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No Brasil, as sucessões presidenciais sem-
pre foram “calientes”, mesmo no rígido regi-
me militar. Com Temer, cujo Governo acabou 
em 12 de maio, a sucessão galopa…

Alertando para  os acontecimentos vindou-
ros,  o ex Presidente FHC, que sabe que este 
pleito será comandado pelo horror à corrup-
ção,  clamou pela imediata retirada das tropas 
tucanas do Governo , sob pena de desastre 
eleitoral. FHC vê longe e já enxerga, no hori-
zonte, um plano de liquidação da candidatura 
do Governador Alckmin.  Afinal, na semana 
que passou, todas as grandes revistas abun-
daram em comentários sobre os possíveis 
candidatos, já criando um clima para a consa-
gração de uma chapa de forte apelo popular 
com o incrível Huck no comando do caldeirão, 
com o Ministro Meirelles, Senhor dos Anéis 
e polpudas contas em paraísos fiscais, todas 
segundo ele, legais, na Vice Presidência, com 
as duas mãos nos cofres da República.  Uma 
chapa dos sonhos da Grande Mídia, do sis-
tema financeiro e da insignificante cifra dos 
0,1% dos brasileiros, nada mais do 200 mil 
abastados, que, mercê da concentração da 
propriedade neste país,  controlam mais da 
metade dos rendimentos gerados numa eco-
nomia  em que mais de cem milhões ganham 
até um salário mínimo.

Enquanto isso, Lula e Bolsonaro, continu-
am na frente das preferências eleitorais.

Lula é um fenômeno de massas e continu-
ará liderando as pesquisas, malgrado a rejei-
ção que sofre, superior a 50% do eleitorado. 
Pode não ser o melhor candidato, mas é o 
mais forte.

O maior e mais fiel aliado de Lula, contudo, 
o Pc do B, dá mostras de que deseja um pro-
tagonismo próprio, mesmo que seja velado, 
como o que se insinua no deslocamento de 
um ou outro de seus leais quadros para outra 
sigla. Mais certa será a indicação à Presidên-
cia da deputada Manuela, gaúcha, jovem e 
bonita. Depois do primeiro turno,  dirão eles, 
“veremos”…Pode-se não gostar. nem concor-
dar com o PcdoB, entre-nós, mas trata-se de 
um Partido Comunista que preservou o velho 
estilo jesuítico, da militância para o confronto 
moral, da hierarquia e disciplina quase milita-
res e de rigorosos hábitos de leitura, embora 
doutrinária.

O PSB já havia saído da balsa  petista em 
2014, com a candidatura que, com o acidente  
fatal do Governador de Pernambuco acabou 
se concentrando em Marina Silva. Não será 
diferente desta vez. O PSB terá um candidato 
próprio embora ainda não o tenha apontado. 
Quem sabe o próprio Aldo Rebello…

Economista, Professor  da Universidade de Brasilia, signatário da Carta de Lis-
boa e fundador do PDT, partido pelo qual disputou os Governos de Goiás (1982) 
e Distrito Federal (1994) e page: www.paulotimm.com.br

Paulo Timm 

ESQUENTA A CORRIDA PRESIDENCIAL

O PDT tem sido um aliado também muito 
próximo, mas já em campanha na defesa de 
Ciro Gomes, este em seu oitavo Partido em 
busca de notoriedade, sempre pronto para o 
ataque verbal inconsequente.

O PMDB, que por duas vezes ofereceu o 
nome de Michel Temer como Vice do PT, em 
2010 e 2014, está fora de cogitação - desta 
vez- , embora já seja certo que estarão coli-
gados , apesar dos ataques ao “golpe”, em 
pelo menos cinco Estados. Isso já aconteceu 
nas recentes eleições para Prefeito.  Mas nin-
guém se engane. O PMDB sairá do pleito com 
uma das maiores, senão a maior bancada. 
Explicação: É um Partido de interesses difu-
sos, adequado à pós verdade e  estruturado 
nacionalmente, com fortes oligarquias regio-
nais.

Está fora de cogitação, também, qualquer 
aliança de Lula com alguma personalidade do 
mundo dos negócios, com a indicação de um 
“bom burguês”, através de uma sigla menor, 
tal como aconteceu em 2002 com o nome de 
José de Alencar. Lula estará, pois, só,  embora 
imperturbável, se for candidato, em 2018.

Já Bolsonaro, sempre  operou em vôo solo 
e assim continuará. Ele cresceu como um co-
gumelo nos subterrâneos da rejeição ao lu-
lopetismo. Se Lula estiver presente no pleito, 
continuará grande. Se Lula sumir, restar-lhe-á 
muito pouco a dizer. É parte de uma disto-
pia regressista acalentada por defensores de 
uma intervenção militar.

Sobram as candidaturas de Marina e de 
uma eventual 'concertação' de centro direita 
comandada pelo Presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, que até lhe poderá socorrer com 
um nome à Vice Presidência. Marina também 

tem forte rejeição mas goza do encanto da 
vitória régia cercada de mistérios, com 15% 
de preferência eleitoral. Além disso, ela é mu-
lher, é Silva, é cabocla e, acima de tudo, uma 
fervorosa evangélica, que não nega recorrer 
à Bíblia em busca de inspiração para certos 
dilemas.

Por fim, um comentário sobre o PPS, até 
aqui apêndice tucano, mas com veleidades 
de maior independência já há alguma tempo 
e que tem no Senador Cristovam Buarque,  o 
mais qualificado dos candidatos, senão uma 
aposta de vitória, um bom trunfo. Ah…! Ia 
esquecendo do meu Partido do coração: O 
PSOL. O que fizeram com ele, que já teve uma 
Heloísa Helena na corrida e hoje praticamen-
te desapareceu? Que é isso companheiros…?

Pode ser cedo, enfim, para se dizer se tudo 
correrá bem até 2018 e ,mais ainda, para se 
saber quem sairá vencedor. Nem se sabe se 
deste pleito sairá um fio de esperança para 
reconstruir um mínimo de consenso nacional 
sobre os próximos anos. De qualquer forma, 
esta é a única janela que nos resta para ali-
mentar esperanças. Sem ela, aí sim, estamos 
fritos…

OPINIÃO
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Votaram a favor do governo os verea-
dores Fábio da Rosa e Val Cabelereiro pelo 
PP; Jeferson dos Santos pelo PTB; Zete 
pelo PT e Jacques pelo PMDB, perfazen-
do cinco votos no total. Votaram contra o 
projeto de lei de readequação do IPTU os 

vereadores Gimi, Marcos e Tubarão pelo 
PMDB, Pardal pelo PRB e – indo contra a 
base da qual fazem parte, portanto mu-
dando de lado, os dois vereadores do PDT: 
Dê Goulart e Rogerinho.

O vereador Ernando Elias (Rede) não 

compareceu porque está passando por ci-
rurgia em Porto Alegre. Mas se estivesse 
presente, provavelmente votaria a favor 
do governo (uma vez que faz parte da base 
e vota sempre com ela). Com este empate 
a vereadora Gisa (PP) teria que votar para  

desempatar porque o escore ficaria em 6 
X 6.  E Gisa é do mesmo partido do prefei-
to Carlos, o que indica que havia possibi-
lidade do PL ser aprovado,  mesmo sem a 
votação dos dois vereadores do PDT  junto 
da vontade do governo Carlos Souza.

POLÍTICA

FOI REJEITADO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO 
IPTU EM TORRES

Câmara ficou lotada de cidadãos contra a aprovação do projeto, e a sessão quase  teve de ser suspensa por conta de desordens

PDT foi contra a base e vereador 
ausente pode ter feito diferença

Muitos secretários e apoiadores do 
governo Carlos se fizeram presentes no 
plenário da Câmara nesta segunda feira 
(6/11) para apoiar a aprovação do PL. Mas 
a mobilização de vereadores da oposição 
com suas bases fizeram com que muita 
gente participasse do processo de discus-
são do PL defendendo sua rejeição. Vere-
adores que falaram defendendo a REJEI-
ÇÃO, como Pardal (PRB), Tubarão (PMDB) 
e Marcos (PMDB) e Dê Goulart (PDT) fo-
ram aplaudidos quando abriram seus vo-
tos contra o PL, mesmo sendo proibida a 
manifestação do plenário nestes debates. 
Eles defenderam que o imposto aumenta-

ria e que, mesmo em casos teoricamente 
mais amigáveis, o momento não seria de 
aumentar impostos do povo, mesmo que 
fossem em valores pequenos.

