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OPINIÃO

Paulo Timm
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 page: www.paulotimm.com.br

E daí…?
Volto à Política, cujos ecos gritantes não
me permitem o conforto poético. Quatro
petardos nos últimos dias:
1.O pronunciamento em Loja Massônica
de Brasília, a 15 de setembro, do da ativa,
Antônio Hamilton Mourão,justificando a
intervenção militar,
2. A carta de Palocci reiterando suas denúncias a Lula,
3. A decisão do Supremo fulminando o
'Menino do Rio', que deve revirar o seu respeitável avô na tumba.
4. A entrada de Aldo Rebello, velho e
respeitável comunista, do PcdoB, no PSB.
Seria de se perguntar: O que desejam os
protagonistas com tais gestos?
Primeira observação: Estes fatos não
são independentes; eles se articulam no
bojo da crise política que assola o país
Seguem daí as conclusões óbvias:
1 . O tecido institucional está em ponto de ruptura, a mais séria, talvez, desde
1964, com risco crescente de sobressaltos.
O Pacto de 88, que consolidou a redemocratização está em ruinas, seja no mérito
de suas conquistas como Constituição Cidadã, coroada de direitos sociais, paulatinamente cassadas pelo Governo Temer,

seja na sua proposta de Governança com
um Governo de coalização parlamentar,
uma sociedade aberta à livre organização
e expressão, amparada por um Ministério
Público autônomo e atuante. A premissa de um novo papel das Forças Armadas
como suporte armado da Constituição vai,
gradualmente, cedendo lugar à bravatas
que bem podem se converter em incidentes irrecorrível.
2. O sistema político chegou ao rés do
chão, com reiteradas confirmações de baixíma credibilidade nas instituições, começando pela Presidência da República, acossada pela segunda denúncia, ontem lida na
Câmara dos Deputados, além da rejeição
explícita da parte de 97% dos brasileiros.
Cerca de 20 Movimentos organizados espreitam com atenção, como fez o Podemos
na Espanha, a oportunidade para se converterem em instrumento político. Outros
setores, independentes, procuram retomar o espaço deixado pelos caídos, não
raro numa tentativa de reconstruir uma alternativa ora de direita, ora de centro, ora
à esquerda.
3. Os dois maiores Partidos – PSDB e PT
- , que se sucederam organicamente por
20 anos no poder, estão seriamente aba-

lados pelas flechas da Operação Lava Jato,
com número expressivo de suas maiores
lideranças à beira da prisão por sentença
passada. Isso torna o processo eleitoral de
2018 uma verdadeira loteria, mais marcada pela rejeição aos nomes apresentados
por Partidos tradicionais do que por positiva experiência. Com isso, diz o Cientista
Poltico Benício Schmidt: “Não haverá mais
abertura democrática, pois os recessos
que Temer patrocina serão difíceis de desmontar, mas mais corporativismo. Estaremos em outro patamar. Difícil e mais complexo1.
4. Lula, a maior liderança do país, com
maior preferência eleitoral para 2018, está
no seu inferno astral, ameaçado pela confirmação de sua sentenção pelo TRF-4 , de
Porto Alegre, e pela delação de seu braço
direito por 30 anos, figura chave de seu
Governo, o ex-Ministro Palloci. Na carta,
Palocci diz que:
•
As declarações dadas no depoimento a Moro “são fatos absolutamente verdadeiros”, situações que presenciou,
acompanhou ou coordenou, “normalmente junto ou a pedido do ex-presidente Lula”
• Diz ter certeza que Lula irá confirmar
tudo, “como chegou a fazer no ‘mensalão’”
em entrevista na França
• Houve uma evolução e acúmulo de
corrupções nos governos a partir do segundo mandato de Lula
• Foi um choque ter visto “Lula sucum-
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bir ao pior da política no melhor dos momentos de seu governo”
• Que foi um erro eleger e reeleger um
mau governo, que destruiu “cada conquista social e cada um dos avanços econômicos tão custosamente alcançados”
• Que Lula encomendou sondas e propinas em uma reunião com Dilma e José
Sérgio Gabrielli no Palácio da Alvorada, “na
cena mais chocante que presenciei do desmonte moral da mais expressiva liderança
popular que o país construiu em toda nossa história"
• Que passou a ser alvo de “um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT” ao
falar a verdade
• Questiona “até quando vamos fingir
acreditar na autoproclamação do ‘homem
mais honesto do país’”
• Questiona se “somos partido político
sob a liderança de pessoas de carne e osso
ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade?”
• Que mesmo nos melhores anos do
governo Lula “já se via a peçonha da corrupção se criando para depois tomar conta
do cenário todo”
Com isso tudo, segue o barco da sucessão, cada vez mais questionada como possibilidade de salvar a frágil e fugidia democracia brasileira.
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Evento vai empossar Roniel Lumertz como
presidente do PMDB de Torres
Vários políticos com mandatos municipais, estadual e federal da região do Litoral Norte estarão
no evento de posse
Depois de passar por saudáveis, mas necessárias disputas, o PMDB de Torres vai
empossar a NOVA DIRETORIA
- vencedora de pleito interno
através de votos do diretório
torrense. O evento será festivo e acontece neste domingo,
dia 1º de outubro, nas dependências da Arena Copa Torres, na Avenida Universitária,

s/n, próximo à Ulbra (campos
de futebol atrás da Marauto Veículo). Na ocasião será
formalmente EMPOSSADO o
novo presidente eleito Roniel
Lumertz, que substitui o ex-presidente Dani dos Santos
Pereira.
Em entrevista na rádio
Maristela realizada na última
quarta-feira (27), o ex- verea-

dor e ex-presidente do partido
em Torres, Alessandro Bauer
Pereira - que também concorreu à prefeito na última eleição municipal e perdeu por diferença de somente mil votos
- disse que, além dos convidados (filiados e simpatizantes),
“vários políticos com mandatos municipais, estadual e federal da região do Litoral nor-

te estarão no evento de posse
de Roniel Lumertz", além de
políticos de outros partidos
simpatizantes. Na mesma entrevista, o ex-vereador Alessandro lembrou que a ideia
do partido é modernizar sua
caminhada, incluindo jovens
no processo e mantendo a decisão dos filiados em embates
internos, como têm feito.

Presidente da Câmara de Torres suspende
pagamento de diárias e despesas de viagem
A presidente da Câmara Municipal de Torres, Gisele Rodrigues,
a Gisa Webber (PP) resolveu,
através de PORTARIA, emitida e
no dia 22 de setembro passado,
que a Câmara está em contenção
de gastos. E por esta atitude, posturas antecipadas foram toma-

das pela administradora da casa
neste ano de 2017. Está SUSPENSA a concessão de DIÁRIAS ou de
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
para viagens a Brasília e a realização de cursos bancados pelo
poder legislativo. As exceções
serão dadas para compromissos

INADIÁVEIS de representação do
poder legislativo torrense.
Na justificativa da portaria
editada pela presidente da Câmara Gisa Webber estão: 1 - As
dificuldades financeiras que assolam todos os poderes públicos
em âmbito municipal, estadual e

federal. 2 – A constatação que os
gastos do ano atual (2017) já superaram os gastos do ano de passado (2016). 3 – A consequente
escassez de recursos disponíveis
para o pagamento de diárias de
servidores da Câmara e vereadores da Câmara de Torres.

Vereadora Gisa Webber

Taxa de Imposto municipal sobre algumas operações
financeiras pode subir para 5% em Torres
Projeto ainda necessita de mais duas sessões para ser debatido e votado na Câmara
Entrou em PRIMEIRA SESSÃO
em pauta, na última sessão da
Câmara Municipal de Torres, realizada na segunda-feira, dia 25/9,

o Projeto de lei complementar,
de autoria da prefeitura municipal, que altera e acrescenta dispositivos à Lei no 3.724, de 31 de

dezembro de 2002, do Código Tributário Municipal (CTM). O texto
altera lista de serviços sujeitos ao
Imposto sobre Serviços de Qual-

Alguns Serviços financeiros terão aumento de alíquota
Como justificativa, a prefeitura
anexou texto onde explica que a
lei aplicada no Município decorre
de regramento legal, na busca de
colocar várias atividades dentro
dos chamados "fatos geradores"
de impostos sobre serviço. Estão
na lista, por exemplo, os serviços
de planos de saúde, cartões de
crédito/débito, operações de leasing, entre outras. E a justificativa
da prefeitura lembra que "a busca é de aperfeiçoamento do setor

de fiscalização tributária, além da
expectativa de incremento na arrecadação deste tributo para os
cofres municipais como permite
a legislação brasileira".
A prefeitura também aumentou a alíquota incidente de ISS
sobre algumas operações específicas para 5%, como em operações de arrendamento mercantil,
leasing e exploração de rodovia
mediante pedágio, já que existe a expectativa de implantação

deste serviço nas
imediações do Município. O processo
completo pode ser
acessado no site da
casa no endereço
www.camaratorres.
rs.gov.br sob o número 4/2017 após
clicar no item “proposições” e escolher
o item “ordinário”
antes da busca.

quer Natureza (ISSQN), incluindo
vários outros tópicos a serem
tributados quando executados
pelas empresas locais, alterando

ainda índice de incidência para
alguns novos serviços a serem
tributados pela municipalidade
local.
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Entidades são homenageadas
por comissão temática da
Câmara Municipal de Torres

Após requerimento feito pelos vereadores Marcos Klassen (PMDB), Jeferson de
Jesus dos Santos (PTB) e Deomar Goulart
(PDT), titulares da Comissão de Educação e
Cultura da Câmara, a mesa diretora da cada
legislativa torrense, presidida pela vereadora Gisa Webber (PP) fez homenagem a uma
lista de entidades que realizam trabalho de
inclusão social através de projetos desportivos, sociais, ambientais, dentre outros.
Foram listadas as seguintes organizações
de trabalho voluntário: 1 – Associação dos
Moradores da Vila São João, através de Manoel Jovelino de Carvalho; 2 – Associação
dos Corredores de Torres, através de Cláudio da Silva Freitas; 3 – Associação Torrense

de Handebol, representada por Luan Agliardi Cardoso; 4 – ONG Onda Verde, por Eni
Spode; 5 – Associação Desportiva Escolinha
do Mimi, por José Claudemir Soares; 6 – Associação COM da EMF Manoel Oliveira Carneiro, por Cláudio Marcelo de Souza Pereira;
7 – Centro de Cultura e Assistência Social e
Tereza Iracema Weber de Oliveira.
A justificativa da homenagem que deu
aos representantes um certificado da Câmara Municipal de Torres foi por estas entidades realizarem trabalhos sociais na cidade,
muitas vezes sem recursos necessários, mas
com resultados com eficácia provada à sociedade por seus engajamentos incondicionais.
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UTI do Hospital Navegantes deverá ter
o dobro do número de leitos em breve
Recursos vêm de verbas votadas na Consulta Popular de anos atrás, que por burocracias politicas estavam contingenciadas
Por Fausto Júnior
Em uma empreitada que já faz anos
que está em andamento, a diretoria do
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, junto com vários apoios
da comunidade política local, buscam
recursos para dobrar de cinco para dez
o número de leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) do estabelecimento de
Saúde. Foram articuladas parcerias entre
a entidade e o governo Estadual para
tanto, e verbas oriundas (em maioria) de
recursos da chamada Consulta Popular –
processo onde a comunidade escolhe as
prioridades – foram sendo conquistadas.
E no ano passado, 2016, o hospital conseguiu terminar boa parte de uma obra
de construção de mais cinco leitos e de
colocação da UTI em um espaço maior,
com 10 leitos ao todo, dobrando a capa-

cidade.
Só que por uma questão de burocracias públicas e necessidade de aprovação de etapas de obras, uma a uma, para
cumprir os ritos exigidos pela lei de utilização de verbas públicas, a obra foi interrompida com boa parte dela já acabada.
E o resultado disto foi o de que a nova
Unidade de Terapia Intensiva com cinco
leitos a mais ficou pronta, equipada, mas
sem ser feita a parte do acesso ao novo
espaço no segundo andar do Hospital.
Faltou toda a acessibilidade - elevador,
escadas e outros equipamentos. A mantenedora do Navegantes colocou quase
R$ 800 mil de recursos próprios, recebeu
em torno de R$ 500 mil de recursos do
governo Estadual e faltava, à época, os
mais R$ 382 mil que faltavam ser repassados pelo Estado, também oriundos da
Consulta Popular, mas que foram tranca-

dos e contingenciados pelo governo do
RS no processo de cortes de despesas
generalizado do governo Sartori.

Políticos de Torres e da região conseguiram retomar verba para obras

Quimioterapia pelo SUS em Torres pode virar realidade
Nesta semana que passou, o
assessor regional do Deputado
Federal Alceu Moreira, o torrense
e ex-vereador Alessandro Bauer
Pereira comemorou em todos os
espaços aqui do município a assinatura do convênio que destina
R$ 382 mil para a acessibilidade
da UTI do Hospital Navegantes de

Torres. Ou seja: conseguiu desbloquear a verba contingenciada.
Conforme nota de Alessandro para
a imprensa, estavam ainda presentes no ato de assinatura, o Secretário de Saúde do RS João Gabardo; a
diretora executiva do Hospital Navegantes, Irmã Teresa Giacomini; o
deputado Estadual Gabriel Souza;

o coordenador regional de saúde
do governo gaúcho Claudio Paranhos; além do vereador torrense
Carlos Jacques.
A mesma nota do vereador assessor do deputado Alceu Moreira
comemora outra conquista, para
ele (Alessandro) uma conquista
com gosto melhor ainda, justa-

mente por ele ter passado junto
com muitos políticos torrenses na
legislatura passada por várias tentativas de cadastrar o serviço de Oncologia (tratamento de Câncer) do
Hospital Navegantes ao SUS. Com
isto, o serviço de quimioterapia de
doentes torrenses poderá ser feito
aqui na cidade, sem necessidade de

viajar em vans para a Capital como
é necessário atualmente.
“O processo de cadastramento já está sendo conduzido pelos
nossos deputados, já que o que
faltava era a ampliação dos leitos
de UTI, agora com as verbas liberadas”, comemora o ex-vereador
Alessandro.

de Francisco Pereira, anuncia que
o Conselho Local poderá militar
verbas para que a obra seja retomada em breve. Os representantes do Hospital no Conselho têm
afirmado nas reuniões (onde o

Jornal A FOLHA se tem feito presente) que esta liberação das verbas contingenciadas teria de ser
executada (como foi) para, então,
o hospital encaminhar os novos
orçamentos assim como buscar

recursos adicionais fora. E estes
recursos devem vir de campanhas
ou com apoios de outras entidades, inclusive ONG's de Serviço,
como Lions e Rotary, que já foi
avento entre as alternativas.

