais importante 
da modalidade no Brasil e além 
de consagrar o campeão brasilei-
ro, o campeonato também define 
os melhores do ranking nacional.

Mais de 30 pilotos estão na 
disputa do almejado título de 
campeão brasileiro. Muito mais 
do que o título, uma boa colo-
cação também é de suma im-
portância, visto que o evento é 
fundamental para determinar os 
representantes do Brasil no Cam-
peonato Mundial

Sete pilotos de Torres estão participando do Campeonato 
Brasileiro de Balonismo em Boituva/SP

Projeto social EDUCAFUT representa Torres em Turvo/SC
O projeto social torrense Edu-

cafut, que atende meninas de 5 
a 17 anos representa a cidade na 
Liga Atlética do Vale do Mampituba 
(LAVM). E as meninas torrenses es-
tão fazendo bonito pelas quadras da 
região. Neste sábado (16), serão dis-
putadas as finais da competição e o 
projeto segue em busca do título em 
três categorias que participa: sub 11, 
sub 13 e sub 15. Os jogos serão em 
Turvo, a partir das 8h30min.

De acordo com Luiza Fogaça, atle-
ta da equipe sub 15, a equipe vem 
treinamento forte, evoluindo duran-
te a competição e focada no resulta-
do positivo do próximo sábado. So-
bre o Projeto

Sobre o Educafut
O Educafut - projeto exclusiva-

mente feminino de futsal e futebol 
- iniciou em Torres, no ano de 2016, 
com apoio do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (COMDICA). 

Os treinamentos acontecem na 
Escola Estadual de Ensino Médio 
José Quartieiro, de segunda a sexta-
-feira, das 17h30min às 19h.

Interessadas em participar do pro-
jeto devem realizar inscrição através 
do link: https://forms. gle/sn1TrFa-
MUJDruJCQ6, observando as regras 
e diretrizes presentes no formulário 
de inscrição.

Ressalta-se a piloto  Laís Pinho, que é a única mulher participante do Campeonato - que ocorre entre 12 e 17 de julho

Torrense Laís Pinho será a única 
mulher competindo
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SORVETE SECO, MARIA-MOLE, GELEIA E GOSTOSURAS  

Normalmente o tema das minhas colunas 
surge a partir de conversas em casa, notícias 
nos jornais, leituras diversas, enfim, vem das 
mais variadas fontes. 

O tema desta semana surgiu de uma con-
versa em casa com minha mulher e meu filho. 
Não sei como começou mas chegamos a dis-
cussão sobre como se chama aquele lugar que 
antigamente se comprava de tudo. Estou di-
zendo nas pequenas cidades antes do surgi-
mento dos supermercados. 

Eu respondi que eram os “Armazéns”. 
Ela disse que eram as “Vendas”. 

Descobri, nesta conversa com minha mu-
lher, que lá para as bandas da fronteira o no-
me armazém não era usual. Lá o armazém era 
chamado popularmente de “venda”. 

Já ouvi falar que também pode ser cha-
mado de “bolicho”, “mercearia”, “empório”, 
“boteco”, até “casa” (de secos e molhados). 
Tudo depende da região e do que basicamente 
é vendido lá. 

Pesquisando na internet e seus mais vari-
ados dicionários se vê que o nome armazém 
tem origem no árabe al-Makhzan, que signifi-
ca “depósito de armas” ou “depósito de víve-
res”. Daí derivou para um “Grande estabeleci-

mento comercial, geralmente atacadista, e de 
secos e molhados”. 

Para mim era armazém! 
Na minha infância frequentei vários ar-

mazéns da redondeza de onde morava. Como 
qualquer criança, sempre gostei de guloseimas 
que variavam entre sorvetes secos, marias-
moles, geleias de duas cores (aquelas verme-
lhas e amarelas), os merengues falsos 
(geralmente rosa ou amarelo), Pipocas doce, 
balas (que sempre eram trocos) e os chicletes 
(Adams, Ploc, Ping-Pong). Naquela época 
quando recebia umas moedas (sim dava para 
fazer um rancho de doces com moedas naque-
la época) corria para o armazém Ideal (acho 
que era este o nome, ou seria Real, ou Mode-
lo?).  

O armazém era um clássico dos conheci-
dos secos e molhados, tinha um balcão de pe-
dra com muita coisa espalhada por cima, as-
sim como suas paredes, lotadas de mercadori-
as das mais variadas. No balcão estava tam-
bém o parque de diversões das crianças da 
época: o carrossel de balas (ou Baleiro Girató-
rio). Aquela geringonça de vidro com diver-
sos compartimentos com tampa, que girava 
qual um carrossel, onde as balas ficavam ex-

postas para o deleite e escolha do freguês.  
O tal balcão do armazém era muito alto 

(ou eu era muito pequeno), e me espichando 
ao máximo, olhava para o seu Pedro (acho 
que era este o nome do velho senhor dono do 
armazém) e pedia o que já tinha programado 
comprar. Adorava vê-lo mexer no carrossel 
que, ao girar, fazia um barulho singular do 
qual nunca esqueci (acho que é porque está 
ligado àqueles deliciosos doces). 

Aquela quantidade e diversidade de op-
ções, derrubava minhas convicções. Eu queria 
comprar aquele sorvete seco que vinha com 
um brinquedo grudado na parte mole do sor-
vete. Aquilo era igual ao kinder ovo, só que se 
via qual era a “surpresa” porque ela estava à 
vista, mas a escolha era sempre do dono do 
armazém. O sisudo senhor, de cabeça sempre 
baixa, nunca olhava diretamente nos olhos. Se 
virava, escolhia, as vezes empacotava naque-
les finos papéis segurados por uma pedra re-
donda, e finalmente entregava. 

Para mim só restava torcer para ser um 
brinquedo novo. 

Essa é a minha lembrança dos antigos 
armazéns, e a tua, qual é? 

 

Foto: Site Prefeitura Torres 



24 A FOLHASEXTA-Feira, 15 de JuLho de 2022