O único vereador que defendeu o PL do 
governo Carlos em discurso na tribuna foi 
o líder do governo na casa, Fábio da Rosa 
(PP). E os rebeldes contra o PL quase que 
não deixaram o vereador falar, interrom-
pendo seu discurso de tribuna que tenta-
va explicar o projeto de forma sistêmica, 
até com ofensas e vaias em alguns casos. 
Foi durante estes momentos que a presi-
dente da Câmara, vereadora Gisa Webber 
(PP) ameaçou por três vezes interromper a 

sessão caso a ordem da casa não 
fosse mantida.

Por tudo isto o governo Carlos 
pode não contar no ano de 2018 
com os 40% previsto de aumen-
to do valor projetado de recolhi-
mento de Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano (IPTU) caso não 
consiga entrar com outro projeto 
de readequação das avaliações 
venais (de venda) das casas, ter-
renos e prédios do município 
ainda neste ano de 2017, ano em 
que restam um pouco mais de 45 
dias para encerrar.

Plenário estava lotado de pessoas que queriam a rejeição

Por Fausto Júnior

O Governo do prefeito de 
Torres, Carlos Souza, sofreu 
derrota importante em vota-
ção na Câmara dos Vereado-
res,  na sessão que aconteceu 
nesta segunda-feira (dia 6 de 
novembro). Não bastou contar 
com maioria de votos somada 
pela base aliada e não adian-
tou nem o governo receber 
um voto favorável até do vere-

ador Calos Jacques, do PMDB 
- partido de oposição direta na 
Câmara.  Por 6 votos contra e 5 
votos favoráveis, o Projeto de 
Lei que readequaria a Planta 
de Valores dos Imóveis na ci-
dade foi REJEITADO.  E agora o 
IPTU de Torres pode ficar con-
gelado, recebendo somente a 
correção monetária e comple-
tando doze anos sem reavalia-
ção da planta de valores dos 
imóveis da cidade.

É de autoria do deputado federal Afonso 
Hamm (PP) uma emenda parlamentar que 
destina R$ 100 mil do Ministério da Saú-
de para o Fundo Municipal de Saúde em 
Torres, com a finalidade de incrementar a 
Atenção Básica. O recurso será destinado 
para a compra de dois veículos para a Se-

cretaria Municipal de Saúde, dedicados ao 
atendimento nos ESFs dos bairros São Jorge 
e São Francisco, e ainda R$ 10 mil em mate-
riais para as Unidades de Saúde.

Para o prefeito, o apoio do deputado gaú-
cho tem sido fundamental e vem trazendo 
importantes conquistas para a cidade. “O 

deputado Afonso Hamm é hoje um grande 
parceiro da Prefeitura, sempre muito em-
penhado em buscar recursos junto aos Mi-
nistérios para garantir melhorias para Tor-
res. Esta emenda é mais um bom exemplo 
da atenção especial que Afonso Hamm está 
dando para a nossa cidade e nós só temos a 

agradecer”, destaca o prefeito.
Em mensagem ao prefeito Carlos Souza, 

o deputado afirma que está feliz que poder 
destinar recursos em favor da saúde da po-
pulação de Torres e que seu gabinete estará 
sempre à disposição para contribuir no que 
for necessário para a cidade.

Torres é contemplada com R$ 100 mil para a saúde pelo deputado Afonso Hamm
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Postes estão presentes, mas ficam desligados pela noite na maioria 
dos pontos da BR 101
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Conforme a justificativa descrita pelo gabinete 
de Gimi Vidal, o lixo deixado em áreas públicas 
urbanas é uma das formas mais óbvias de degra-
dação do meio ambiente e prejudica sobremanei-
ra a estética e a sanidade da urbanidade, além de 
gerar demandas adicionais aos cofres públicos da 
cidade para limpar novamente o que já teria de 
estar limpo. 

No mesmo texto o vereador qualifica o fato de 
jogar lixo na rua e na praia como “um comporta-
mento antissocial, delituoso e prejudicial às polí-
ticas de proteção ambientais”, caracterizando-se 
como um problema social a ser atacado pela le-
gislação da cidade. 

Gimi, na justificativa para a aprovação de seu 
PL, lembra que “o combate ao descarte inadequa-

do de lixo vêm ocorrendo no exterior há quase 
quatro décadas”, principalmente sob o enfoque 
teórico da ciência do comportamento e normas 
sociais. E é por isto que seu projeto estaria vi-
sando esta ação: o desenvolvimento ambiental e 
urbano através da na redução de descarte inade-
quado de lixo, em áreas de uso comum no meio 
urbano, através de restrições aos infratores.

POLÍTICA

Já debatido anteriormente, PL complementar de autoria o vereador Gimi ainda deve ser votado nos próximos dias na Câmara Municipal

JOGAR LIXO EM LOCAIS COLETIVOS DEVE VIRAR 
LEI COM PUNIÇÃO DE MULTAS EM TORRES

Gimi quer que cidadania seja mais afirmativa 
na cidade

Entrou em 1ª sessão nos ritos legais da Câmara 
Municipal de Torres o processo 5/2017, de autoria 
do vereador Gibraltar Vidal – o Gimi (PMDB). O 
processo, através de Projeto de Lei complemen-
tar, complementa dispositivo no Código Ambien-

tal do Município através de um inciso que inclui 
de certa forma o óbvio na lei. É que vereador quer 
que esteja formalmente descrito na legislação 
ambiental da cidade a proibição de “Descartar 
lixo de qualquer natureza fora do local permitido”. 

Obviamente que os infratores terão sanções pre-
vistas no código, atualmente “sem lei” para puni-
ção (conforma avaliação do vereador). O assunto 
já havia entrado em pauta no mês de agosto deste 
ano, mas só agora efetivamente avançou.

Comportamento antissocial

Com prefeitura de Torres

Com a articulação do secretário da Agricultura, Pe-
cuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, 
Torres deve receber até o início de março, uma re-
troescavadeira e um trator para fortalecer a patrulha 
agrícola do município. Em recente visita à cidade, o 
secretário anunciou que por meio de recurso da ban-
cada federal gaúcha, Torres será contemplada com as 
duas máquinas. As indicações foram dos deputados 
federais João Derly e José Otávio Germano.

Conforme o secretário municipal de Desenvolvi-
mento Rural e Pesca, José Vanderlei Brocca, a inicia-
tiva vai fomentar a agricultura familiar e ainda con-
tribuir para a limpeza de nossas ruas. Explica que o 
município conta em seu patrimônio com duas retroes-
cavadeira e três tratores. Desta maneira, a Secretaria 
agora beneficiada, poderá colaborar com a de Obras e 
Serviços Públicos através do empréstimo das máqui-
nas já existentes na limpeza e capina das ruas.

Na oportunidade do anúncio, Ernani Polo fez um 
relato sobre a articulação feita pela Pasta junto aos 
deputados gaúchos visando a destinação de recur-
sos para a área de produção no Rio Grande do Sul. 
Brocca agradeceu a atenção do secretário estadual e 
do trabalho dos deputados que fizeram a destinação 
dos recursos para Torres. Quem ganha é a população, 
concluiu.

Município ganha retroescavadeira e trator 
com apoio da bancada federal gaúcha

Vereador Tubarão sugere criação de local 
especial para diversão de jovens em Torres

Na última segunda-feira, dia 30/10, durante a sessão 
ordinária da Câmara Municipal, o vereador Carlos Mon-
teiro, o Tubarão (PMDB), em seu pronunciamento su-
geriu que a municipalidade programasse uma espécie 
de zona ou localidade específica para que jovens pudes-
sem se divertir sem ter de respeitar com tanta veemên-
cia os excessos de barulho e outras vontades naturais 
das pessoas jovens reclamados por adultos da cidade. 