Campanha e busca por recursos
Agora, a diretoria do Hospital
Navegantes vai buscar inteirar os
recursos para encerrar a tão importante obra, já que a correção
monetária dos valores que foram
contingenciados fez com que su-

bisse muito a necessidade de dinheiro em relação ás verbas que
foram previstas há alguns anos.
Mas o assunto já está no Conselho de Saúde de Torres. Nas
reuniões, o presidente da entida-

Caminhada de Prevenção ao suicídio
reúne cem pessoas em Torres
Por Prefeitura de Torres
Cerca de cem pessoas participaram
nesta terça-feira, 26 de setembro, da
caminhada de valorização à vida. No
mês em que se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de
setembro, a Secretaria Municipal de
Saúde realizou a caminhada “Setembro Amarelo”. A concentração ocorreu
às 14h na sede do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) em direção à Praça
XV de Novembro, passando pelas ruas
centrais. A intenção foi de esclarecer
e mobilizar a sociedade civil sobre um
assunto ainda considerado tabu. A
iniciativa visou capacitar o público a
prestar ajuda a quem precisa.
Muitos dos participantes eram
usuários do CAPS, seus familiares
e servidores do Centro, da Atenção
Básica e do Núcleo de Apoio à Saúde

da Família. Conforme a coordenadora do Centro, Carla Quartiero Gross,
o assunto é de extrema importância,
uma vez o índice de suicídio na região
é significativo. A coordenadora salienta que o suicídio é uma questão de
saúde pública. O Caps atende pacientes em diversos aspectos mentais,
depressão, ansiedade, stress, pensamento suicida, saúde mental, álcool e
outras drogas.
O alerta sobre o tema junto à
população foi realizado através da
distribuição de material educativo
aos populares e comércio local. Algumas medidas podem ajudar muito na
prevenção do suicídio, como: escutar
com atenção, conversar francamente
sobre o assunto, não negar sofrimento da pessoa (dizer que não é nada e
vai passar), não deixar a pessoa desacompanhada nem por um minuto e

procurar serviço de saúde mais próximo. Mesmo que a pessoa não aceite,
a família pode buscar orientação. A

maioria dos participantes vestia uma
peça de roupa amarela, cor alusiva à
campanha. A caminhada contou com

o apoio da Diretoria de Trânsito, da
Guarda Municipal e da Brigada Militar.
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Plano Diretor de Torres foi “case”
apresentado como referência profissional
a engenheiros de todo o RS
Importante evento, XVII EESEC trouxe engenheiros de todo o Estado para Torres
Por Redação A FOLHA
Promovido pelo CREA-RS em
conjunto com o Colégio de Entidades Regionais do Rio Grande
do Sul (CDER-RS) e a Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos do Litoral (Asenart),
aconteceu aqui em Torres, no
Hotel Encantos, o XVII EESEC, na
quinta-feira, sexta-feira e sábado
passados, dias 21, 22 e 23 de setembro. No tradicional encontro,
representantes de 55 entidades
de classe inscritas no CREA (Conselho Regional de Engenheiros)
gaúcho em todo o Estado se reuniram para discutirem temas de
interesse das associações, entre
eles os aspectos legais e procedimentos adotados nas Chamadas
Públicas do CREA-RS. Ainda nesta edição foram eleitos
os coordenadores Estadual e Adjunto do Colégio de Entidades Regionais (CDER), com mandato de dois anos.
Salientando que o evento "busca melhorar a experiências sobre projetos de valorização e capacitação profissional das atividades na área tecnológica", o torrense e anfitrião Guilherme Carnizella Ribeiro - presidente
da Asenart e coordenador do grupo de trabalho que
organizou o XVII EESEC -agradeceu em seu discurso a
forte presença de engenheiros, agrônomos e arquitetos, e aproveitou para falar sobre a consolidação das
entidades de classe e da necessidade de todas saírem
de sua zona de conforto e buscarem a autossustentabilidade, “com novas estratégias para a conquista da
representatividade”. O também torrense Engenheiro Civil Cassiano Machado da Silva, ressaltou que em

Mesa principal na abertura do evento
Torres existe grande parceria entre a Inspetoria e as
entidades locais, destacando ainda o trabalho de renovação das lideranças no Litoral.
Presente na abertura do evento, o prefeito de
Torres, Carlos Souza, ressaltou a atividade dos profissionais da Engenharia e Agronomia em benefício de
uma cidade mais organizada. “Temos contado com a
participação das entidades daqui nas discussões do
Plano Diretor, elaborado considerando a questão da
sustentabilidade do entorno”, destacou. Reforçou que
o poder público é parceiro no diálogo para melhoria
da fiscalização e desta maneira garantir a segurança da
sociedade. “Torres, capital brasileira do balonismo, é
anfitriã do encontro. Assim, desejamos que os debates sejam ricos e produzam outras perspectivas para
as atividades desenvolvidas pelos profissionais”, concluiu.

Plano Diretor de Torres em debate como exemplo
No sábado, dia 23/9, o engenheiro civil torrense
Marco António Machado foi palestrante no XVII EESEC. Ele apresentou o que se chama “case” de Torres
para dar exemplo aos participantes da complexidade
de um Plano Diretor Urbano no ambiente de cidadania municipal. Consequentemente, falou da importância da participação de profissionais registrados no
CREA neste tipo de projetos, mesmo sendo o Plano
Diretor uma atribuição legal das prefeituras e das Câmaras de vereadores locais.
Marco Antônio Machado contou a história da

Guilherme Ribeiro, presidente da Asenart

confecção do primeiro Plano Diretor de Torres, elaborado em 1995 e do qual foi partícipe. O documento iluminou (e ainda ilumina) o perfil do desenvolvimento da construção civil e ambiente da cidade.
Falou a seguir sobre erros e desmandos no processo
de revisão do Plano Diretor local. Para Machado este
é o motivo de até agora a cidade não ter conseguido
aprovar a revisão do documento, mais de 10 anos
defasado. “O que quero salientar é que os técnicos
que fazem a base das revisões dos Planos Diretores
nos municípios, em nossa avaliação, devem ser pessoas que moram e sobrevivem justamente daqueles
municípios onde eles estão planejando seu desenvolvimento urbano”, afirmou Marco Antônio. “Aqui
em Torres as inserções de profissionais de fora (como
de Rio Grande na década de 1990) e de professores
da UFRGS (como tentaram há alguns anos) mostraram que quem não conhece as peculiaridades geográficas e culturais locais não acerta nem de perto
os planos para os municípios”, alertou Machado, que
por outro lado comemorou que a Câmara de Vereadores de Torres já se comprometeu em entregar para
os técnicos torrenses cadastrados no sistema a tarefa
de ajustar o documento, que vai entrar em discussão
na casa legislativa local antes de ele ser votado.

Carta de Torres e nova coordenação
No último dia do evento, foi eleita a nova coordenação do Colégio Estadual de Entidades de Classe
(CDER 2018/2019) Com Andrea da Rocha, de Santa Cruz do Sul (AEAVARP) e Lulo Corrêa, de Alegrete (AEAA). Também foi aprovada a Carta de Torres,
dando aval para decisões de classe tomadas no en-

contro. Conforme o CREA-RS, "os representantes voltam para suas cidades com a certeza de que as suas
profissões podem contribuir com uma cidade mais
organizada, pois no conhecimento técnico da área
tecnológica estão as soluções para várias demandas
urbanas e rurais.
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Câmara torrense cria Procuradoria da Mulher para
defender o gênero feminino na sociedade
Foi aprovado por unanimidade, na sessão da
Câmara de Vereadores de Torres realizada na segunda-feira (25/9), o projeto de Autoria do Poder
Legislativo que altera dispositivo da Resolução
que e cria a Procuradoria Especial da Mulher.
A Procuradoria Especial da Mulher será, a
partir de agora, um órgão da Câmara Municipal
responsável por zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades
da Câmara Municipal; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de
violência e de discriminação contra a mulher; fiscalizar e acompanhar a execução de programas
que visem à promoção da igualdade de gênero;
promover estudos e debates sobre violência e
discriminação contra as mulheres; acompanhar
os debates promovidos pelo Conselho Municipal

dos Direitos da Mulher; promover a integração
entre o movimento de mulheres e a Câmara Municipal, além de organizar e divulgar a legislação
relativa aos direitos das mulheres.
No texto ficou decidido, também que, no
início de cada legislatura, será indicada uma vereadora para exercer o cargo de Procuradora
Especial da Mulher. Esta atividade vai funcionar
durante o recesso parlamentar, para apreciar
demandas sociais urgentes que necessitem de
encaminhamentos e que não possam aguardar o
início do período de funcionamento da Câmara
Municipal. Ficou decidido ainda que a Procuradoria Especial da Mulher deverá apresentar, anualmente, no mês de dezembro, relatório de suas
atividades no exercício.
No final da sessão, várias mulheres - traba-

lhadores da Câmara, vereadora e pessoas que
estavam no plenário para assistir o debate e a

aprovação da matéria - fizerem juntas uma foto,
simbolizando as conquistas de gênero na cidade.
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Fausto Araújo Santos Jr.

SIMTO DECIDE DIRETORIA EM ELEIÇÃO
Praticamente por unanimidade, a chapa liderada pelo servidor público e dentista André
Dambrós venceu a eleição para a nova diretoria do SIMTO. Dos 284 votos possíveis, 254
foram para a chapa liderada pelo sindicalista
que já estava interinamente na presidência do
Sindicato.
A chapa eleita: Presidente: André Dambrós; Vice-presidente: Belimar da Silva Guimarães; 1ª Tesoureira: Maria Aparecida Silva
de Moraes; 2º Tesoureiro: Luiz Felipe Rodrigues dos Santos; 1ª Secretária: Andréia Teixeira de Matos; 2ª Secretária: Zaira Marilde

Confiança do empresário do comércio volta a crescer

da Silva.
O Sindicato dos Municipiários de Torres
(Simto) tem sido instrumento fundamental
para intermediar interesses de servidores
públicos estáveis da municipalidade local
(Torres) com as decisões políticas dos prefeitos - eleitos e políticos - e seus Cargos de
Confiança, servidores também necessários
em qualquer administração pública. O Simto
também é - como qualquer outro sindicato negociador de melhorias no ambiente de trabalho e na remuneração da categoria, neste
caso os municipáros torrenses.

Vamos entender a LDO?
A Presidente da Câmara Municipal de
Torres, Vereadora Gisele Maria Duarte
Rodrigues, e o Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e Controle, Vereador
Carlos Roberto Machado Monteiro estão
convidando QUALQUER CIDADÃO de
Torres para que compareça numa Audiência
Pública onde serão debatidas as bases da
Lei de Diretrizes Orçamentárias de Torres
(LDO) para o exercício de 2018. O encontro
de debate sobre o orçamento da cidade vai
acontecer às 18h da segunda-feira, dia a 02
de outubro, no Plenário da Câmara Municipal, logo após a sessão ordinária da casa.
A apresentação do PL que Dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018 – Metas Fiscais
LDO/2018, do município de Torres se trata
de um balizamento sobre a DIREÇÃO que a
cidade caminha em suas escolhas orçamen-

tárias. Por exemplo, se aumentar as verbas
para o Turismo, a cidade está mostrando que
quer crescer incentivando sua base produtiva principal. Se, ao contrário, o orçamento
aumentar somente para a Educação e Saúde,
a cidade mostra que escolhe estar apostando
no crescimento social antes do crescimento
econômico.
Estes são exemplos simples. Mas nas
mesmas diretrizes, PORTAS ORÇAMENTÁRIAS podem ser abertas, dando também
sinais que a municipalidade estará atendendo demandas diferentes como, por exemplo,
uma porta para aumentar os investimentos
em programas desportivos, em defesa ambiental, dentre outros.
Seria muito interessante se os cidadãos ao
menos participassem do processo para entender como funcionam estes mecanismos
de uso do dinheiro público. Vamos lá?

Dia das Crianças projeta melhoria de vendas no RS
As vendas do comércio varejista gaúcho
neste 12 de outubro devem apresentar uma
alta real de 5% na comparação com o mesmo
período do ano passado. Segundo avaliação
econômica Dia das Crianças 2017, divulgada
na quarta-feira (27) pela Fecomércio-RS, im-

portantes movimentos contribuem para essa
projeção.
Um deles diz respeito ao comportamento de
preços dos brinquedos – item mais procurado
pelos consumidores na data -, que nos últimos
12 meses até agosto/2017 acompanhou a variação média da economia,
com uma alta de 2,02%. A
dinâmica dos preços dos brinquedos também contou com
a ajuda do câmbio, variável
importante de grande influência na definição de preços dos
importados. Ainda pelo lado
positivo, pesa na estimativa da
Fecomércio-RS o cenário de
melhora da economia, ainda
que tímida, que se refletiu em
um menor pessimismo entre
os consumidores.

Em setembro, o Índice de Confiança do Comércio (ICOM), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou variação de 8,3%,
ao passar de 82,4 pontos para 89,2 pontos, na
série dessazonalizada. Após quatro meses de
quedas consecutivas, o indicador retorna ao nível de abril deste ano (89,1 pontos).

Comparativamente a setembro de 2016, a
variação do ICOM foi de 10,6%. O que indica
que após apurar alguns meses de retração, motivados principalmente pela incerteza relacionada ao cenário político, a confiança do empresário do comércio no mês de setembro voltou
a melhorar.

Dinheiro de servidor a render na própria cidade?
Projeto apresentado nos últimos dias pelo
deputado federal Alceu Moreira (PMDB/RS)
permite que estados e municípios utilizem os
fundos previdenciários próprios (RPP) através
de financiamentos, para investimentos em infraestrutura, como a construção de hospitais,
escolas ou estradas. A proposta exige o cumprimento de uma série de requisitos, a fim de
garantir a manutenção dos valores para as aposentadorias dos servidores no futuro, mas sugere coisa boa para os dois lados: a cidade tem
investimentos e os servidores fontes de ganhos

de aplicação de seu dinheiro. .
“Esses fundos representam uma fonte de
recursos públicos alternativa à obtenção de
empréstimos em instituições do mercado, que
cobram juros exorbitantes, pois se tratam de
recursos que ficam imobilizados nessas mesmas instituições e que são remunerados com
rendimentos bastante inferiores”, justificou o
deputado, que frisou que o projeto surgiu da sugestão de prefeitos que enfrentam dificuldades
de investir nos seus municípios.
Vamos ver. Tem meu apoio!

Empreendedorismo nas escolas
Caçapava do Sul foi anunciada como pioneira em incentivar seus cidadãos a criarem
seus próprios negócios em um plano estruturado. A cidade é uma das primeiras gaúchas
a aprovar um Projeto de Lei de Educação
Empreendedora. A medida nasceu de uma
proposta da prefeitura a partir de uma parceria com o SEBRAE RS. Conforme informa a
entidade do sistema “S”, a ideia partiu de um
grupo de lideranças da região da Campanha
ao identificar que a educação para o empreendedorismo era um tema a ser incentivado e
até oficializado nos municípios.
Particularmente acho que este tipo de cadeira deveria FAZER PARTE das diretrizes
básicas da educação em TODO O BRASIL.

Empreender é dar uma chance de um cidadão
tentar a vida sendo livre de decisões de terceiros e livre por viver de seu negócio. Se for
bom existe a realização e a geração de empregos aos seus pares da cidadania, uma realização dupla; mas se for ruim deve revisar
e começar de novo e não recebe sobre o que
fez porque deve ter feito sem muita cautela
e planejamento, tendo da vida ônus e Bônus
como tudo num ambiente de liberdade. .
Mas colocar a estrutura em currículo de
uma cidade é IMPORTANTE. Lugares como
Torres poderiam implementar isto, principalmente quando os empreendimentos na área
de turismo são usados como base de exemplo.
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Prefeitura de Torres quer impulsiona o desenvolvimento econômico local com Programa

“CIDADE DA OPORTUNIDADE”
Com aproximadamente 600 pessoas na plateia, a Prefeitura de Torres realizou o lançamento
oficial do Programa de Desenvolvimento Econômico Cidade da Oportunidade, na noite da
última terça-feira, 26, no Centro de Convenções
da Ulbra Torres. A apresentação aconteceu na
abertura da palestra de Marcio Mancio, dentro
da programação do 4º INOVE, evento acadêmico
promovido pelo curso de Administração da Universidade.
Na abertura do encontro, o prefeito Carlos
Souza convidou estudantes e empresários a se

unirem com o poder público e participarem deste novo momento de mudança que Torres começa a viver agora com o Programa Cidade da Oportunidade. “Já estamos trabalhando desde janeiro
na construção de algumas destas ações e temos
recebido um grande apoio da comunidade em
nossas iniciativas”, destacou o prefeito. “Viemos
com expectativa de transformação dentro da
área econômica. Espero que este Programa possa sim trazer as mudanças e as oportunidades
que nós estamos esperando e almejando para a
cidade de Torres”, afirmou o prefeito.

Secretário detalhou eixos do programa

Secretário Matheus Junges

Todos os detalhes sobre o Programa foram
apresentados pelo secretário de Planejamento,
Trabalho, Indústria e Comércio, Matheus Junges.
De acordo com Matheus, o Programa Cidade da
Oportunidade está dividido em quatro eixos que
são a base para promover desenvolvimento econômico de Torres: consolidação da cultura empreendedora do Município; criação de ambiente favorável aos negócios; áreas apropriadas para geração
de empregos e promoção da economia local.
O secretário ilustrou algumas ações que já
estão acontecendo, como o Programa Jovens
Empreendedores Primeiros Passos, realizado em
parceria com o Sebrae, que oferece aulas sobre
empreendedorismo para 453 crianças e adolescentes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Os diversos cursos de qualificação para a rede
de comércio e serviços de Torres também foram

Em destaque, prefeito Carlos e diretora da Ulbra Torres, Débora Thomas
destacados por Matheus. “De janeiro a agosto
deste ano, já formamos 621 pessoas em diversos cursos através do Programa Qualifica Torres”,
ressaltou o secretário. Chamaram atenção também do público outras metas previstas pelo Programa Cidade da Oportunidade. A implantação
da Rede Simples tem como objetivo acelerar o
processo de abertura e regularização de empresas. De acordo com Matheus, a meta é reduzir o
tempo de abertura de empresas de 180 para 30
dias em 2017, 15 dias em 2018 e para 7 dias em
2019. Um dos principais atrativos do Programa
é a Lei de Incentivos fiscais e econômicos que
oferece vantagens para empresas que queiram

se instalar em Torres ou empresas já consolidadas que queiram ampliar os seus negócios aqui.
5 empreendimentos já receberam os incentivos
da Lei no período de janeiro a junho. Foram destacadas ainda outras estratégias previstas como
a criação de uma nova Incubadora Industrial, do
Polo Industrial e Porto Seco, a valorização dos
produtos locais com o selo “de Torres” e a criação
da Casa da Terra.
Mais informações sobre o Programa Cidade
da Oportunidade podem ser obtidas diretamente na Prefeitura, através do telefone 51 3626
9150 ou pelo site www.cidadedaoportunidade.
com.br.
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Na Itapeva Sul, sede da Associação dos Moradores
fica cheia durante ações do “Meu Bairro Melhor”
Com Prefeitura de Torres
A sede da Associação dos Moradores
da Itapeva Sul encheu de participantes,
na sexta-feira passada, 22 de setembro,
durante a realização do programa “Meu
Bairro Melhor”. O local contou com a
prestação de serviço de todas as secretarias municipais. O atendimento da área de
Saúde foi o de maior procura. Durante a
reunião com o prefeito Carlos Souza e secretários, o assunto mais debatido foi sobre a situação do balneário Yara. O programa serviu também para acolher o Clube
de Mães Sereias do Mar, de Itapeva, que
aproveitou a oportunidade para divulgar a
iniciativa. Vereadores como a Zete, Fábio
da Rosa, Jeferson, Jacques e Val Bresolin
compareceram ao evento.

Mais de 200 pessoas passaram pela Associação, entre as 14h e 21h, para obter
alguma prestação de serviço ou na busca
de algum esclarecimento. Esta edição contemplou a comunidade que mora entre a
Itapeva e a praia Webber. Desde o início
da manhã, as principais ruas da Itapeva
Sul, como a Flores da Cunha, receberam
atenção da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos. Foi realizada limpeza e pintura
de meio-fio e também tapa-buracos com
asfalto frio. Foi passada a patrola nas ruas
com estradas de chão batido.
Na área da Saúde foram realizadas
36 consultas médicas, 14 atendimentos
odontológicos e o encaminhamento de 11
moradores para a área odontológica do
Posto Central; 67 aferições de pressão e a
distribuição de 90 kits odontológicos (es-

cova de dente, pasta e fio dental). Entre as
demandas apresentadas pela comunidade, foi sugerido por duas moradoras junto

à Secretaria de Educação, a instalação de
uma escola municipal de educação infantil.

biental. Carlos Souza foi bastante aplaudido por tratar da questão", ressaltou a
nota da prefeitura de Torres.
Melhoria nas ruas da Itapeva assim
como nas ruas da praia Webber foram
outras demandas apresentadas nesta
terceira edição do “Meu Bairro Melhor”.
Neste momento, a vereadora Zete deu
uma boa notícia aos presentes. Anunciou que se encontra empenhada, no
Ministério do Turismo, uma emenda no

valor de R$ 300mil da deputada federal Maria do Rosário, com a finalidade
de asfaltar a principal rua da Itapeva, a
Flores da Cunha. O projeto encontra-se
para análise na Caixa Econômica Federal. No fim do evento, o prefeito agradeceu a grande participação da comunidade, destacando que este é um dos
propósitos do programa: aproximar a
administração municipal da comunidade.

Questões sobre o Balneário Yara
Foi no horário marcado para conversar com o prefeito e secretários, que o
salão da Associação lotou. Muitos eram
integrantes da Associação dos Moradores do Balneário Yara – Amby que pediam pela regularização do lugar que encontra-se com embargo judicial. Todos
tiveram a oportunidade de expressar sua
opinião sobre a situação do balneário.
Após os esclarecimentos apresentados
pelo prefeito Carlos Souza e a secretária

municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Eliana C. Machado, os moradores
entenderam que, por se tratar de loteamento particular, a regularização ficaria
a cargo do loteador. "O prefeito disse
que junto ao Ministério Público Federal
vai buscar uma solução que contemple
a demanda e a legislação, mas que a situação exige prudência, principalmente
devido parte do espaço discutido constituir-se de em área de preservação am-

Participe do Minha Prainha neste domingo,
dia 1º de outubro
Neste domingo, dia 1º de outubro, participe da quarta edição do Programa Minha
Prainha. Atividades culturais, esportivas, de
lazer e entretenimento estarão novamente
na Prainha, num Espaço Coletivo de Lazer. A
programação trará como destaques o lançamento da Campanha Outubro Rosa, mês de
prevenção ao câncer de mama, voo cativo
de balões, brinquedos infláveis, chimarrão
grátis e muito mais. A concentração das atividades ocorre na Praça Borges de Medeiros
A promoção é da Prefeitura de Torres, por
meio da Diretoria de Juventude, com apoio
das Secretarias Municipais.
. O Programa reserva a via junto ao mar,

da Avenida Beira Mar, das 9h às 18 h, para
proveito das pessoas. A via ficará fechada da
esquina do Hotel Dunas até a Praça Oscar
Martins de Lima que fica na ponta da Prainha. A Praça Borges de Medeiros continua
tendo Internet Livre oferecida pela RMS e
neste domingo terá chimarrão grátis, promoção da Erva Vier.
Os brinquedos infantis infláveis que
tanto atraem a criançada ficarão expostos
durante toda a tarde. Outra ação que ainda
deve atrair pequenos e adultos nesta edição é a Feira de Adoção de Cães, promovida
pela ONG Vira Lar, que estará na Prainha das
9h às 18h.

Lançamento da campanha Outubro Rosa
Neste domingo, a programação traz
ainda o lançamento da Campanha Outubro Rosa com as seguintes atividades:
● Caminhada Rosa - Hora: 9h - Saída:
Praça XV até a Prainha (Distribuição de
informativos)
● Avaliação Facial (Ulbra) - Unha, Cabeleireira, Podóloga, Fisioterapeuta e
Massagem (Salão das Gurias) - 14h
● Cambio Rosa - Hora: 14h
● Música ao Vivo com a Cantora Elis

Cardoso - Hora: 15h
●Futebol Rosa(EFAA (Escola de Futebol Amigos do Adri) e CRM (Centro de
Referência da Mulher) - 16h
●Zumba - Hora: 16h30
De acordo com o diretor da Juventude da Prefeitura de Torres, Sotério
Junior, na programação ainda devem
ocorrer atividades como aula de Jump
(9h30) e de Zumba (10h15min) com o
professor Marcel e mais iniciativas pela

Academia Mega Fit,
como aula de cross
training (16h).Esta
edição contará com
muita música: às
11h, o cantor e compositor Inaudi Ferrari mostra seu novo
CD e às 17h, a Academia MM Mellody
fará uma apresentação.
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6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios com
sacada, no centro, cozinha, banho social,
estar/living, 1 vaga de estacionamento, um
lance de escada. R$ 330.000,00. COD.
PZ02504
7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO Três
dormitórios, sendo um suíte, dependência
de empregada, banheiro social, lavabo, estar/
living, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, garagem. Junto as quatro
praças. COD PZ00605 R$ 690.000,00.