O vereador leu um pronunciamento da presidente 
da Associação da Prainha, Irene Martins de Lima, du-
rante uma Audiência Pública, onde a representante 
do bairro pedia “mais olhar da prefeitura para com os 
jovens”, já que eles estariam insistindo em fazer exces-

so de barulho em locais de moradias de famílias, que 
naturalmente se sentem atrapalhadas por esta atitude 
dos jovens.  É que Irene Martins quer que a prefeitura 
resolva o problema sem ter se simplesmente retirar os 
jovens da rua, sem dar alternativas aos mesmos.  Ela 
quer uma espécie de projeto local para os jovens e sua 
diversão. E foi o que vereador sugeriu fazendo coro com 
a líder comunitária. 

“Acho que está na hora de se criar uma Rua 24 horas, 
ou coisa similar, para que os jovens possam ir lá escutar 
seu som, que possam ter disponível um food truck pela 
madrugada adentro e etc. Nós não podemos ser uma 
cidade que fecha a meia noite”, desabafou Tubarão.
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Foi inaugurado na última segunda-feira (06/11) 
o Marco o Marco Rotário do Rotary Clube em Tor-
res. O marco é um símbolo, que serve para Identi-
ficação dos membros do Rotary no mundo todo, 
sendo que em Torres ele está  estilizado para re-
presentar, também, as beleza naturais da cidade 
(a partir do desenho dos seus marcantes morros). 
A escultura está na rótula do Condomínio Reserva 
das Águas - Av. Castelo Branco, entrada da cidade 
de Torres. 

"Com a grande influência de turistas e membros 

de clubes de outra cidade passando por Torres,  
esse marco vai ajudar a identificar que, na cidade, 
o Rotary está atuante e é participativo nas decisões 
coletivas da sociedade", indicou Mario Malmierca, 
um dos membros fundadores do Rotary de Torres. 
O evento contou com a presença do  Prefeito Mu-
nicipal, Carlos de Souza, do presidente do Rotary 
Clube de Torres, o sr. Sinval José Plucênio, do assis-
tente de governador sr. Roniel Lumertz (represen-
tando o Rotary da região litoral) além de membros 
do clube.

SOCIAL

Inaugurado Marco Rotário de Torres

Mérito Rotário
Ainda nesta segunda-feira, à noite, o Rotary rea-

lizou um jantar onde homenageou pessoas que se 
destacaram na comunidade torrense. Com o “Hon-
ra ao Mérito” de reconhecimento profissional, foi 
homenageada a jornalista Maiara Raupp - que até 
ano passado atuava como jornalista pelo jornal A 
FOLHA. Já  com o “Mérito Rotário”, foi homena-
geada a professora Terezinha Dinamara Almeida, 
o fundador da Souza e Roxo, Raul Inácio de Souza 
(por meio da esposa Maria Helena O. Lima). Tam-
bém receberam o Mérito Rotário o presidente José 
Carlos de Matos, do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais; e a funcionária destaque do Sindicato, Rosa 
Maria Hendler.

Homenageada Maiara Raupp (e, ao lado da
 Secretária de Turismo de Torres, Carla Daitx)

O diabetes contribui com mais de 5 milhões de 
mortes por ano, sendo a oitava principal causa de 
morte no mundo. E os números continuam aumen-
tando. Os Clubes de Lions estão enfrentando essa 
emergência de saúde global, aumentando a cons-
cientização sobre o diabetes. 

O Lions Clube de Torres iniciou a Semana Mundial 
de Serviço para Diabetes participando junto à Se-

cretaria de Saúde no evento Minha Prainha. Foram 
realizados testes de glicose e encaminhado para a 
Secretaria de Saúde os exames que deram alterados 
para fazer o acompanhamento necessário. Na oca-
sião,iniciou a Campanha Novembro Azul com orien-
tações destinada à prevenção do câncer de próstata. 
O Lions Clube de Torres ainda agradece a parceria da 
Secretaria Municipal de Saúde nesta ação.

Lions Clube de Torres integrado em 
Campanha de prevenção ao diabetes
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Na votação que rejeitou a nova fórmula 
do IPTU por seis votos contra e cinco a fa-
vor, a base do governo Carlos não acompa-
nhou a sugestão do governo em que é base. 
No caso, os vereadores 'Dê' Goulart e o ve-
reador Rogerinho, ambos do PDT, não vota-
ram com o governo, o que acabou gerando 
a derrota governista na votação do ajuste no 
IPTU. 

 Mas o que observei na Câmara foi certa 
falta de confiança que se espraiava nos pa-
pos de corredor antes da votação. As pessoas 
NÃO CONFIARAM na versão da prefeitura 
de estar fazendo JUS-
TIÇA na nova tabela de 
cobrança do IPTU. Pa-
rece que os que lá esta-
vam presentes confiaram 
mais na versão da opo-
sição, que defendeu que 
TODOS iriam ser preju-
dicados com esta nova 
fórmula de cálculo do 
governo Carlos Sousa. E 

o reflexo foi o que se viu. 
Talvez se o governo tivesse uma estraté-

gia de aproximação, demonstração e, final-
mente, de articulação para com os vereado-
res, a votação do o PL tivesse outra base de 
apoio e outra base de rebeldia. Pareceu-me 
que os rebeldes da Casa Legislativa estavam 
achando que estavam sendo enganados. Es-
tavam claramente com falta de confiança no 
processo. 

A oposição conseguiu abafar a meta do 
governo, com ajuda do PDT - que é da situ-
ação atualmente. Olho no lance!

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

IPTU: Pouca confiabilidade no governo Carlos?  IPTU E O PORTFÓLIO DE TRIBUTOS

 IPTU: Perdemos a chance de aprovar alíquotas sociais em Torres

A rejeição do PL que mudaria a Planta 
de Valores dos imóveis de Torres - e das 
alíquotas que incidem sobre estes imóveis 
- pode ter sido o desperdício de uma opor-
tunidade de votar um IPTU SOCIAL para 
Torres. É que, além do VALOR VENAL de 
casas mais simples ocasionarem NATU-
RALMENTE um MENOR imposto a pa-
gar (IPTU), o projeto do atual governo tor-
rense que foi rejeitado também propunha 
uma tabela de percentuais incidentes pro-
porcionalmente REGRESSIVOS. Ou seja, 
quanto MENOR o valor dos imóveis, me-

nores também os percentuais das alíquotas 
incidentes: uma espécie de IPTU social. 

Da forma que a prefeitura apresentou a 
matriz tributária, o sistema aumentava im-
posto dos que TEM mais recursos (pessoas 
físicas e jurídicas) e diminuía proporcio-
nalmente os impostos de quem teoricamen-
te tem menos (pessoas físicas e jurídicas). 
Se houve aumentos exagerados, pode ter 
sido nas correções dos valores VENAIS 
que estava há 12 ANOS sem revisão. Mas 
a tabela era socialmente a favor dos mais 
pobres.  

Outra questão que se deve levar em conta 
em cidade como Torres é sua arrecadação 
total e os percentuais de participação de fa-
tores produtivos locais possuem perante os 
fatores geradores de receitas que não depen-
dem da produção.  E o repasse do Governo 
federal FPM ainda é MUITO GRANDE em 
Torres se olharmos o perfil da cidade. E ele 
não tem nada a ver com o que produzimos. 
É uma espécie de valor distribuído por ha-
bitante, estudante, paciente e etc...

 Na última apresentação das METAS 
FISCAIS de Torres neste ano, que se refe-
rem ao 2º quadrimestre (janeiro a agosto), 
as estas chamadas Transferências Correntes 
tiveram o somatório de R$ 37,5 milhões, o 
que representa 37% das receitas totais dos 
dois quadrimestres. Já a receita tributária 
(própria - da PRODUÇÃO) somou em tor-
no de R$ 32, 6 milhões. Se a projetarmos 
sobre a RECEITA TOTAL, de R$ 102 mi-
lhões, o percentual de participação da pro-

dução local na arrecadação de Torres fica 
em 32%. E esta receita é gerada do IPTU, 
do ITBI, do ISSQN e das Taxas. Um terço 
do que entra em Torres é local PURO. Ain-
da é pouco.

O I P T U, arrecadou 79,86% da proje-
ção anual e representou 50% das receitas 
tributárias do quadrimestre. Foram R$ 16 
milhões recolhidos até o final de agosto de 
um total previsto de R$ 20 milhões, o que 
representa somente 15% da receita dos co-
fres públicos locais, o que ainda é pouco, 
comparativamente. 