1-EM TORRES Apartamento de Três dormitórios, banheiro suíte e social, com sacada
e box. No centro, excelente oferta. COD.
PZ03119 – R$350.000,00
2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul, Três
dormitórios, terreno 10x25. R$ 180.000,00
COD PZ03154
3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social,
banheiro de serviço, área de serviço, cozinha,
sacada com churrasqueira, garagem, próximo
à Igreja Santa Luzia na Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 – COD. PZ03460
4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓRIOS
semi mobiliado com cozinha americana, sala
de estar, um banheiro social. Edifício bem localizado no centro de Torres e 02 quadras da
praia, junto a praça XV de novembro, ótima
localização R$ 200.000,00 – COD. PZ03057
5- EXCLUSIVO, Ótima oportunidade!
Apartamento de 01 dormitório, bom espaço
com churrasqueira, térreo, a 400 metros da
Av. Beira Mar na Praia Grande em Torres,
mobiliado. Por apenas R$ 190.000,00,Temos
as chaves, maiores informações na imobiliária. PZ01463

8 - Chácara no São Brás com boa casa de
alvenaria, árvores frutíferas, própria para criar
gado, toda cercada. R$ 280.000,00 COD.
PZ03200.
9 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício
Residencial e Comercial Paris, localizada
no centro de Torres, com 45,94m² de térreo,
21,90m² de mezanino, perfazendo um total
de 67,84m² de área privativa. Tratar fone:
51- 99918 4841
10 - Apartamento de 03 dormitórios no
centro e com pequena vista para o mar de
Torres RS. Todo reformado com rebaixe em
gesso, iluminação, porcelanato, split no dormitório suíte, um box coberto, 01 armário de
depósito. Edifício oferece ótima piscina, salão
de festas, terraço, zeladoria. R$ 480.000,00 –
CÓD. PZ02723
OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
Venha nos visitar. Temos outros imóveis a
oferecer.
Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51)
8446 4474 (51) 9918 4841
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Encontro de 'Cuscos': Uma tarde para tutores
de animais de Estimação em Torres
Uma boa oportunidade para quem curtir
uma tarde divertida (e até educativa) com
seu amigo peludo. Está sendo organizando
o Primeiro encontro com Tutores de Animais de Estimação - em especial os cães
- que será realizado na tarde do dia 08/10
(domingo), em Torres. O evento, que está
sendo organizado pelo grupo Cuscos RS,
ocorrerá na Praça da Prainha.
Conforme os organizadores, "o evento
será feito especialmente para o 'cusco' e
o seu tutor, uma tarde de lazer, diversão e
muitas brincadeiras educativas para o animal, tendo como palestras, tutoriais, brincadeiras. Além disso toda a renda arrecadada,
através da rifa que estamos promovendo,
será revertida em medicamentos e doada
especialmente para o Canil municipal de
Torres. Assim você estará se divertindo e
ajudando uma causa importante!"

Nesta quinta-feira, 28 de setembro, foi aberto o
diálogo entre os artesãos de Torres e a Prefeitura sobre o comércio na próxima temporada de verão. O
encontro promovido pelo prefeito Carlos Souza e o
secretário de Trabalho, Indústria e Comércio e também do Planejamento e Participação Cidadã, Matheus Junges, contou com a presença de cerca de 30
integrantes de diversas entidades da área. Na pauta,
a ocupação dos espaços públicos.
O propósito do encontro foi das entidades e a
administração municipal encontrarem juntos um local apropriado para a comercialização e que venha
qualificar o turismo. A maior preocupação dos artesãos é com a concorrência desleal. Por passarem
todo o inverno aqui, gostariam de ter espaço garantido e exclusivo. Participaram desta reunião, integrantes da Torresart, da Praça Pinheiro Machado,
da Economia Solidária, Clube de Mães, Associação
dos Trabalhadores do Morro do Farol, do Parque da
Guarita, da Praça Claudino, Amigas da Arte, Brik de
Rua e também um representante da Associação Koi.
Tanto o prefeito como o secretário destacaram a im-

(FOTO: Divulgação Dalfovo)
O Grupo Cuscos RS é um grupo de amigos e tutores de animais de estimação que
se juntaram para trocar experiências sobre
cuidados e assuntos relacionados aos seus
"cuscos" (cachorros). Para mais informações sobre o evento, acesse o Facebook
do mesmo: https://www.facebook.com/
events/129043877729351

portância do artesanato para o desenvolvimento do
turismo. Na oportunidade, também apresentaram
iniciativas que estão sendo conduzidas para melhorias na área turística como de um acesso para ônibus
no Morro do Farol e o novo pórtico no Parque da
Guarita.
Com o propósito de agregar mais valor ao produto, oferecendo espaço atraente e melhores condições de trabalho para os obreiros, a Prefeitura
sugeriu a concentração dos artesãos na Casa da Terra, espaço central e conhecidos de todos, o Centro
Municipal de Cultura. Além deste local que poderia
funcionar todo o ano, também foi sugerido que em
paralelo o segmento continuaria a operar no Morro
do Farol e no Parque da Guarita.
Este foi o primeiro passo para tratar da comercialização em espaços públicos. Nova reunião será
realizada em breve entre a Prefeitura e os artesãos.
No próximo encontro deverão ser apresentados projetos. Alguns participantes da reunião acreditam que
a venda ao ar livre seria o melhor encaminhamento,
porém, por se tratar de espaço público, onde se faz
necessário a existência de um edital, o local poderia
acolher pessoal de fora, o que desagrada a todos.

Ocorrência de incêndio em mercado atendida
pelos Bombeiros de Torres
Na data de 23/09 (sábado), por volta das
7:30, a guarnição de serviço do Corpo de
Bombeiros Militar (CBM) foi chamada para
atender uma ocorrência de incêndio em
Torres. Os bombeiros então deslocaram-se
para atendimento no Mercado Beretta , localizado na rua Caxias do Sul (Praia da Cal).
Conforme informações do CBM, Houve o
combate rápido as chamas e ninguém ficou
ferido, apenas danos materiais ocorreram
no açougue do mercado (conforme apre-

Leonardo Gedeon
Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

Um Passo Fundamental

Artesãos e Prefeitura dialogam sobre a
comercialização em espaços públicos na
próxima temporada
Por Prefeitura de Torres
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sentado na foto). Um curto circuito no sistema elétrico é a causa provável do incêndio,
segundo indica o CBM.

O município do Passo de Torres está localizado no Extremo
Sul Catarinense, na divisa dos
Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Estima-se que
sua população atual compreende 7.680 habitantes distribuídos
em uma área de 95.114 km². Sua
economia desenvolve-se com a
agricultura, a pesca, o comércio,
o artesanato, o turismo e a prestação de serviços. Era distrito do
município de São João do Sul e
sua emancipação político-admiProcesso de Fixação da Barra do Mampituba início da
nistrativa foi efetivada pela lei esdécada de 1970. Fonte: Museu Três Torres/SAPT
tadual n° 8350 de 26 de setembro
de 1991. O município integra a
AMESC – Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Na divisão territorial durante os séculos XVIII e XIX a primeira grande propriedade foi a
Sesmaria dos Rodrigues sob a tutela dos donatários Manoel e Luciano Rodrigues e se prolongava da foz do Mampituba até as proximidades de Sombrio/SC. Na passagem de Sebastião
Caboto (1527 e 1530), que estava reconhecendo a costa litorânea meridional do Brasil à
serviço da corte espanhola ,batizou a área de Rio cerrado (fechado) e Rio baxo, devido a rasa
foz do rio, que de acordo com os ventos deslocava seu percurso. De acordo com as frotas que
passavam pela costa atlântica fazendo seu reconhecimento, ia- se alterando o nome. Como,
por exemplo, Rio Martim Afonso de Souza, associado à frota desse capitão, que teria passado
entre os anos de 1531-32. Ficou conhecido com seu nome português até aproximadamente
1600 e constava em cerca de 25 obras cartográficas. O município de Passo de Torres/SC
consolidou-se paralelamente ao município vizinho de Torres/RS.
Viajantes e naturalistas
que adentravam a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul por via terrestre, obrigatoriamente passavam pelo sítio das Torres. Ao longo do tempo, o sítio das Torres foi conhecido
por ser um “lugar de passagens”, um elo entre as Províncias de Santa Catarina e São Pedro
do Rio Grande do Sul. Documentos e mapas históricos assinalavam “O Passo (passagem)
de Torres” ou a “Passárgada”. Nesta região fronteiriça, foram instalados a Guarda e Registro
e o Forte São Diogo das Torres em meados do século XVIII com o objetivo de fiscalização
e salvaguarda militar. Na região litorânea viveram diversos povos indígenas e quilombolas, os
viajantes, tropeiros e contingentes militares promoviam o fluxo itinerante, assim como o povoamento colonial com as famílias açorianas, alemãs e italianas. Todos aqueles que queriam
prosseguir sua viagem em direção ao sul ou ao norte, desfrutavam da paisagem frondosa dos
rochedos torrenses.
No município do Passo de Torres encontramos diversos sítios arqueológicos denotando o
longo processo de ocupação do território. O patrimônio natural atribui-se as dunas e restingas, o
oceano Atlântico, os remanescentes de Mata Atlântica e o conjunto de APA’s (Área de Preservação Permanente) como as margens do “Braço Morto” e Rio Mampituba e da Lagoa do Sombrio
compreendendo o Morro dos Macacos. No que tange o patrimônio imaterial há diversas expressões e saberes fazeres tradicionais oriundos da cultura popular. A cultura pesqueira predomina
nas expressões artísticas locais. Folguedos e Celebrações como a procissão para Nossa Senhora
dos Navegantes, o Boi de Mamão, as Cavalgadas e o Terno de Reis. Elementos marcantes como
a culinária litorânea com receitas típicas das famílias de pescadores. O patrimônio edificado, os
bens materiais e lugares de memória são compostos por monumentos, casarios históricos, os
Molhes do Mampituba, a Ponte
Pênsil e templos religiosos como
a Igreja Matriz São Pedro. Considerando o desenvolvimento regional, o município do Passo de
Torres celebra seu aniversário
de emancipação com a obrigação de valorizar suas raízes históricas e a cultura popular que
moldou este imaculado pedacinho do Brasil dando um passo
fundamental para o futuro.
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Ciclo“Amores Líquidos” nas segundas
do Cineclube Torres em Outubro
Em outubro continuam em Torres as segundas cineclubistas no Restaurante A Prainha (fora do seu horário de abertura) - sempre às 20 horas e com entrada franca. Neste
mês, haverá um ciclo de filmes denominado
'Amores Líquidos', que preve a exibição de 5
longametragens de vários continentes.
"O ciclo, deliberadamente inspirado num
conceito de Zygmunt Bauman (Amor Líquido
- Sobre A Fragilidade Dos Laços Humanos),
procura amostras fílmicas de relações amorosas na época da pós modernidade, na visão
de autores consagrados como o cineasta de
Hong Kong Wong Kar Wai (diretor do primei-
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ro filme do ciclo) e o norte americano Gus
Van Sant ou de autores emergentes de vários
países, em populosas metropoles urbanas
ou paisagens naturais incontaminadas, desafiando paradigmas sociais e de classe ou preconceitos sobre a orientação sexual", explica
o idealizador do projeto Tommaso Mottironi.
As sessões tem entrada franca, contando
com o patrocínio da Up Idiomas, da Torres
Calçados, da Pizzaria Panzerotti e do Advogado César Zortéa e a parceria cultural com o
Restaurante A Prainha, que gentilmente vem
suprindo à falta de uma sala pública municipal.

2ª Feira - 2 de Outubro - 20h
Amores Expressos (Chungking
Express) - 1994
Direção: Wong Kar Wai - Hong
Kong - Comédia/Drama
SINOPSE - Chungking Mansions é um complexo
gigantesco bem no centro de Hong Kong, inicialmente dedicado à habitação, que rapidamente assumiu
o papel de pequena cidade englobando comércio,
serviços e até pequenas indústrias. Nesse autentico
formigueiro humano, acompanhamos duas estórias
de amor, dos policiais 223 e 633, interligadas pelos
labirínticos espaços do complexo.

ê
Caroline Westphalen
Terapeuta Holística CRTH 0345 - Whats App 11 991352170
Terapia c/ Florais de Bach / Reiki / Tarot (Marselha e
Egípcio) / Feng Shui
Rua Júlio de Castilhos, 423 - Galeria Top Torres - 2º andar Sala 22 - Torres - RS

Filosofando Sem Filtro
Daí você pensa que sabe tudo e descobre que o Padre Fábio de Melo
faz crossfit... que o Donald Trump tem TOC de limpeza e que o recuo do
mar no sul do Brasil foi um fenômeno causado pelas antenas do Projeto
HAARP. Não sabia como começar a coluna dessa semana e então coloquei uma frase sem sentido falando sobre algumas coisas estranhas que
encontrei no Deus da Sabedoria do século XXI, mais conhecido como
Google... só pra chamar a atenção de vocês. Então, bora lá! Acho que a
coluna dessa semana vai ser uma coisa meio histérica tipo “Meu Querido
Diário”. Hoje é quarta-feira, dia de escrever pro jornal. São 19h. Acabei
de fazer um bolo integral de ameixa seca com damasco sem muito sucesso... e faz uns 5 minutos que sentei pra tentar escrever. Mas antes
de continuar... quero dar graças a Deus que saí do Facebook. Saí, mas
depois tive que fazer outro só pra fazer uma página pro “Filosofando Sem
Filtro”, mas isso é tudo. O Facebook antigo continua lá, mas não pretendo
reativar. Divirtam-se enquanto ele ainda não expirou. Não sei quantos
meses o Mark Zuckerberg fica esperando a gente reativar um Facebook.
Kkk! A vida melhora quando a gente passa a prestar atenção no instante
presente. As redes sociais tiram isso da gente de um jeito que ninguém se
dá conta. Fiz um Twitter pra me informar sobre o que acontece no mundo, já que não assisto mais tv. Mas, de qualquer forma, venho tentando
fazer uma desintoxicação de redes sociais. Estamos viciados em Wi-Fi e
isso é gravíssimo. Estabeleci no máximo 1 hora por dia pra tuitar. Mas
voltando... vamos bisbilhotar os tuítes do Senado Federal no Twitter. Oh,
my God! A coisa toda fica mais engraçada depois que você se aventura a
ler os comentários do povo. “Brasília” continua gastando nosso dinheiro
com auxílio isso, auxílio aquilo, etc. O SF aprovou 1,7 bi pra financiar as
campanhas eleitorais! Por isso que não gosto de falar sobre política no se
refere ao governo. A cara de pau é sempre desmedida e eles continuam
“fingindo demência”. A salvação é sim uma intervenção alienígena. Acho
que até hoje não entendi pra quê serve o governo no Brasil. Imaginem
quanto dinheiro sobraria pro povo se o governo não existisse! Kkk! Woody
Harrelson uma vez disse: “Acredito que as pessoas ficariam bem sem os
cuidados do governo.” Essa coisa de governo é uma esbórnia em todos
os lugares do mundo, com exceção da Suíça, né? Lá pode se dizer que a
coisa é tranquila, todo mundo tem acesso a tudo e político anda de ônibus
ou trem. Por exemplo, no momento, segundo informações no Twitter do
SF... está rolando um projeto de lei que estabelece que as empresas que
cometerem crimes contra o Regime Geral de Previdência Social arquem
com os prejuízos. Gentennn, a principal causa do déficit previdenciário
não é a sonegação de contribuições por parte das empresas da população,
né? Enfim, tomara que o SF não perca tempo com isso. Alguém, por favor,
cria um projeto de lei que estabeleça que o salário da população seja o
mesmo dos políticos? Gostaria de terminar esse texto com boas energias.
Então, deixo um mantra pra gente elevar a vibração: Om Mani Padme
Hum Significado: “A joia da consciência está no coração do lótus.” Este
mantra transmuta toda negatividade e é um dos mantras mais entoados
pelos budistas tibetanos. Boa semana e fiquem bem!
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 25/09 e 02/10)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Quanto mais objetivo você for, melhor, ariano. É importante manter o foco, a
disciplina e a organização para que tudo
saia conforme o planejado. É uma semana
super produtiva, especialmente no trabalho. Mas é bom ter certeza se sua vida tem
tempo pra tudo e se está cuidando de você e da sua saúde.
é um momento importante para as relações. Não se sobrecarregue demais.
TOURO - Uma ótima semana para fazer
mais coisas que você gosta, taurino. Ótimos dias para namorar e se divertir, para
festas e eventos sociais e muito bom para
atividades com seus filhos. Um momento
para começar coisas novas e para tocar
seus antigos projetos. Ótima semana para os estudos e as
viagens, para as conversas e divulgações importantes. Momento de sucesso no trabalho.
GÊMEOS - É muito importante manter sua
rotina domestica e família bem organizadas, geminiano. Se tudo flui em casa, tudo
flui na vida. São dias para fazer mudanças
e resolver velhas pendencias. Não deixe
nenhum assunto familiar ou burocrático
para depois. um momento de mais clareza nas suas relações
e de mais prazer na sua vida, apesar de tanta coisa chata pra
fazer e lidar.
CÂNCER - Semana de muitas ideias, canceriano, com mais eficiência e objetividade
para transformar sonhos em realidade e
fazer suas ideias tornarem-se coisas reais, concretas. Semana maravilhosa pra
divulgar seu trabalho, para fazer contatos
e firmar parcerias. Se você lida com público, essa semana
promete muita coisa boa nessas relações. Bom momento
para contato familiar e afetivo.
LEÃO - É hora de se concentrar nos
ganhos, leonino. Foco no que interessa,
faça as coisas acontecerem. Você pode
ganhar algo a mais e se quer um aumento,
pode ser um ótimo momento para pedir:
mas vá com objetividade, mostrando seus
resultados e que você faz por merecer. Ótimo momento
para organizar sua rotina, produzir mais no trabalho e cuidar
melhor da sua saúde.
VIRGEM - É um momento extremamente
animado e positivo na sua vida, virginiano. Você vai perceber quantas ideias pode
colocar em prática e vai se sentir ainda
mais cheio de energia pra fazer e acontecer. Tanto que é semana de novidades no
trabalho, no amor, na vida em geral. Pode começar coisas
novas e colocar mais energia em seus projetos preferidos.
Dias de amor e diversão.
LIBRA - Internamente você pode estar muito
agitado, libriano. Respire fundo sempre que
puder e tente se organizar melhor internamente. Seu novo ano está começando e é
preciso começar com pé direito. Por isso, resolva todas pendencias e não arraste mais
problemas. Cuidado pra não se isolar demais. Seus amigos
e família também querem compartilhar as coisas boas com
você.
ESCORPIÃO - Ótima semana para sentar, colocar
seus projetos no papel e acertar detalhes, escorpiano. Sente com as outras pessoas envolvidas e
ajuste os objetivos. É uma semana super produtiva, ótima para contato com amigos e trabalhos em
equipe. Bons dias para comunicação, para divulgações, cursos e estudos em geral. As atividades intelectuais tendem a
ser bem produtivas, aproveite.
SAGITÁRIO - Momento extremamente produtivo e positivo no trabalho, sagitariano. Foco no
que interessa, e dedique-se bastante para resolver tudo logo. Dias de crescimento, ganhos
e muitos elogios. Não deixe os problemas ou
pendencias pra depois. comece pelo que é mais
chato e já tire da frente, porque sua vida precisa de movimento e
novidades grandes vem por aí. Organize as contas.

CAPRICÓRNIO - Momento de
novidades, capricorniano. Permita-se sentir e se entregar aos
seus desejos. suas emoções
ficam mais evidentes e isso vai
ajudar a dar um impulso para realizar alguns desses desejos. semana bem legal pra planejar uma viagem, começar um curso
novo e colocar mais energia nos projetos mais
importantes. Se precisa divulgar alguma coisa,
essa é a semana!
AQUÁRIO - Cuidado com tanta agitação e ansiedade, aquariano. Vem
coisa nova, e grande, por aí e você
precisa se controlar para não colocar tudo a perder. Lembre-se que
cada detalhe é importante e que
você precisa de organização e disciplina. Selecione
muito bem quem você quer em seus projetos e na
sua vida nesse momento. E faça todas as mudanças
que precisam ser feitas.
PEIXES - Ótimo momento para
sentar e conversar com seus pares, pisciano. Vale pro amor, pro
trabalho, pro seu público. É importante que todos que estão com
você estejam falando a mesma língua. Uma semana de novidades nas parcerias e de
gente nova no pedaço. Os eventos sociais podem
ser produtivos e trazer novos parceiros pra sua vida.
Pode sonhar alto, mas não perca o foco.
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DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE RIOS E PRAIAS EM TORRES:

Unidos pela sustentabilidade e preservação ambiental
Exposições, abraço simbólico (foto), ação de limpeza de praia, palestras em destaque no DMLRP 2017
- ação mundial que ocorreu também na Praia da Guarita
Por Guile Rocha
A sustentabilidade e a busca pela preservação do patrimônio natural, bem como a defesa de uma maior harmonia entre ser humano
e meio ambiente, foram os eixos centrais de
mais uma ação do DIA MUNDIAL DE LIMPEZA
DE RIOS E PRAIAS (DMLRP), realizado em Torres. Organizado pelo Projeto Praia Limpa Torres (vinculado à Associação dos Surfistas de
Torres - AST) e pelo GEMARS (Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do RS), o evento
ocorreu pelo quarto ano consecutivo na Praia
da Guarita, e reuniu mais de 150 voluntários
e representantes de entidades representativas
da causa ambiental no último domingo (24). A
ação estava marcada para ocorrer no domingo
anterior (17 de setembro) mas acabou transferida pela previsão de clima instável. A Prefeitura Municipal de Torres e a Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) também
foram parceiras.
Ocorrendo anualmente em mais de 100
países, o DMLRP representa hoje a maior ação
voluntária voltada à conservação marinha no
mundo. Aqui em Torres, os presentes concentraram-se inicialmente no prédio público (anti-

go restaurante) localizado no centro do Parque
da Guarita, onde puderam prestigiar estandes
com projetos ambientais,preparadas especialmente para o DMLRP. Realizado pelo Praia Limpa Torres, o Projeto Bituca Zero expos as mais
de 10.000 bitucas de cigarro que foram recolhidas em bituqueiras do projeto na orla de Torres, durante à temporada de verão 2016-2017
- bem como a escultura 'Zé Bituca', feita pela
artista plástica Flávia Chaves com centenas de
baganas de cigarro, catadas no gramado da
Prainha. Já os alunos da Uergs e pesquisadores
do Gemars expunham o lixo encontrado dentro de animais marinhos - causa de doenças e
mortes nos oceanos . Painéis detalhavam os tipos de resíduos coletados nas ações de limpeza dos anos anteriores do DMLRP na Guarita,
alertando para a grande quantidade de plástico (cerca de 80%), facilmente confundido com
comida por animais marinhos (que acabam se
intoxicando com estes materiais estranhos ao
seu ambiente). O Greenpeace Brasil mais uma
vez se fez presente com estande e atuação no
evento de Torres, destacando os projetos da
ONG de defesa do meio ambiente.
Por volta das 10h (mesmo com uma garoa

fina) os voluntários deslocaram-se até a orla da
Guarita, onde iniciariam a ação de limpeza de
praia. Mas antes, foi realizado o já tradicional
abraço simbólico, onde os presentes, de mãos
dadas, formaram um círculo ao redor de um
grande desenho pela preservação ambiental
- obra feita nas areias da Guarita pelo artista
torrense Paulo França. Após este momento
marcante, os voluntários reuniram-se em gru-

pos e foi realizada a ação de limpeza de praia,
ponto central do DMLRP pelo mundo. Foram
recolhidos e classificados 3635 itens, totalizando 46,3 Kg de lixo no trecho (de pouco mais de
200 m) da Praia da Guarita. Os cinco itens mais
encontrados foram bitucas de cigarro (1206),
pedaços de plástico (791), embalagens de alimento (303), canudinhos (248) e embalagens
de isopor (124).

radialista Nelson Peres (da Rádio Cultural FM).
O canoísta olímpico Gustavo Selbach, primeiro
brasileiro a ter conquistado uma medalha no
mundial de canoagem, seria um dos palestrantes da ação, mas como o evento foi transferido
ele acabou não conseguindo comparecer. Entretanto, Selbach deixou uma mensagem em
prol do meio ambiente, relembrando da relação com a natureza dos que praticam esportes aquáticos (como ele). "A defesa do meio
ambiente é uma luta que nunca se encerra,
sempre se renova".
Já o oceanólogo, professor de Geografia e
guia de turismo Geraldo Medeiros Lima teve
como tema de sua palestra "Sustentabilidade
e Turismo". 'Torráqueo' (como ele mesmo diz),
Geraldo não nasceu em Torres mas há muitos
anos vive na cidade que adotou no coração.
Atualmente atua com o turismo receptivo na
cidade - buscando sempre salientar, em suas
andanças com visitantes, os aspectos culturais
e naturais que fazem de Torres um município
tão peculiar. "Trata-se de uma cidade que é tu-

rística principalmente pelo seu meio ambiente, suas paisagens únicas, portanto é essencial
preservá-la. Tento sempre passar aos turistas
de nossas responsabilidades, bem como contextualizá-los sobre a história de Torres", salientou Geraldo. O professor também fez um
apanhado histórico, lembrando que o turismo
em Torres iniciou há mais de 100 anos atrás,
através da chamada Balneoterapia (curas e
melhorias da saúde através de banhos de
mar), incentivada pelo idealista José Picoral.
Falou ainda do conceito de sustentabilidade,
que ganhou destaque há 30 anos em relatório
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU. "Foco na questão
da sustentabilidade não apenas pensando no
meio ambiente, mas também na sustentabilidade político institucional - para que os bons
projetos (ambientais, turísticos, culturais, etc.)
mediados pelos prefeitos e prefeituras não sejam de curta duração, de viés político, mas sim
que perdurem, sejam sustentáveis", concluiu
Geraldo.

entidades também manifestaram-se durante o
evento. Lembrando do desastre de Mariana, o
ambientalista e artista plástico Paulo França declamou alguns belos versos: "Sou filiado a natureza, Eu voo livre, não sigo siglas. A babilônia não
dou ouvidos, pois os grilhões, continuam partidos". Presidente da Associação dos Surfistas de
Torres, o biólogo Gustavo Canela, falou da consolidação do DMLRP em Torres, parabenizando
os organizadores. Representantes do Greenpeace Brasil elogiaram a mobilização ambiental em
Torres, e ressaltaram uma recente (e grande) descoberta da biologia: 10 ml km de barreira de corais encontradas em pleno Rio Amazonas, corais
estes que sobrevivem mesmo sem praticamente
receber luz. Felipe Reginato, da Ecosurf, reforçou
o discurso do plástico como inimigo da vida marinha. E Denver Reginato, representando a secretaria de Turismo de Torres, destacou a satisfação
da prefeitura de Torres em apoiar e receber este

evento na Guarita desde 2014, ressaltando a vontade (antiga já, mas com pouca ação real) de instituir um espaço estruturado para Observação de
Baleias Francas - no mesmo prédio público que
recebeu os estandes e palestras do DMLRP, na
Praia da Guarita.
Agradecendo a participação de todos, o idealizador do projeto Praia Limpa e organizador do
evento, Alexis Sanson, ressaltou que haveria uma
distribuição especial de brindes aos voluntários:
um estojo, feito de material reciclado a partir do
plástico e outros resíduos coletados nas próprias
ações do DMLRP em Torres. Finalizando, Alexis
disse que "temos agora avançar em ações concretas de redução do uso de plástico em nossas
praias!" O final do evento desse ano foi marcado
ainda por uma atração especial: um show das baleias-francas em frente à Praia da Guarita, lembrando a todos da responsabilidade de cada um
de nós na conservação das praias e oceanos.