Isto quer dizer que a busca de MAIOR 
participação do IPTU nas receitas locais 
em lugares que dependem do Turismo é 
uma obrigação do gestor se quiser que sua 
economia seja SUSTENTÁVEL. . É que o 
que sustenta as cidades é sua produção. E a 
maior produção de Torres é o TURISMO. E 
o IPTU dos imóveis de veraneio são fatores 
de produção do TURISMO.  

Parrilla TOP
A Panzerotti, espaço cultu-

ral e gastronômico de Torres, 
agora nós apresenta uma gra-
ta surpresa, o cheiro de lenha 
em brasa, típico nas ruas do 
Uruguai, anunciam além das 
pizzas consagradas, uma par-
rilla deliciosa. O assado em 
tiras (costela bovina em tiras) 
e a batata assada ao gorgon-
zola são 'dos deuses'... 

Há tempos que a Panze-
rotti aposta nos serviços dife-
renciados. O AMBIENTE do 
lugar é paradisíaco, a pizza 
de 1ª categoria, e agora a car-
ne assada TOP de linha. E o 
atendimento sempre feito por 
pessoas preparadas para ofe-
recer qualidade aos clientes 

da casa. 
A Parrilla, 

além de ser ser-
vida á noite, 
também é ser-
vida no sábado 
e domingo AO 
MEIO DIA. E 
a carne é acom-
panhada por um 
delicioso Buffet 
de saladas. 

OPINIÃO

Maioria das pessoas que se manifestaram foi contra o PL do 
governo. Mal entendido ou trabalho da oposição

Fator de TURISMO no IPTU é vital para cidades turísticas...

No PL apresentado (e rejeitado), os imó-
veis que MAIS teriam seus impostos AU-
MENTADOS eram os das zonas conside-
radas de TURISMO ou veranismo, o que 
de certa forma tem algum fundamento. É 
que se trata de um fator de PRODUÇÃO 
da cidade de Torres. E os municípios de-
vem ter (em seus tributos) muita atenção 
sobre temas que fazem parte desta área, ao 
tributar a sociedade. Produção deve ser a 
sustentação local.  

Como o ISS (imposto sobre serviços) 

sobre as atividades ligadas ao turismo, o 
IPTU em áreas DE TURISMO faz parte do 
pilar de sustentação dos serviços obrigató-
rios das prefeituras de cidades com o perfil 
de Turismo/ Veranismo como Torres. Os 
valores podem tornar o destino MENOS 
competitivo caso os aumentos sejam MUI-
TO grandes. Mas é legítimo que a prefeitu-
ra tribute mais os fatores de produção para 
aumentar a receita, quando necessário, é 
claro, o que parece que é o caso de TODAS 
as prefeituras do Brasil.
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Também na quarta-feira, antes de iniciar 
oficialmente a 1ª Expo Torres, o novo espa-
ço para empreendedores, produtores e ar-
tistas de Torres realizava reuniões com líde-
res de setores produtivos locais. Uma delas 
reuniu associados da SERMOV, da Indústria 
Moveleira. No encontro, o diretor de Plane-
jamento Estratégico da prefeitura de Torres, 
Fernando Paz, mediou um bate papo com os 

moveleiros da cidade para que as demandas 
da categoria em prol do desenvolvimento de 
suas empresas fossem estampadas de forma 
compartilhada. Estas reuniões entre os em-
presários e o setor público servem pra que o 
Planejamento Estratégico das políticas Públi-
cas da prefeitura de Torres receba subsídios 
para projetar as ações públicas, e assim fo-
mentar a economia local nos próximos anos. 

 Mas a Expo Torres está 
acontecendo... Ela conta 
com 30 estandes, exibindo ar-
tesanato, agricultura, moda, 
móveis, decoração, entida-
des de ensino e indústria em geral - como da 
construção civil, confecção de pranchas de 
surf, entre outras. E o pessoal do artesana-
to poderá ficar fixo em seus espaços dentro 

da Casa da Terra para o veraneio deste ano, 
numa ação que está sendo negociada entre a 
prefeitura e os artesãos de Torres, para subs-
tituir a mostra que até então estava sendo 
feita na praça Pinheiro Machado.

ECONOMIA

EXPO TORRES 
Mostra quer fomentar e divulgar atividades produtivas feitas em Torres

Exposições de artesanato devem continuar permanentemente até o final do verão

EXPO TORRES acontece até sábado (11) no antigo Centro Municipal de Cultura, que foi  transformado em “Casa da Terra”

Por Fausto Júnior

Na quarta-feira, dia 8 de novembro, foi 
aberta oficialmente em Torres uma ativida-
de com origem pública, mas com objetivos 
de alavancagem das iniciativas privadas do 
município. Trata-se da 1ª EXPO TORRES, 
uma iniciativa da Prefeitura da cidade em 
parceria com o SEBRAE RS, que ocorre até 
o dia 11 de novembro (sábado).

 O antigo Centro Municipal de Cultura 
foi mais uma vez alugado pela prefeitura 
de Torres (em parceria com a SAPT – dona 
do imóvel) para ser o centro desta atitude 

local.  O local foi totalmente reformado e 
agora foi intitulado pela prefeitura como 
"Casa da Terra". A reforma foi uma emprei-
tada de última hora, conforme discurso do 
secretário de Planejamento, Indústria e 
Comércio - Mateus Junges - na abertura do 
evento. “Fico emocionado por conseguir 
realizar o que parecia uma loucura quando 
decidimos. E agradeço ao prefeito e meus 
colegas. Ao prefeito por confiar em mim e 
aos meus colegas de todas as secretarias, 
por trabalharem em conjunto para que 
possamos ter este espaço bonito que esta-
mos vendo”, afirmou Mateus Junges. 

Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura, Artesanato... 
 Conforme informa a prefeitura, a Expo 

Torres está prevista para ocorrer anualmen-
te, e será uma forma de todas as atividades 
produtivas de empresas ou microempresá-
rios de Torres serem vistos, tanto por tor-
renses quanto por turistas. Mas a atitude de 
reativar o espaço para fomentar estas ativi-
dades libera os setores produtivos para que 

todo o ano, a chamada Casa da Terra (como 
está sendo  chamado o novo espaço refor-
mado) a Indústria, o Comércio, a Agricultu-
ra, o Artesanato e a Cultura artística se reú-
nam e desenvolvam reuniões, movimentos, 
mostras específicas e apresentações. Isso 
para que o povo, os parceiros das ativida-
des e os turistas de Torres tenham a chance 

de se conhecer melhor, para desenvolver os 
setores produtivos locais e apreciar as coi-
sas já existentes nestes mesmos setores na 
cidade. 

Conforme a artesã e jornalista Naira Fer-
reira, que na Casa da Terra também está 
tendo local para expor seu trabalho, o espa-
ço está muito bonito. "Esperamos que, com 

o verão, outros eventos paralelos ocorram 
juntamente com nossa feira, e que os visi-
tantes apreciem e o artesanato de Torres". 
Já para o secretário de Planejamento, Indús-
tria e Comércio de Torres, Mateus Junges, 
“tudo se trata da Cultura de Torres, pois Cul-
tura não é só arte, mas sim tudo que carrega 
consigo as características do local”.

Prefeito quer que programa seja a alavanca da produção
Para o prefeito Carlos Souza, a Expo 

Torres é uma ação de desenvolvimento 
econômico dentro do programa da pre-
feitura batizado de “Cidade da Oportu-
nidade”, que conforme o prefeito "veio 
para mudar o município". E pela mani-
festação de apoio dado aos líderes do 

projeto - em seu discurso na abertura da 
mostra, realizada na noite de quarta-fei-
ra - este movimento simboliza o início 
de um programa de fomento ao empre-
endedorismo em Torres e ao futuro dos 
meios de geração de emprego, renda e 
impostos para o município. “É o primeiro 

passo para transformar a 
área de negócios da cida-
de”, afirmou Carlos Souza.  
“O projeto era um divisor 
de águas para Torres”, co-
memorou o prefeito da 
cidade. 

Carlos Souza e equipe da prefeitura no ato de abertura da 
Expo Torres

Feira valoriza debates e mostras ao mesmo tempo

A feira de fomento ao empreendedo-
rismo de Torres oferece também palestras 
que são realizadas no teatro do espaço, 
também reformado. Na noite de quarta-
-feira, por exemplo, Porã Bernardes fez en-
cher o teatro da Expo Torres para falar so-
bre o futuro dos negócios e do emprego no 
mundo conforme sua visão.  O jornalista é 
famoso por participar como protagonista 
do popular programa Pretinho Básico, da 
Rádio Atlântida. 