Esporte, Turismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Concluída a ação de limpeza na Praia da
Guarita, o evento DMLRP retornou ao prédio
público junto ao Parque da Guarita, onde o

público pode prestigiar manifestações e mini-palestras relacionados a causa da preservação ambiental - momento mediado pelo

Professor Geraldo Medeiros (e) e fotógrafo Rodrigo Baleia (d) foram os palestrantes

Problemática do plástico em evidência
O seguinte a manifestar-se foi o fotógrafo Rodrigo Baleia, colaborador da Revista Nationals
Geographic Brasil e Agência de notícias Folhapress, tendo ainda fotos publicadas em importantes publicações internacionais. O fotógrafo
realizou sua palestra sobre o tema "Retrato da
nossa relação com o Meio Ambiente", destacando
sua relação antiga com a fotografia ambiental. Ele
falou fortemente sobre malefícios do individualismo e consumismo latentes em nossa sociedade,
bem como a necessidade urgente do ser humano
mudar seus hábitos e reduzir o consumo, principalmente dos itens e embalagens plásticos, grande
vilão dos oceanos. "Infelizmente, muito pouco do
plástico recolhido é efetivamente reciclado (cerca
de 10%). Por isso creio que temos que sair do lugar
de conforto, parar de pensar que estamos fazendo
nossa parte simplesmente por separarmos o lixo
entre o seco e o orgânico". disse o fotógrafo, destacando que diminuir o consumo, aprender a recu-

sar os excessos, evitar embalagens plásticas (que
depois podem acabar nos oceanos, ameaçando a
biodiversidade) - são algumas atitudes que podemos tomar, para tentar preservar o que temos do
mundo para as futuras gerações.
Fazendo coro ao discurso do fotógrafo Rodrigo
Baleia, o professor Paulo Henrique Ott, da Uergs
e do Gemars, ressaltou que Oitenta por cento do
lixo encontrado na Guarita foi composto por plástico, sendo que os principais itens coletados em
2017 são muito semelhantes aos encontrados nas
edições de 2015 e 2016. "As principais fontes de
poluição apresentam um padrão que pode e precisa ser revertido", destacou Ott, continuando.
“A ideia do evento não é simplesmente limpar as
praias e rios, mas despertar a atenção das pessoas para o crescente problema mundial que o
plástico vêm se tornando, e incentivá-las a buscar soluções em nível local”, reforçou o representante do Gemars. Representantes de outras
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Eleita nova diretoria do Comitê Mampituba
para o próximo biênio
Alexandre Almeida substituirá Leonila Ramos na presidência da entidade
Por Guile Rocha
(Assessoria de Comunicação - Comitê Mampituba)
Alexandre Almeida (representante da Associação dos Irrigadores do Rio Mampituba - AIRIM) é
o novo presidente do Comitê de Gerenciamento
da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba. Ele irá
comandar o colegiado - que integra representantes de entidades civis e governamentais, responsável por gerir os interesse sobre a água na bacia
do Rio Mampituba - pelo biênio 2017-2019, em
substituição a Leonila Quartiero Ramos. Alexandre foi oficialmente eleito na reunião ordinária do
comitê, que ocorreu na tarde de quarta-feira (27)
na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Torres (STR). José Antonio Dambros (representante da CORSAN), que já era vice-presidente, foi reeleito para a função, e Christian Linck da Luz segue

sendo o Secretário Executivo.
"Estaremos olhando tanto pelo interesse dos
usuários da água quanto pelo entendimento dos
municípios e órgãos gestores. Nesse começo de
mandato, iremos trocar ideias e dar continuidade
ao bom trabalho que já vem sendo feito, buscar
uma assessoria do pessoal que já está mais a par
dos trâmites e discussões que envolvem essa importante função no Comitê Mampituba", salientou Alexandre Almeida durante sua posse. Já o
vice-presidente José Antônio Dambros ressaltou
que seguirá auxiliando nos enquadramentos do
Comitê Mampituba com as novas legislações de
uso da água, bem como dando continuidade aos
processos da elaboração do Plano de Bacia. "A
Corsan não pode ficar de fora deste momento importante que está sendo trabalhado. Estarei disponível para ajudar na medida do possível".

Da esquerda para a direita: Secretário Christian Linck da Luz,
vice-presidente José Antônio Dambros e presidente Alexandre Almeida,
juntamente com a agora ex-presidente, Leonila Ramos

Leonila Ramos faz balanço de sua gestão
Em sua despedida da presidência do Comitê
Mampituba - entidade a qual esteve a frente por
dois biênios (2013-2015 e 2015-2017) - Leonila
Quartiero Ramos fez um balanço de sua gestão,
indicando conquistas e importantes debates realizados em nome do colegiado, que articula ações
em prol da sustentabilidade da Bacia do Rio Mampituba. Ela lembrou da luta muitos anos - os quais
participou ativamente através da ONG Onda Verde
- pela formalização do Comitê Mampituba, resultando em sua institucionalização oficial em julho

de 2013. "Após a formação do Comitê ficamos um
período sem recursos, seguido por uma inédita parceria (com aporte financeiro de R$30 mil anuais) do
Município de Torres. Em 2015 o Governo do Estado
do RS firmou um convênio, com os comitês de gerenciamento das bacias hidrográficas dos rios - incluindo o do Mampituba -nos provendo com recurso financeiro de R$ 100 mil anuais, com o objetivo
auxiliar na manutenção do nosso Comitê", lembrou
Leonila. Ela salientou ainda a participação constante do Comitê em importantes eventos nacionais e

estaduais, como o ENCOB (Encontro Nacional dos
Comitês de Bacia Hidrográficas) e o Fórum Gaúcho
dos Comitês de Bacia - sendo que Torres chegou a
sediar um destes fóruns, no ano passado.
Também foram sublinhadas por Leonila as articulações e conversas para motivar e mobilizar representantes de municípios de Santa Catarina, na
busca pela criação de um Comitê Nacional da Bacia
do Rio Mampituba (uma vez que o rio é federal, em
razão de seus afluentes estarem espalhados pelo
RS e SC). Atualmente, os afluentes do Mampituba

localizados em SC são geridos pela bacia vizinha, do
Comitê Araranguá. "Apesar de toda mobilização,
não vai haver a federalização por enquanto, mas
conseguimos encaminhar proposta de uma resolução para a Gestão de Bacias Compartilhadas de
pequeno porte. A partir de nossos esforços junto a
ANA (Agência Nacional de Águas), vamos ser modelo, projeto piloto para gestão bacias pequenas
e compartilhadas em divisa estadual", destacou a
presidente do Comitê Mampituba, em sua última
reunião na função.

o uso de agrotóxicos na área da bacia hidrográfica, tratamento de esgoto, uso da água, etc.
O trabalho de mobilização junto as entidades
envolvidas com o rio é outra importante função do comitê".
Outras questões também foram debatidas
no encontro, como os pontos de balneabilidade na orla ( e em particular junto a foz do

Rio Mampituba) e a colocação de placas indicativas durante a temporada de veraneio. Os
membros do Comitê também concordaram em
requerer, junto ao BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento Social) informações sobre a
criação de uma agência, que pode ser formada
para regular questões dos comitês do RS - mas
cujas atribuições ainda não estão muito claras.

Plano de Bacia e outros assuntos debatidos
A formatação do Plano de Bacia do Rio
Mampituba - que após anos de debate começou a ser elaborado este ano, com previsão
para estar finalizado até o início de 2018 - foi
outro ponto ressaltado como uma conquista
por Leonila Ramos. Presente na reunião ordinária desta última quarta-feira (27), Caroline
Moura, coordenadora do Balcão de Licencia-

mento Ambiental Unificado da FEPAM Litoral
Norte, explicou um pouco sobre o que mudaria
a partir da definição do plano, que serve para
fundamentar e orientar a implementação da
Política Estadual de Recursos Hídricos e seu gerenciamento. "O ponto chave são os enquadramentos que os membros do Comitê Mampituba decidirão: decidir regras e restrições sobre

Oficina em Torres explica funcionamento do
Sistema de Outorgas de Água
Na manhã de 27 de setembro (quarta-feira), o Comitê de Gestão da Bacia do Rio
Mampituba realizou - em parceria com a
Fundação Estadual de Proteção Ambiental
(FEPAM) - uma Oficina sobre o Sistema de
Outorga de Água do RS (SIOUT). O evento
ocorreu junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Torres (STR), e contou com a
presença de representantes do STR, da Corsan e da Prefeitura de Torres, que ouviram
as explicações da engenheira florestal Caroline Moura, coordenadora do Balcão de Licenciamento Ambiental Unificado da FEPAM
Litoral Norte. A oficina foi mediada pela
presidente do Comitê Mampituba, Leonila
Quartiero Ramos.
No evento, Caroline explicou aos presentes como utilizar o novo site do SIOUT. Tra-

ta-se de um canal de atendimento unificado e integrado, que permitirá aos usuários
acompanhar a tramitação das concessões e
administração de atos inerentes às outorgas
de uso de água. A ferramenta pretende dar
maior celeridade aos procedimentos internos, já que a análise técnica será simultânea
entre os diversos profissionais envolvidos
nos órgãos ambientais. "Além da agilidade
desde o acolhimento, o novo sistema também subsidiará os gestores e especialistas
ambientais na análise técnica e integrada
dos licenciamentos, pois - quando a ferramenta estiver totalmente concluída - vai
operar integrado ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ao Sistema de Outorga de Água
(SIOUT)", falou Caroline, destacando que
Comitê Mampituba terá que mobilizar a so-

ciedade para levar as pessoas a se cadastrarem.
A engenheira florestal da FEPAM ressaltou a importância de produtores rurais da
região registrarem suas propriedades do Cadastro Ambiental Rural (CAR): o prazo máximo para os registros termina em dezembro
de 2017. " Quem não fez o CAR, a partir do
ano que vêm, não consegue nenhum tipo de
financiamento. Porém o déficit dos cadastros é grande, o que dificulta que tenhamos
informações mais precisas também no Siout.
São os instrumentos de gestão que temos..
Até final de 2018 todos precisam", disse Caroline, indicando ainda que muitos cadastros
foram feitos forma incompleta, dificultando
o acesso a informações pertinentes sobre as
localidades e sua relação com a água.

Mais uma vez, ganhou destaque o debate
sobre o uso da água da Lagoa do Jacaré (em
Torres/RS), uma vez que uma liminar do Ministério Público está impedindo que novas
outorgas sejam emitidas por agricultores
no local - liminar esta baseada em uma denúncia de que estaria ocorrendo drenagem
irregular no local, denúncia que contou com
anuência do Parque Estadual de Itapeva. Todavia, conforme relatou Caroline, diversos
estudos técnicos foram feitos no local pela
Fepam sem que se encontrassem evidência
de dano ambiental grave. "Além disso há
uma incoerência nesta liminar do MP, uma
vez que não é precisa anuência do PEVA nesta questão, porque não se trata de licença
ambiental, mas sim de um serviço de outorga de água", finalizou a técnica da Fepam.
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Produtores buscam melhorar produção de banana orgânica na região
Por Miriam Sperb
Um curso de cinco etapas sobre princípios básicos da agricultura ecológica, iniciado terça-feira, 26 de setembro, no Centro
de Formação Pastoral em Dom Pedro de Alcântara, deve melhorar a qualidade da banana orgânica de 36 famílias da região. São
agricultoras e agricultores de grupos que já
produzem sem veneno, mas que ainda não
têm a capacitação exigida pela Rede Ecovida
para todos que desejam integrar esse espaço de articulação da Agroecologia nos três
estados do Sul do Brasil.
Com histórias diferentes e o desejo comum de qualificar a produção, esses bananicultores assistiram, na parte da manhã, à
introdução do coordenador do Centro Ecológico Laércio Meirelles, sobre conceitos
que embasam a agricultura ecológica. Para
o agrônomo, a principal mudança ocorre no
modo de ver a agricultura, para que o sol,

água e nutrientes produzam alimentos saudáveis.
“Talvez vocês achem que
a planta cresce
tirando adubo
da terra, mas
isso é só 1%.
Elas tiram do
ar e da água, e
o que permite
que elas façam
isso é a energia
do sol”, explicou
o
agrônomo,
reforçando
a
ideia de que o
solo deve estar
sempre coberto
e a vegetação
espontânea não
deve ser reti-

Turno de prática com visita à bananal
Para José Carlos Lummertz, do grupo Três
Irmãos, “é uma grande coisa a gente não
usar veneno. Antigamente eu usava Roundup
(herbicida) e banhava o cacho com Tordon .
O Roundup era pra não deixar o mato. Agora
estamos roçando e vendo que as bananeiras
pararam de adoecer, a banana está mais saudável”. O agricultor observou que também
não sentiu mais efeitos dos agrotóxicos na
própria saúde.

Assim como Lummertz, Alexandra Coelho
da Luz, do grupo Chapada dos Mesquitas,
que está há quatro meses fazendo a transição da banana convencional para a orgânica,
“não usa aqueles outros produtos que fazem
mal”. Ela e o filho colocavam “um produto”
no cacho da banana e quando chegavam em
casa sentiam problemas na visão. “Desde
que estamos na agricultura ecológica não dá
nada disso”, relatou a agricultora. O retorno

rada, e sim, manejada. Conforme a experiência de Meirelles, “se usar herbicida, vai

ter que usar depois um inseticida e outros
produtos”.

Visita a Bananal em Dom Pedro de Alcântara fez parte da programação
econômico é outro ponto considerado pelos
produtores. Lummertz disse que gasta menos
para produzir, enquanto Alexandra, antes da
transição estava vendia a caixa de 25 quilos
por R$ 8 reais e hoje vende a R$ 15 reais a caixa pequena. Na parte da tarde o grupo visitou
o bananal do Silmar, no Morro do Coco, em
Dom Pedro de Alcântara. As próximas etapas,
de aproximadamente oito horas cada, estão
marcadas para os dias 5, 11 e 18 de outubro

e 1 de novembro.
Participaram dessa primeira etapa agricultoras e agricultores das comunidades de Rio
do Terra, Alto Rio do Terra, Chapada do Alegrete, Chapada dos Mesquitas, Chimarrão e
Morro Azul, de Três Cachoeiras; Porto Colônia,
de Dom Pedro de Alcântara; Rio da Invernada,
Roça da Estância e Taquaruçu, de Mampituba, Campo Bonito, de Torres , Três Passos, de
Morrinhos do Sul.