Também como parte das ações de fo-
mento aos empresários de Torres de todos 
os formatos e tamanhos, foi realizada a 
Feira Regional de Crédito e Rodada de Ne-

gócios, uma ação coordenada pelo SEBRAE 
RS (em parceria com a Prefeitura de Tor-
res). A feira reúne bancos e empresas de 
créditos que são colocadas frente a frente 
com empresários locais para: 1 – Ver da 
possibilidade de empréstimos para as em-
presas conforme seus perfis e necessida-
des de futuro. 2 – Colocar empresas com 
afinidades de negócios frente a frente para 
que forneçam seus produtos uma para a 
outra, caso haja oferta e demanda dispo-
níveis entre elas.  

*Editado por Guile Rocha
 Com prefeitura de Torres

Palestra com o comunicador e fomento aos empresários

Expo Torres também está sendo oportunidade para ações de fomento aos empresários locais
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Senegaleses comemoram 
em Torres festa tradicional 

de seu país

A comunidade senega-
lesa que vive em Torres 
celebrou,  durante toda 
quarta-feira (dia 8), na As-
sociação de Veteranos Clu-
be Vila Nova (bairro Curtu-
me), a memória da luta do 
líder espiritual senegalês 
Cheikh Ahmadou Bamba. 
Foi uma festa aberta à po-
pulação de Torres - com 
café da manhã, almoço e 
jantar gratuitos - “É uma 
festa internacional do Se-
negal, porque todos os pa-
íses onde há senegaleses 
tem essa festa. Se você for 
na América do Norte , há 
festa, se vai na Austrália, 
há festa”, explicou o pro-
fessor de francês Moussa, que dá aulas voluntaria-
mente para pessoas de todas as idades.

Nascido em 1853, Ahmadou Bamba foi um líder 
que lutou pela liberadade regiliosa dos muçulma-
nos no Senegal colônia. Ele foi condenado a pri-
são perpétua, mas conseguiu liberdade. A isso os 
senegaleses agradecem todos os anos em cerimô-
nias de ação de graças. O senegales Khadim Seck 
acrescentou que, no idioma wolof (língua nativa 
do Senegal), essa festa se chama 'Magal de Touba', 
e é a mais importante do calendário senegalês.  

“Por isso convidamos a população de Torres para 
comemorar com a gente - mas não pode álcool, 
nem namoro”, advertiu Khadim.  

Conforme Evil Leite, moradora de Torres (que 
a comunidade chama de Mama África), além das 
aulas gratuitas de francês ministradas por Mous-
sa,  em janeiro os senegaleses querem dar aulas 
voluntárias de inglês, porque a ideia é auxiliar de 
forma participativa os lugares onde residem.

*Com Miriam Sperb (Editado)

Idosos beneficiários do BPC são 
convocados para recadastramento 

e inscrição no CadÚnico
A Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Direitos Humanos informa que até o dia 31 de 
dezembro os idosos cadastrados no BPC-  Benefí-
cio de Prestação Continuada BPC devem fazer a 
revisão cadastral. Neste ano, os idosos que são 
beneficiários deste programa assistencial estão 
sendo convocados para, além do recadastramen-
to, inscreverem-se no CadÚnico. Os beneficiários 
devem comparecer na Central de Cadastros da 
Secretaria, situada na Rua Joaquim Porto, 801, 
atrás do Supermercado Bom Rancho no centro 
de Torres. O horário de atendimento é de segun-
da a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h às 
17h30min. 

Por determinação do decreto nº 8.805/2016, 
tornou-se obrigatória a inscrição de beneficiários 
e requerentes e de suas famílias no Cadastro Úni-
co para concessão e manutenção do Benefício 
de Prestação Continuada. Neste ano, os idosos 
que são beneficiários do programa assistencial 
BPC estão sendo convocados para reavaliação do 
benefício e inscrição no CadÚnico. O recadastra-
mento para os idosos começou no mês de janeiro 
e acontece até dezembro. Quem não fizer o a re-
visão cadastral terá o benefício cancelado.

O BPC é um benefício assistencial no valor de 
um salário mínimo para o idoso a partir de 65 
anos e para a pessoa com deficiência. Para rece-

bê-lo, é obrigatório que a família este-
ja inscrita no Cadastro Único.A família 
do idoso ou da pessoa com deficiência 
deve comprovar ser incapaz de prover 
sua manutenção. A renda da família 
dividida pelo total de pessoas tem que 
ser menor do que um quarto do salário 
mínimo. A inscrição no Cadastro Único, 
além de manter o BPC, permite o aces-
so a vários outros programas sociais, 
como a Tarifa Social de Energia Elétrica 
e a Carteira do Idoso.

Faz tempo que a gente não fala sobre livros, né? Eu aprendi a 
gostar de ler no fim da adolescência. Minha mãe comprava livros 
pra mim, mas eu vivia com uma bola basquete e um skate na mão. 
Acho que até os meus quinze anos eu ainda não sabia direito qual 
era a minha paixão. Nessa época eu comecei a me interessar pelos 
livros do James Redfield, Paulo Coelho e Jostein Gaarder. Minha 
visão do mundo ampliou depois que li “A Profecia Celestina”, “O Al-
quimista” e “O Mundo de Sofia”. Comecei minha vida de leitora mis-
turando filosofia com coisas ‘místicas’. Me interessava por tudo que 
me fazia refletir e algumas coisas sobre o transpessoal também. 
Na época em que comecei a estudar sobre o porquê das coisas, 
energias e até mesmo sobre quem eram os malucos das teorias da 
conspiração eu trabalhava em São Paulo em uma agência de pu-
blicidade com redação. Alguns conhecimentos me levaram a fazer 
uma segunda faculdade. Afinal, dizem que livros transformam vidas 
e vidas transformam o mundo. Atualmente, estou lendo alguns ca-
pítulos de um livro do Osho sobre as mulheres. Resolvi não seguir a 
sequência do sumário porque percebi que um capítulo não depen-
de do outro. Já li “A semente de mostarda” e “Amor e Liberdade”. 
Gosto de algumas coisas que ele diz, mas fiquei sem saber o que 
pensar quando descobri que ele tinha uma coleção de Rolls-Royces 
na garagem... segundo Osho, ostentação não tem nada a ver com 
espiritualidade ou acreditar em Deus. Não queria julgar mas a gen-
te não deveria dizer uma coisa e fazer outra... apesar de que às 
vezes a gente mesmo diz que vai fazer uma coisa e faz outra... ou 
nem faz. Kkk! Pois, então, futuros leitores... separem meia hora do 
dia pra ler sobre um assunto que desperte alguma curiosidade em 
vocês. Sabe aquele tempo que vocês perdem nas redes sociais? 
Pois é. E continuando o assunto sobre leituras... um dia desses 
estava lendo um site de um cara que faz meditação mindfulness, 
desdobramento de corpos sutis e viagens astrais... e, segundo suas 
constatações, ele acredita que a gente vive numa espécie de ma-
trix. Achei bem interessante as coisas que ele disse. Ele tem certe-
za que os governos nunca foram sinceros com a população e que 
existem algumas coisíneas que eles nunca revelaram pro mundo... 
porque dessa forma eles conseguem controlar as pessoas, né? Por 
exemplo, por acaso alguém viu a reportagem sobre um óvni de 450 
km que foi filmado no Chile em outubro? Isso passou no noticiário 
mais importante do país. Às vezes, assisto alguns noticiários de 
outros países no You Tube...... mas só às vezes mesmo por