A FOLHA

Sexta-Feira, 29 de Setembro de 2017 23

POLÍCIA

Operação da Polícia Civil é deflagrada
contra o narcotráfico e armas TAMBÉM
no Litoral Norte
Por Polícia Civil RS
A Polícia Civil, por meio da
1ª Delegacia de Investigações
do Narcotráfico do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (1ªDIN/
Denarc), deflagrou, na manhã
desta quinta-feira (28), a Operação Arcano. O objetivo é desarticular grupos criminosos
que se utilizavam de diversas
redes sociais como forma de
negociar objetos ilícitos, sobretudo armas de fogo e drogas.
Foram presas 15 pessoas, três
delas durante o período de investigações.
Aproximadamente 200 policiais civis cumpriram 30 mandados de busca e apreensão
em 12 cidades do RS, concentradas na Região Metropolitana, Vale dos Sinos e Litoral Norte. Durante a ação e
durante o período das investigações foram apreendidas
duas pistolas, três carabinas, um revólver, um simulacro,
acessórios para dar maior poder de fogo às armas, munições (incluindo de fuzil) e drogas. Foram apreendidos
mais de oito quilos de maconha, mais de 200 pinos de cocaína, 100 comprimidos de ecstasy e 150 pontos de LSD.
Conforme o delegado Guilherme Calderipe, foram seis
meses de investigações. "Os integrantes do grupo se utili-

zavam de aplicativos em redes sociais para fazer negociação de drogas, armas e acessórios para armamento, tudo
em ambiente virtual", disse Calderipe.
"Os criminosos se sentiam totalmente seguros no ambiente virtual e na utilização dos aplicativos. Eles achavam que não estavam ao alcance da Polícia Civil", afirmou
o diretor de investigações do Denarc, delegado Mario
Souza.
A operação também teve a participação de cães farejadores do Denarc, do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e da Divisão de Apoio Aéreo, empregando o
helicóptero da Polícia Civil no apoio às buscas.

TRES INDIVÍDUOS PRESOS APÓS FURTAREM
POUSADA EM TORRES
Torres, tarde de terça-Feira (26). Às
15h50, uma guarnição da Brigada Militar
de Torres foi despachada para averiguar
indivíduos que teriam sido autores de um
furto a uma pousada, localizada na praia
da Cal. Os policiais encontraram e abordaram os indivíduos.
Em revista, todos os objetos furtados
na pousada se encontravam em posse dos
mesmos, dentro de mochilas. Foi feito contato com o proprietário do local, que afirmou serem os objetos furtados do seu es-

Homem preso suspeito de
ameaçar família com arma de
fogo em Arroio do Sal
Na noite de sábado (23),
uma guarnição da Brigada Militar de Arroio do Sal prendeu,
em flagrante delito, um homem
portando uma pistola Bersa (calibre 765) em sua residência, no
balneário Rondinha. Os policiais
foram acionados por uma das
filhas do acusado, que informou
que o seu pai, de posse de uma
arma de fogo, estaria ameaçando
a família. Os policiais militares,
então, compareceram no local e,
após buscas, apreenderam a referida arma.

Casal é preso No bairro
Piquenique por receptação e
tráfico de drogas
ARROIO DO SAL - Uma denúncia anônima gerou uma
ação conjunta da Polícia Civil
e da Brigada Militar de Arroio
do Sal que resultou na prisão
de um casal e na apreensão de
objetos furtados, no Bairro Piquenique.
Foram apreendidos: oito botijões de gás P13, um P8, três
celulares, dois receptores de
antena da Claro, um lava jato
Lavor, um aparelho de DVD

Sony, um fogão quatro bocas
de mesa e uma lavadora de
roupas 6 kg da Eletrolux, além
de uma quantia de dinheiro em
notas pequenas e uma porção
de entorpecentes caracterizando trafico de drogas.
O casal foi encaminhado
aos Presídios e os itens apreendidos estão na Delegacia de
Policia para o reconhecimento,
mediante comprovação de propriedade.

BM de torres prende foragida
da justiça
tabelecimento. Foi dado voz de prisão aos
autores do crime, posteriormente deslocados a Delegacia de Policia Civil de Torres.

Tarde de terça-Feira (26). Por
volta das 16h10min, uma guarnição da Brigada Militar de Torres
saiu em diligencia a cumprimento
de mandado de uma foragida. Foi

encontrada C.M.P de 31 anos, em
sua própria residência, onde foi
dado voz de prisão. Posteriormente, ela foi conduzida a Delegacia
de Policia Civil.

Após barreira policial, Veículo
furtado é recuperado em Torres
No início da manhã do dia 21 de setembro, um policial civil de Porto Alegre repassou à Brigada Militar de Torres a informação
de um veículo furtado na capital que estaria deslocando-se pela BR 101 em direção
a Torres. As guarnições da Brigada Militar e
da PM do Passo de Torres, então, efetuaram
uma barreira policial e conseguiram e flagrar
o deslocamento do veículo furtado, um Kia
Cerato. O suspeito, ao perceber a presença
policial, empreendeu em fuga, sendo acompanhado até a localidade de Curralinhos

(Passo de Torres), local onde abandonou o
veículo e fugiu para dentro de um campo. Os
policiais realizaram buscas,mas não conseguiram localizar o suspeito em fuga.
Os policiais constataram que o veículo
furtado estava com placas de outro carro, a
fim de ludibriar a fiscalização - numa tática
criminosa referente a clonagem. O automóvel foi então recolhido e, posteriormente,
entregue a vítima, que reside na capital gaúcha. As placas originais estavam embaixo do
tapete do banco dianteiro direito.
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Salti One Store abre em Torres
com torrenses no comando
Marca, que trabalha com moda infantil licenciada pela Marisol, possui 270 lojas espalhadas por todo o Brasil
Na noite de última quarta-feira, dia 27
de setembro, inaugurou em Torres a Salti
One Store, filial licenciada da rede de lojas
especializada em roupas infantis One Store,
uma operação da marca Marisol. Além do
diferencial competitivo na moda infantil, as
empreendedoras da moderna operação são
torrenses, conhecidas na sociedade local, o
que amplifica a possibilidade de sucesso
da loja na cidade. A loja encontra-se na rua
Manoel José de Matos Pereira, 461 (Residencial Paris, no Centro de Torres).
As proprietárias Tainara Vargas e Cláudia Tamires Pedrotti receberam amigos e
amigas em um prestigiado coquetel na Salti
One Store. Lá estavam presentes também

consultores executivos da Marisol que vieram conferir a finalização do conceito da
loja, setorizada em quatro marcas que serão as protagonistas do empreendimento:
Lilica Repilica, Tigor, Marisol e Mineral, formando um mix de produto variado, desde
o diferenciado, classe A, ao mais popular e
acessível.
A Marisol S.A é uma das maiores empresas do setor de vestuários do Brasil, com 53
anos de mercado. A empresa possui parques fabris nos estados de Santa Catarina
e Ceará e conta com 270 da loja One Store
espalhados pelo Brasil, além de outras 130
lojas especializadas nas marcas que produz
e distribui.

Tainara Vargas (e) e Cláudia Tamires Pedrotti (d): proprietárias da Salti One Store

A FOLHA

COLUNISTAS

Paula Borowsky
Psicoterapeuta / Psicanalista

Espaço Psicanalítico Educacional | Fone. 9221 9189

A chupeta é importante para o bebê?
A chupeta acalma, conforta o bebê e traz um importante prazer
a ele. É claro que nada se iguala ao conforto do corpo e do seio
materno para um bebê, mas o que fazer quando isso não é possível, seja porque a mãe não consegue amamentar, ou porque
ela é ausente ou pelo simples fato de que não poderá dar o seio
cada vez que a criança estiver chorando, agitada, ou com dor,
ou mesmo assustada?
Embora se fale muito sobre os prejuízos da chupeta, especialmente para o funcionamento da boca e dos futuros dentes, parece haver pouca valorização de sua importância sob o ponto
de vista psicoafetivo. O bebê é muito mais do que um corpinho
frágil, que tem de ser alimentado e que precisa de cuidados, é
também um serzinho cem por cento dependente de alguém que
lhe apresente o que é segurança, amor e qual seu lugar no mundo. E a chupeta é um importante instrumento para isso.
Todo bebê tem necessidade de sugar, o que já é percebido nos
exames de imagens e de ultrasom, que mostram os bebês com
o dedo polegar na boca, ainda no útero da mãe. É que esse impulso natural, de sucção, serve para habilitar o bebê a sugar o
mamilo e assim se alimentar; basta ver que já desde a primeira
vez que a mãe dá o seio ao bebê, ele já começa a sugar. Isso
é biológico e acontece com todos os mamíferos, só que com os
não humanos é simples: a mãe está sempre ali, disponível para
os filhotes, que mamam sempre que precisam.
Acontece que nos bebês humanos, além da mãe não estar sempre ali, as necessidades dos primeiros anos são longas e mais
complexas do que a satisfação da fome pelo leite, pois o bebê
tem outras “fomes”, que são de aconchego e de prazer de ser
acalmado. Quando ele tem isso, adquire um sentido de ser amado.
E saibam que é o próprio bebê que “descobre” que alimentar-se
acalma e que pode ser um enorme prazer se isso acontece de
uma forma doce, pacienciosa e amorosa por parte da mãe. Assim, ao longo do tempo, essa mesma sensação boa ele vai buscando na chupeta, como uma espécie de substituto temporário,
por exemplo, nos momentos de fome, de dor, de ansiedade ou
de outro desconforto, em que ele não pode ter o seio acalmador.
Nessas horas o bebê se agita, chora muito, sacode os braços e
as perninhas, ficando por vezes desesperado. Ah, mas um bom
colinho e a chupeta dão conforto, pois servem para substituir o
seio acalmador ausente, com a vantagem que também podem
ser dados por qualquer pessoa que não necessariamente a mãe.
Também acontece do bebê despertar assustado, ou agitado por
algum pesadelo e muitas vezes nem ser necessário tirá-lo do
berço, basta dar-lhe a chupeta prá ele se acalmar e voltar a
dormir.
Na próxima coluna daremos continuidade ao tema, até lá!
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A RIQUEZA DO ARTESANATO BRASILEIRO
Os panos, o barro, a madeira e muitas outras matérias-primas ganham vida na mão de artesãos de todas
as partes do Brasil, fazendo nascer peças belas e únicas.
Contudo, elas não são apenas bonitos artefatos, mas
carregam um significado muito maior. Traduzindo experiências, histórias, crenças e costumes do cotidiano dos
artistas, de sua cidade ou do que aprendeu ao longo de
sua vida. Então, que tal dar um toque bem nacional ao
décor da sua casa? Aproveite a beleza, a multiplicidade
e os detalhes que só o artesanato brasileiro sabe oferecer para decorar cada cantinho do lar.
O TRANÇADO: Um dos marcos da nossa origem indígena está na arte de trançar fibras e, a partir delas, criar
lindos objetos. Esse tipo de artesanato brasileiro possui
uma boa variedade de produtos e estilos, já que podem
ser fabricados em diversos formatos, cores e espessuras
– desde cestas e objetos decorativos até peças mais elaboradas de mobiliário.
RENDA-SE ÀS RENDAS: A renda é um dos tipos de artesanato brasileiro mais famoso
no país e no mundo graças ao trabalho delicado e minucioso de diversas rendeiras espalhadas pelo Brasil. Esse tipo de artesanato
brasileiro é fundamental para a economia
de alguns estados das regiões Norte, Nordeste e Sul. A renda pode fazer parte da
composição de cada cantinho do seu lar
e dar um toque muito mais gracioso ao
ambiente.
TECELAGEM MANUAL: A tecelagem é
outra técnica bastante popular do artesanato brasileiro. Através dela são fabricadas roupas, tapetes e mantas que oferecem à decoração um ar bastante original,
pessoal e único. Afinal, por ser um processo manual e bastante característico do
artesanato brasileiro, cada peça tem seu
toque exclusivo. A vantagem desse tipo
de artesanato brasileiro é que ele pode
ser fabricado em diversos modelos de linhas e cores, ampliando a variedade de peças que
você pode escolher.
CERÂMICA: Típicos da região nordeste do país, os artigos em cerâmica encantam pela
sua diversidade. Para quem pensa que com esse tipo de matéria-prima só podem ser feitos
vasos, os artesãos nos mostram que o artesanato brasileiro pode e vai além. Com a cerâmica
são produzidos diversos bonecos que retratam figuras típicas da região, como os cangaceiros, as baianas, os retirantes e as rendeiras, ideais para compor uma decoração brasileira
ou mesmo rústica, rica em materiais naturais, como as fibras, a cerâmica, a madeira, entre
outros.
O trabalho artesanal brasileiro é
considerado por muitos estrangeiros como um diferencial no mundo
do design. Mas, infelizmente, aqui
esse prestígio não é tão percebido e os artesãos ainda disputam
espaço no mercado. O artesanato
no país enfrenta problemas como
a falta de incentivo econômico e a
baixa qualificação dos profissionais,
apesar de ser incrivelmente rico em
técnicas, materiais e habilidades regionais. Para inovar no artesanato
é necessário não descaracterizá-lo.
Há alguns projetos de incentivo que
trabalham lado a lado com artesãos,
buscando uma releitura moderna sem alterar a riqueza da tradição presente nas peças. A
conexão do artesanal com o luxo se dá ainda na escolha de materiais diferentes, no requinte
da produção e na expressividade dos profissionais. Além disso, é fundamental resgatar a
cultura das regiões e usar toda a carga emocional do artesanato.
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BM e CFC mobilizam estudantes na
Semana Nacional de Trânsito na região
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Prefeito de Arroio do Sal
vai a Brasília

Prefeito Affonso Flávio Angst

Ação em escola infantil de Dom Pedro de Alcântara
Durante a Semana Nacional de
Trânsito, entre 18 e 25 de setembro,
a Brigada Militar e o Centro de Formação de Condutores (CFC) de Torres
estiveram em diversas escolas da cidade, de Mampituba e Dom Pedro de
Alcântara realizando palestras e atividades lúdicas com os alunos.
As ações contaram com a participação de 416 estudantes, de seis
a 12 anos, e tiveram o objetivo de
expandir a consciência das crianças
sobre as questões de trânsito, a partir
de um aprendizado inovador para os

atuais pedestres e futuros motoristas. Foram utilizados materiais pedagógicos institucionais do Detran/RS,
como cartilha dos dez erros, revista,
desenhos para colorir e panfletos.
As atividades foram desenvolvidas pelos instrutores do Programa de
Resistência e Combate às Drogas e à
Violência (Proerd) da Brigada Militar,
sargento Leandro Martins e soldado
Márcia Valim, da 2ª Companhia/2º
BPAT, e pela equipe do CFC de Torres, Rodrigo Vicente, Alan Linhares,
Roberto Justo, Alessandra Cardoso,

Carina Lumerts e Daniela Rocha.
Em Torres, as instituições de ensino participantes foram as escolas
particulares de educação infantil
Fofura e Pequeno Aprendiz e a municipal Zona Sul. Em Mampituba, as
ações ocorreram na escola municipal Afonso Bedinot e em Dom Pedro
de Alcântara nas escolas municipais
Professora Luiza Rodrigues e Mundo
Encantado e estadual José Antônio
Rolim.
*Com CRPO Litoral

XX Dança no Passo de Torres foi sucesso
No final de semana passado,
dias 23 e 24 de setembro ocorreu
na cidade do Passo de Torres o
Festival Dança Comigo. O evento
é uma realização da secretaria de
Cultura da cidade e inova por colocar a dança como um dos motes
de exploração da criatividade da
sociedade local.
Conforme informações vindas
da própria prefeitura em rede social, “o Festival foi sucesso total”.
A mesma nota da prefeitura informa que "foram mais de 400 bailarinos em duas noites de apresentações que encantaram o público”.
O Festival Dança Comigo - Edição Passo de Torres em 2017 - é o
XX evento da mesma organização.
Em seu conteúdo está principal-

mente a apresentações de dança
em caráter competitivo, visando
à difusão e o incentivo da arte
da dança, a integração cultural, o
desenvolvimento técnico e a valorização do “fazer artístico” como
forma de expressão cultural.