que a energia de noticiário é pesada... haja oração e sálvia pra 
limpar o ambiente depois... daí assisti essa matéria louca sobre o 
tal óvni... eu poderia fingir demência e fazer de conta que aquele 
momento foi uma alucinação da minha cabeça, but I don't think so. 
O que pensar então sobre o que disseram os “trocentos” pacientes 
da psicóloga clínica e hipnóloga Gilda Moura? Não deu tempo de 
pesquisar sobre quantos pacientes abduzidos ela tratou, mas ela é 
uma sumidade sobre o assunto no Brasil. Segundo o pintor, escultor 
e ufólogo Elliot Budd Hopkins (1931-2011), mais de 2% da popula-
ção mundial diz ter sido abduzida. Pois é! Como dizia Shakespeare, 
há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa 
vã filosofia. O papo é maluco, mas algo está acontecendo bem em 
cima das nossas cabeças. Assunto pra coluna não falta, mas já es-
tamos quase no fim. Que tal a gente finalizar com algumas coisas 
engraçadas só que não muito? Após não saber responder a pergun-
ta da Mariana Godoy numa entrevista à Rede TV sobre o tripé ma-
croeconômico, Bolsonaro agora anda pra lá e pra cá com seu “guru” 
da Economia. Oremos! Outra coisa esquisita... descobriram que o 
ouro monoatômico é uma poderosa fonte da juventude. O ouro em 
seu estado mais puro era consumido pelos faraós no Antigo Egito 
por ser anticancerígeno e melhorar as funções hormonais do siste-
ma endócrino. Atualmente, a busca pela fonte da juventude é uma 
febre, um movimento que pode ser considerado até mesmo pato-
lógico quando se torna uma obsessão... mas no momento a gente 
não pode se aprofundar muito nessa onda porque a gasolina agora 
é o item numero um da lista dos sonhos de consumo da maioria das 
pessoas. Enfim, ninguém sabe direito o que vai acontecer com o 
mundo, mas, apesar dos pesares, a gente precisa acreditar na nos-
sa evolução. Cada um evolui num ritmo e o mais importante é não 
perder o elã. Que Jesus junto com Ashtar Sheran nos defenda e os 
anjos iluminem nosso caminho. Diquínea da semana pra manter os 
neurônios saudáveis e felizíneos: Diminuam a quantidade de cafe-
zíneos no dia-a-dia, pois a cafeína bloqueia a capacidade intelectual 
e pode até diminuir nosso QI. Beijos de luz!

- Terapeuta - CRP 07/19777 - CRTH-BR 0345 
  (Reg. Internacional ABRATH)
- Psicoterapia / Terapia c/ Florais de Bach / Reiki
- Rua Júlio de Castilhos, 423 - 2o andar - Sala 22
- WhatsApp: (11) 991352170

Filosofando Sem FiltroFesta em homenagem a líder espiritual Cheikh Ahmadou Bamba foi realizada em clube no 
Bairro Curtume

Caroline Westphalen
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1-EM TORRES Apartamento de Três dormi-
tórios, 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 Cons-
tant. R$ 440.000,00 – COD. PZ03460

4-APARTAMENTO UM DORMITÓRIO 
semi mobiliado, cozinha,  sala de estar, um 
banheiro social. Edifício bem localizado junto 
as quatro praças em Torres e 03 quadras da 
praia. R$ 200.000,00 – COD. PZ03350

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 imobiliá-
ria. PZ01463

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 dormitó-
rios, sendo um suíte, dependência de emprega-
da, banheiro social, lavabo, estar/living, cozinha, 
área de serviço, sacada com churrasqueira, 
garagem. Junto as quatro praças. COD PZ00605 
R$ 690.000,00.

8 - Chácara no São Brás com boa casa de alve-
naria, árvores frutíferas, própria para criar gado, 
toda cercada. R$ 280.000,00 COD. PZ03200.

9 – ALUGUEL:  LOJA nº 04 do Edifício Resi-
dencial 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 

11 - LOJA no Passo de Torres-SC,  próximo 
ao Rio Mampituba, medindo 45,42m² de área 
privativa e 68,33m² de área total. R$ 320.000,00 
– CÓD. PZ03483

 OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS ES-
TÃO 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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Aqui em uma cafeteria em Quito, na concorrida e boêmia Praça Foch, pensando nas 
minhas últimas duas semanas de trabalho entre o Peru e o Equador. Foram oito dife-
rentes cidades. Médias, pequenas, capitais. Além das milhas voadas foram dois mil 
km rodados entre ecossistemas de Serra Andina e Amazônia, tanto em um quanto em 
outro país. Todas as minhas atividades giraram em torno da produção e consumo de 
produtos ecológicos. Em muitos momentos em contato com a população Campesina 
ou Indígena. Indescritível. Repasso o filme na minha cabeça e me emociono. Mais uma 
oportunidade de ouro que meu trabalho me deu. Sou grato por isto.
Desde que saí da Universidade, em julho de 1987, só trabalhei com este assunto. Cerca 
de trinta anos. O crescimento neste período foi significativo. Vejo isto no meu coti-
diano, nos comentários da imprensa, nas redes sociais, nas feiras que frequento, nos 
convites que recebo para falar do tema, que surgem de diferentes lugares, pessoas e 
setores. Os dados também demonstram este crescimento. O mercado era inexisten-
te. O primeiro número que lembro surgiu em 1994 e falava de um mercado mundial 
de quatro bilhões de dólares. Hoje está na casa dos noventa bilhões. Uma viagem 
como esta que acabo de fazer reforça o que digo há anos: não existe um rincão do 
continente latino-americano onde não esteja sendo desenvolvido um trabalho com 
Agricultura Ecológica. Pessoas valorosas se esforçando por nadar contra a corrente. 
Qual a corrente? A imposta pela manipu-lação das grandes empresas. Um exemplo: 
neste ano a Bayer comprou a Monsanto por 66 bilhões de dólares. Este gigantesco 
poder financeiro manipula tudo para aumentar suas vendas. Gera o que chamam de 
informação científica, dita tendências e convida o incauto a ser moderno, consumindo 
seus produtos.
Mas, como eu dizia, hoje são milhares de pessoas e organizações se esforçando para 
desenhar outra forma de produzir e consumir, em bases eco-sociais. Nos últimos quin-
ze dias tive mais uma prova disto.
Quando comecei a trabalhar com este assunto guardava uma convicção. À medida que 
um agricultor começasse a trabalhar pelo viés da agricultura ecológica em um deter-
minado local, o vizinho veria, e outro, e mais outro e em pouco tempo, numa espécie 
de crescimento em progressão  geométrica, todos estariam fazendo como ele. Afinal, 
porque não? Se produzo bem e mais barato sem o uso de veneno, porque usá-lo? Da 

mesma forma pensava sobre quem consome. À medida que estas informações fossem 
sendo repassadas, mais e mais consumidores procurariam os alimentos produzidos 
sob esta lógica. Afinal, quem quer comer veneno?
Mas não é assim... A produção e consumo de produtos ecológicos cresce em todo lado, 
mas os mesmos números que atestam este crescimento demonstram nossa marginali-
dade. Oficialmente a Agricultura Ecológica é praticada em mais ou menos 1% da área 
cultivada no mundo. Não vou explicar aqui que este número é subdimensionado, mas 
de todos modos, multiplicá-lo por dois ou três não nos retiraria da marginalidade.
Não sei responder porque este crescimento não é exponencial. O poder das empresas 
que mencionei é parte mas não toda a resposta. Os países comunistas, que viveram 
anos relativamente à margem deste poder, sempre se valeram do uso de fertilizantes 
químicos e agrotóxicos em altas doses na sua forma de fazer agricultura.
Minha esperança é a teoria do centésimo macaco. Já ouviram?
Segundo eu sei, mas não tenho certeza, é uma espécie de lenda urbana. Uns cientistas 
estudando o comportamento de macacos em uma ilha sempre jogavam batatas doces 
para estes macacos, dos seus barcos sobre a areia. Desta forma os poderiam observar 
mais claramente. Um dia, a uma fêmea (sempre as mulheres...), chamada Imo, lhe 
ocorreu lavar as batatas antes de comer. Outros a seguiram, possivelmente porque a 
batava ficava mais apetitosa. Mas nem todos macacos da ilha a copiaram. 
Quando o centésimo macaco a imitou os cientistas notaram que em uma ilha próxima, 
sem que houvesse qualquer contato entre uma e outra ilha, alguns macacos come-
çaram a lavar as batatas. Ou seja, mesmo sem que o exemplo se fizesse visível, as 
mudanças se multiplicaram quando um determinado número de macacos começou a 
agir do jeito novo.
Nas sociedades humanas existiria um comportamento parecido?
Tem um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, que propõe a hipótese dos campos mórficos. 
Eu nunca li seu livro e nem vou tentar explicar sua teoria aqui, mas é possível facilmen-
te achar estas informações. O fato é que Sheldrake se propõe a explicar uma mudança 
social a partir de atitudes em direção à mudança de um determinado conjunto de 
indivíduos. 
Vou ter que ler este livro para entender melhor, mas no meu caso se trata de uma hipó-
tese alentadora. Me anima e conheço muitas Imo que, com seus gestos, já começaram 
a desencadear a mudança na direção de um circuito mais bacana de produção e con-
sumo de alimentos. Mais generoso e menos envenenado. Sempre que provoco alguém 
a produzir e comer sem veneno, o que tem muitas vantagens e pouca ou nenhuma 
contraindicação, fico me perguntando: será esta pessoa o centésimo macaco?

GERAL

Peru e Equador: Da agricultura Ecológica aos Macacos
Por Laércio Meirelles  // Agrônomo, 
especialista em Agroecologia
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Brigada Militar e Bombeiros abrem mais de 
4,5 mil vagas em concurso no Rio Grande do Sul

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros abri-
ram inscrições no dia 31 de outubro para concur-
so público. São 4,1 mil vagas para policiamento 
ostensivo na Brigada Militar, como soldado de 1ª 
classe, e 450 para bombeiros de 1ª classe. Ambas 
as categorias são para nível médio.

As inscrições devem ser feitas somente pela 
internet até o dia 20 de novembro, no site da 
Fundatec. A taxa de inscrição é R$ 80. Para am-
bos os concursos, os vencimentos são de R$ 
3.760,54 e demais vantagens, com carga horária 
de 40 horas semanais.

Entre os requisitos para a inscrição estão ter 
nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 
anos e máxima de 25 e possuir ensino médio 
completo. Também pedem altura mínima de 
1,65m para homens e 1,60m para mulheres. É 
obrigatório apresentar atestado de bons antece-
dentes, estar quite com as obrigações eleitorais, 
não responder a processo criminal e ter carteira 
de habilitação. Para mais informações sobre os 
pré-requisitos, consulte o edital da Brigada e dos 
Bombeiros.

Em ambos os concursos, 16% das vagas se-
rão destinadas a candidatos negros e pardos, 
de acordo com a lei estadual 14.147/12. Para os 
bombeiros, a seleção tem quatro fases: exame 
intelectual, exame de saúde, exame de capacita-
ção física (composto por duas testagens) e exame 
psicológico, com testagem individual e coletiva.

Para a Brigada, também estão previstas as 
mesmas quatro fases, porém a capacitação física 
possui apenas uma testagem. Todas as fases do 
concurso terão horário, data e local divulgados 
em edital publicado no Diário Oficial do Estado, 
com antecedência mínima de oito dias.

A prova terá 50 questões objetivas de portu-
guês, matemática, direitos humanos e cidadania, 
legislação específica, conhecimentos gerais e in-
formática. Os candidatos às vagas dos bombeiros 
farão a prova em Porto Alegre. Já quem prestar 
o concurso para a Brigada poderá fazer o exame 
intelectual em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, 
Cachoeirinha, Novo Hamburgo e São Leopoldo.O 
prazo de validade do concurso é de dois anos, a 
partir da homologação do resultado final.

Somente para o policiamento ostensivo da Brigada Militar serão 4,1 mil vagas

CINECLUBE TORRES APRESENTA:
No Olho do Furacão (L'Oeil du Cyclone) 
de Sékou Traoré - 2015 - Burkina Faso

SINOPSE: Emma é uma corajosa defensora pública que de-
cide representar um perigoso rebelde acusado de crimes de 
guerra desde quando ainda era uma criança soldado. Para 
o sistema, ele não passa de uma besta feroz, mas, aos poucos, ele revela os dramas do seu passado.

* A sessão integra o ciclo de Novembro “Mãe África”, com filmes africanos em colaboração com a cine-
mateca do Institut Français e a Embaixada da França, e articula-se à Semana da Consciência Negra de 
Torres, com o apoio do grupo de cultura afro “Camélias de Torres”.

QUANDO? Segunda -  6 de Novembro - 20h
ONDE? Restaurante A Prainha (Rua Joaquim Porto, 151)     Entrada Franca

O que é a ASENART? 
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos dos Litoral (ASE-

NART) é uma entidade com mais de 30 anos de atividade, ligada diretamente 
ao CREA-RS. Com inúmeros profissionais cadastrados, ela tem como finalidade 
a valorização profissional de seus associados, de modo a prestar serviços de 
qualidade em sua área de atuação.

A finalidade principal da entidade é a valorização do seu associado, median-
te a realização de cursos de atualização, palestras e visitas técnicas. Assim, ela 
permite um constante desenvolvimento de sus membros, assegura sua parti-
cipação na sociedade e dá destaque ao exercício de sua atividade.

Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua - 2017

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se 
associar, favor nos contate em:

Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757.

Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres

O que a ASENART pode fazer pelo seu associado? 

Comunicamos que você, profissional, deve consultar e, eventualmente, alterar 
seu local de votação, tendo em vista que os eleitores foram distribuídos pela 

Comissão Eleitoral Regional (CER-RS), levando em consideração o endereço de 
correspondência fornecido e cadastrado junto ao sistema do Conselho.
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MEIO AMBIENTE EM FOCO:
Torres faz parte da direção da Anamma

Torres conquistou a vaga para a Direto-
ria de Unidades de Conservação dentro da 
Anamma - Associação Nacional de Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente No dia 24 de 
outubro, a Associação realizou assembleia 
no Rio Grande do Sul para eleição da nova 
diretoria para o período 2017-2019. Esta-
vam presentes 26 municípios de todas as 
regiões, que pleitearam vagas para a com-
posição da nova diretoria estadual. Com a 
participação do diretor Júlio Agápio, da Se-

cretaria Municipal de Meio Ambiente e Ur-
banismo, o município conquistou a vaga.

 A Diretoria de Unidades de Conservação 
é um tema relvante para Torres, em virtude 
de termos em nosso território a influência 
de quatro Unidades: uma federal (Refúgio 
da Vida Silvestre - Ilha dos Lobos), uma esta-
dual (Parque Estadual de Itapeva), uma mu-
nicipal (Área de Proteção Ambiental - APA 
da Lagoa Itapeva) e uma particular (RPPN 
- reserva particular do patrimônio natural). 

 Sobre a Anamma

A Anamma é uma entidade civil, sem fins 
lucrativos ou vínculos partidários, repre-
sentativa do poder municipal na área am-
biental, com o objetivo de fortalecer os Sis-

temas Municipais de Meio Ambiente para 
implementação de políticas ambientais que 
venham a preservar os recursos naturais e 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

 Fundada em 1988, tem desenvolvido 
ações voltadas para o fortalecimento mu-
nicipal, ocupando lugar de destaque, com 
várias representações no Conselho Nacio-

nal do Meio Ambiente - Conama, daí a im-
portância da participação municipal neste 
espaço para qualificar e fortalecer as ações 
municipais voltadas ao meio ambiente.

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Torres homenageado 

durante Mérito Rotário

A Diretoria e Funcionárias do Sindi-
cato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Torres (STR), Arroio do Sal e 
Dom Pedro de Alcântara, em nome da 
categoria, manifestou em nota o seu 
agradecimento ao Rotary Clube de Tor-
res. Isso porque, durante a entrega do 
prêmio Mérito Rotário (ocorrido na úl-
tima segunda-feira, 06), foi destacado o 
STR como exemplo de trabalho, hones-
tidade e transparência nos seus 55 anos 

de existência. 
O STR também agradeceu pelo fato 

de sua funcionária Rosa Maria Hendler 
Cardoso ter recebido o Reconhecimento 
Profissional 2017, pelos serviços  pres-
tado a Entidade. E"m nome do presi-
dente Sinval José Plucênio e o secretário 
Venâncio José de Matos,  agradecemos 
a toda à família Rotariana de Torres", in-
dicou José Carlos de Matos, presidente 
do STR Torres .