Organizado já em sua 20ª edição pelo Centro Cultural Inge &
Margot, o Festival Dança Comigo
teve sua primeira edição como
festival amador em 1988. E segue
até os dias de hoje mantendo o
conceito pelo qual foi criado.

O Prefeito de Arroio do Sal,
Affonso Flávio Angst, embarcou
para Brasília nessa segunda-feira,
25 de setembro, onde cumprirá
agenda nos Ministérios do Turismo, da Agricultura, da Integração,
do Desenvolvimento, das Cidades,
da Saúde e da Educação, além do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O Prefeito está acompanhado
da Secretária de Educação e Cultura, Joelma Becker e dos Vereadores Carlos Dias e Giovani dos Reis.
A previsão é que a comitiva retorne na sexta-feira, 29 de setembro.

Acesso ao Balneário
Perola recebe melhorias
AROIO DO SAL
- A Secretária de
Obras e Transporte, juntamente
com as Secretarias de Planejamento e Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca,
realizaram meDaniel Matos/Comunicação Social
lhorias no acesso do Balneário
está o recuo para que os conduPérola, com a Estrada do Mar (RS tores não precisem mais parar em
389), uma antiga reivindicação da cima da via de rolagem, o que procomunidade.
porciona mais segurança a todos
Entre os serviços realizados os usuários da Estrada do Mar.

Dia do Idoso será comemorado com
baile em Dom Pedro de Alcântara
O Dia do Idoso, celebrado no dia
1° de outubro, será comemorado
com baile em Dom Pedro de Alcântara. A Prefeitura Municipal, por
meio do Departamento de Assistência Social e o CRAS, convida a todos da Melhor Idade para celebrar

a data no dia 14 de outubro, às 14h,
no Salão Paroquial do município.
A festa terá animação de Jalmir
Santos e participação especial do
“Grupo Ferrujets”. A entrada é gratuita e os participantes concorrerão
a muitos brindes.
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Torneio Integração de beach tennis realizado na SAPT
Nos dias 23 e 24 de setembro,
nas dependências da Associação
dos Amigos da Praia de Torres
(SAPT), aconteceu o Torneio Integração de Beach Tennis. Foram 44

duplas distribuídas nas seguintes
categorias: MASCULINA A, MASCULINA B, FEMININA B, MISTA A,
MISTA B e INICIANTES. O torneio
objetivou arrecadar fundos para a

Resultados do evento
MASCULINA A = 1º Lugar - Waguinho Pereira e João Queiroz; 2º
Lugar - Tiago Hollander e Bernard Honnef
MASCULINA B = 1º Lugar - Miguel Bastian e Vitor Kuhn; 2º Lugar
- Leonardo de Souza e Alexandre Rosa
FEMININA B = 1º Lugar - Alexandra Barros e Estefani Oliveira; 2º
Lugar – Anelise Kuhn e Marta Chissini
MISTA A = 1º Lugar – Leonardo de Matos e Camila Meister; 2º
Lugar – João Annibal Queiroz e Patricia Vargas
MISTA B = 1º Lugar - Fernando e Clarissa Couto; 2º Lugar - Vitor
Kuhn e Alexandra Barros
INICIANTES = 1º Lugar - Carlinhos e Valentina; 2º Lugar - Zoelino
e Lucas

construção da cobertura de uma
quadra de Beach Tennis no clube.
"Foram dois dias de muitos jogos,
integração e alegria. A união no torneio mostrou mais uma vez o clima

esportivo e saudável contagiante
entre os atletas", destaca a diretoria da SAPT.
Os apoiadores do esporte PROBIKE, TORRES CALÇADOS, ACADE-

MIA TOTTAL FITNESS e a ESCOLA DE
NATAÇÃO BIA NARDI doaram vários
brindes que foram sorteados entre
os atletas para animar ainda mais o
torneio.
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Ascort domina Etapa Torres do
Circuito Sesc de Corridas

A Ascort (Associação dos Corredores de Torres) e
Projeto Brincar de Correr participaram com força
da etapa Torres do Circuito Sesc/Caixa de Corridas,
realizada na manhã deste domingo (24/9), reunindo
cerca de 700 atletas. A prova contou com duas categorias, adulta e infantil, com três (3km, 5km e 10km)
e duas (1km e 2km) modalidades, respectivamente.
"Os atletas da Ascort participaram com grande força
levando um troféu de destaque e também como 2°
maior equipe. tivemos vários destaques que superaram numa prova de nível técnico altíssimo, sendo
que o percurso era totalmente rápido", destacou o
Presidente e Treinador Cláudio Freitas.
Na prova de 10km o grande destaque foi José Daniel que venceu com uma forte disputa com Osvaldo
que representou a Ascort também - e em 3° Lugar
fechou Marcos Vinicius. Na categoria 10km Feminino o grande destaque da Ascort foi Carolina Conceição, que fechou em 2° Lugar. Boa participação
também do popular Caio Amiguinho, que ficou em

primeiro lugar na categoria 10 km comerciário (acima dos 60 anos).
Na prova geral dos 5km tivemos os três primeiros
colocados da Ascort sendo o Campeão geral Winderson Malinski, Vice Campeão Andriws Matheus e
em 3° Lugar Victor Hugo. Já no feminino Geral Érica
Shardosim foi 3° colocado.
Nos 3km geral Natan Nascimento fechou como vice
campeão geral e 1° Lugar na categoria geral 3km
usuário, Emily Bandeira foi Vice Campeã. Na categoria 16 a 19 anos Usuário Teilor Fajardo foi Vice
Campeão e Lucas Sousa medalha de bronze na 3km
Comerciário Marcos André foi Campeão.
Nas categorias Infantil 1km e 2km tivemos ainda
mais amplo domínio com vitória de Eduardo Bandeira e Vice Campeão Nicolas Santos, no feminino
Sarah Santos ganhou com uma grande disputa com
a atleta do projeto também Brenda Brum. Na categoria 1km Pedro Henrique ganhou e Poliana Nascimento foi campeã também no feminino 1km.

Atletas rumo ao Brasileiro Sub 16
E os atletas do Projeto Brincar de Correr / ASCORT
viajaram neste dia 28 de Setembro (quinta) para
o Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16 - que ocorre em Fortaleza. A competição terá nada menos
do que 671 atletas de 104 clubes de 22 Estados
(e do Distrito Federal). A Ascort estará representada por dois atletas: 1) Eduardo Bandeira - atual
Campeão Estadual dos 1000m rasos e 1000m c/
obstáculos (sendo que Eduardo este ano foi Campeão Estadual também nos 3000m na categoria
Sub 18 e Campeão Estadual nos 5000m da catego-

ria Juvenil e Campeão do Jergs da prova 3000m);
2) Nicolas Santos, que foi medalha de Bronze nos
1000m c/ obstáculos e é uma grande promessa para a Ascort pois já se encontra entre os 20
melhores atletas do Brasil na categoria sub 16. Os
atletas viajaram com ajuda de nossos Patrocinadores, equipe Técnica, apoiadores e amigos que
nos ajudaram vendendo rifas, um agradecimento
especial a Marcio de Sousa por acompanhar os
atletas, destacou o Presidente e Treinador Cláudio Freitas.
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Meninas da EFAA Torres farão
avaliação com o grupo do Grêmio
Meninas da EFAA (Escolinha de Futebol Amigos do Adri) irão fazer testes no
Grêmio Futebol Porto Alegrense. Diferente do que se está acostumado, as meninas Flávia e Raquel não passarão por
peneiras, elas irão direto até a Arena do
Grêmio, onde passarão treinarão com o
grupo do clube nos dias 4 e 6 de outubro
de 2017. Um trabalho visando a procura
de talentos futuros para o futebol gremista. Essa é a função do Departamento
de Avaliação das Categorias de Base do
Grêmio, e será na frente de grandes feras
que Raquel e Flávia, jovens talentos torrenses, mostrarão porque escolheram a
EFAA para treinar.
“Meu sonho sempre foi ser jogadora
de futebol, e desde então fui me dedicando para poder chegar a uma oportunidade dessas e hoje graças ao Daniel e
ao Fernando e a galera do Grêmio estou
tendo a oportunidade de fazer esse teste e vou dar o meu melhor, espero que
dê tudo certo e vamos em frente”, disse
Raquel Santos.“Ter a chance de realizar o
teste em um time do porte do Grêmio é
o sonho de uma vida que se tornou realidade, uma realidade que antes era
muito mais distante em virtude da falta
de visibilidade e incentivo que o futebol
feminino recebia no país. Tenho a certeza
de que será uma experiência pessoal incrível. Me considero uma pessoa de sorte
por receber essa oportunidade que, sem

dúvida alguma, vou agarrar com todas as
minhas forças para voltar de Porto Alegre
com o objetivo de fazer parte do grupo alcançado e, claro, levando o nome da EFFA
e de Torres junto comigo. ” Disse Flávia
Lima.
Os professores Daniel Contini e Fernando Silva, agradecem aos patrocinadores e aos pais de alunos pela confiança
neles depositada, e já alertam, “virá boas
novidades em breve para a EFAA”.

Jovem torrense conquista bronze
em sua categoria no Campeonato
Brasileiro de Boxe

Começou o municipal de
futebol de campo de Torres
As primeiras partidas do Campeonato Municipal
de Futebol de Campo de Torres foram realizadas
no último domingo, 24 de setembro. O Campeonato é uma promoção da Secretaria de Turismo,
Cultura e Esporte.
Na Chave A, no Complexo Esportivo Mar Azul, às
13h30, ocorreu uma grande goleada da equipe
da casa - o Mar Azul - sobre o Amigos do Adri F.C.:
6 a 1. Os gols do Mar Azul foram de Pedro Henrique (1), Roberto Vitorino (1) , Jesiel Matias (2),
Romário (1) e José Augusto (1). O gol de honra
do Amigos do Adri F.C. foi de Everton Rocha (1).
Também nas dependências do Mar Azul, às
15h30 ,ocorreu outro grande jogo, desta vez entre a equipe da Adescon contra o Vera Cruz, que
acabou vencendo por 3 a 1. Os gols do Vera Cruz
foram de Bruno Bitencourt (1) e John Lennon (2).
O gol da Adescon foi de Roniel Faustino.

Já pela Chave B, no Estádio Edevi Matos Bauer
(em Areia Grande), às 13h30 ocorreu o jogo entre a equipe do São Miguel X São Jorge que terminou com o empate de 0 X 0 .Ainda em Areias
Grandes, mas às 15h30, ocorreu partida entre a
equipe do São Braz X São João, sendo que o São
João venceu com um único gol, de Filipi de Oliveira.
Neste domingo, 1º de outubro, será realizada
a segunda rodada do Municipal de Futebol de
Campo em Torres. Pela Chave A, no Complexo
Esportivo Mar Azul (bairro Predial), às 13h30min,
ocorre o jogo entre ADECON X AMIGOS DO ADRI,
e às 15h30min, jogo entre VERA CRUZ X MAR
AZUL. Já pela Chave B, no Complexo Esportivo
Valter Mirim (bairro São Jorge), às 13h30min está
marcado jogo entre SÃO MIGUEL X SÃO BRAZ, e
às 15h30min, jogo entre SÃO JOÃO X SÃO JORGE.

O boxeador torrense Valmir Junior, da
equipe Gigantes do Ringue, conseguiu
um feito inédito para a cidade no último dia 23 de setembro, em Cuiabá. Com
uma boa atuação em suas lutas na categoria cadete (até 16 anos) 60kg, Valmir
conquistou a primeira medalha para o
boxe, obtida por um atleta oriundo da cidade, em Campeonatos Brasileiros. Uma
campanha que teve três vitórias e uma
derrota, em evento organizado pela Confederação Brasileira de Boxe..

Agora o atleta se prepara para as
competições do resto do ano - como a
final do Áspera Boxing Séries e as últimas
etapas do campeonato Catarinense de
Boxe - onde Valmir lidera o ranking. "Nós
da equipe gostaríamos de agradecer a
toda a torcida e aos que nos ajudaram
a chegar em Cuiabá (MT). Agradecimentos aos patrocinadores Estofaria Bearte,
Hidroambiental, Mecânica Rpm, Torres
Calçados, Mercado Colonial e Lummerts
Imóveis".
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