CBM de Torres realizando programa 
preparatório Jovem Bombeiro

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de 
Torres ratificando a importância de sua res-
ponsabilidade social, lançou neste último dia 
6 novembro (segunda-feira) o programa JO-
VEM BOMBEIRO. O mesmo tem como objeti-
vo proporcionar a jovens torrenses a entrada 
na instituição, oferecendo aulas gratuitas pre-
paratórias para o concurso do CBMRS. Todos 
os ensinamentos estão sendo ministrados por 
militares da corporação no horário de folga e 

atualmente a turma conta com 42 alunos.
O governo do RS abriu concurso para pre-

enchimento de 450 vagas para bombeiro 
- bem como outro concurso com 4,1 mil va-
gas para policiamento ostensivo da Brigada 
Militar. As inscrições estão abertas no site da 
Fundatec até dia 20 de novembro. Os venci-
mentos iniciais são de R$ 3.760,54 e demais 
vantagens, com carga horária de 40 horas se-
manais.

ULBRA Torres realizou a 8ª Edição do 
Aulão Gratuito de Revisão para o ENEM
A ULBRA Torres realizou entre os dias 23 

e 27 de outubro, nos turnos da tarde e noi-
te, a 8ª edição do Aulão Gratuito de Revi-
são para o ENEM, reunindo estudantes do 
Ensino Médio do Litoral Norte do Rio Gran-
de do Sul e Sul de Santa Catarina que reali-
zarão o grande exame nacional nos dias 05 
e 12 de novembro.

Na ocasião do Aulão, os professores da 
Graduação na ULBRA Torres revisaram os 
conteúdos do Ensino Médio para que os 
estudantes possam obter um bom resul-
tado na prova. A diretora Geral da ULBRA 
Torres, Débora Borges Thomas, destacou 
que “mais uma vez tivemos a alegria de re-
ceber em nosso campus, diariamente, mais 
de 700 alunos do Ensino Médio do municí-
pio de Torres, do Litoral Norte do RS e Sul 
de Santa Catarina. Hoje, o nosso programa 
está solidificado e é aguardado por todos 
aqueles que desejam ingressar em um cur-
so superior com o benefício do PROUNI. 
Desejamos sucesso e que todos tenham 
um excelente desempenho nas provas do 
ENEM”.

XV Feira das Profissões

No dia 25 de outubro foi realizada, para-
lelo ao Aulão, a XV Feira das Profissões da 
ULBRA Torres. Durante a Feira, que é aber-
ta a comunidade, diversas oportunidades 
foram apresentadas para estudantes e a 
comunidade de toda a região. Cada um dos 
cursos de Graduação pôde interagir com 
candidatos ao Vestibular 2018/1, passando 
dicas e falando sobre as características das 
profissões. Os visitantes também puderam 
participar de uma visita guiada pelos labo-
ratórios e setores da Universidade, conhe-
cendo um pouco do que a Instituição tem 
para contribuir para o crescimento profis-
sional dos mesmos.

Informações sobre o Vestibular 2018/1, 
bolsas e financiamentos podem ser ad-
quiridas pelo telefone (51) 3626- 2000. As 
inscrições para o Vestibular podem ser re-
alizadas no site www.ulbra.br/vestibular/
torres, ou diretamente na Central de Aten-
dimento da Universidade. O campus da UL-
BRA Torres é localizado na Rua Universitá-
ria, 1900, no bairro Parque do Balonismo, 
em Torres (RS).
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ÁRIES - Está tudo intenso e seus 
desejos estão a mil, ariano. É sua 
oportunidade de avaliar melhor o que 
gosta, o que sente, o que precisa e o 
que pode fazer. É hora de correr atrás 
dos seus sonhos e vontades e saber 

de uma vez por todas o que é que te faz feliz de ver-
dade. Dias de encontros agradáveis e sorte!

TOURO - Foco na vida pessoal e nas coi-
sas íntimas, taurino. Você está sentindo 
tudo muito mais e com tantos desejos à 
flor da pele, pode descobrir a felicidade em 
pequenas e grandes coisas da vida. Mas é 
importante cuidado pra não gastar ou co-

mer demais, pra não ser impulsivo na hora de realizar seus 
desejos. Foco e importância maior nas relações, amorosas 
e familiares. Cuide da casa.

GÊMEOS - Dias de muito otimismo, mas de 
intensa reflexão, geminiano. É importante 
que você olhe pro futuro com mais foco e 
objetividade. Vale a pena ficar um pouco 
em silêncio e ouvir as respostas dentro de 
você. Sair com amigos, conversar com gen-

te diferente, tudo isso vai ajudar a clarear suas ideias e fazer 
planos melhores. Dias de oportunidades e muitas portas que 
se abrem. Anime-se!

CÂNCER - Dias mais calmos e tranquilos, 
canceriano. Apesar de você começar a 
semana com emoções e desejos à flor da 
pele, sentindo tudo muito mais, ao longo 
da semana as coisas vão se acalmando. 
Você pode estar mais perto de pessoas 

e coisas que gosta muito, receber presentes da vida e das 
pessoas queridas, comprar alguma coisa que queria muito e 
realizar um antigo sonho. Bom, né?

LEÃO - A semana começa super importante 
no trabalho, leonino. Mais visibilidade, 
oportunidades, sucesso, ganhos. Você vai 
fazer mais sucesso esses dias também na 
vida pessoal e vale a pena até cuidar mais 
do look, e se mostrar mais por aí. São 

dias de intensa vida social e ótimas conversas e novidades 
no amor. Bons acontecimentos também na casa e com as 
pessoas da família.

VIRGEM - São dias de decisões e aconteci-
mentos muito importantes, virginiano. Há uma 
movimentação em sua vida pessoal e familiar, 
muitas emoções vindo a tona, antigos proble-
mas que se resolvem e mais foco em autoco-
nhecimento e na vida espiritual. Vale a pena 

manter a fé em alta e se abrir mais para ouvir a intuição e tudo que 
vai além da razão. Boa semana para viagem e estudo.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 06/11 e 13/11)
Por Titi Vidal

LIBRA - Dias de mudanças e movimentos profun-
dos, libriano. É bom desapegar, virar algumas pági-
nas, resolver algumas coisas. Bons dias para mudar 
hábitos, criar mais intimidade nas relações, estar 
mais perto pra valer de quem você gosta. É hora 

de dar mais valor pra você e pro que você já tem. Ótima semana pra 
sentar com amigos e contar ou esclarecer coisas, e pensar no futuro.

CAPRICÓRNIO - É uma ótima 
semana pra se soltar mais no 
amor, na relação, capricorniano, 
você vai sentir mais intimidade, 
mais vontade, desejos que trans-
bordam e que podem ser realiza-

dos se você criar coragem pra dizer o que gosta 
e o que quer. É uma ótima semana para mudar 
e desapegar, mas também pra criar mais laços e 
vínculos. Vale a pena sentar com amigos e falar 
do futuro.

AQUÁRIO - É uma fase bem im-
portante e marcante no trabalho, 
aquariano, com muito crescimento 
e oportunidades que não param de 
aparecer, e coisas bem grandes e 
isso irá durar meses, aproveite 

muito bem, e construa seu futuro com bases bem 
sólidas. É uma semana especialmente produtiva 
no trabalho e de boas parcerias e relação com as 
pessoas. No amor, dias bem agradáveis.

PEIXES - São bons dias para di-
vulgação e comunicação em geral, 
pisciano. Ótimos dias para viajar, 
estudar, escrever, conversar e se 
comunicar. Aproveite as chances 
de trabalho, que te conectam com 

sua verdadeira vocação e podem até mudar os ru-
mos da sua carreira. Vale a pena cuidar mais da sua 
saúde, estar com a energia em alta pra aproveitar 
tudo de bom que vem pela frente.

ESCORPIÃO - Está aproveitando seu mês de 
aniversário, escorpiano? Está fazendo coisas 
novas, aproveitando mais a vida? São ótimos 
dias para as relações, afetivas ou de trabalho, 
ótimos dias para crescimento material e inves-
timentos e dias realmente especiais, de suces-

so e muitos resultados no trabalho. É hora de olhar pra frente, 
ter uma meta clara e correr atrás dos seus sonhos. Ser feliz.

SAGITÁRIO - Momento de mais comunicação 
e flexibilidade, sagitariano. Sua vida ganha mo-
vimento e agilidade, as coisas novas aparecem, 
você se anima, fica leve e feliz. Dias de mais 
desapego, de estar mais desencanado e leve 
perante a vida. É um momento de organização 

interna e externa, de oportunidades de trabalho, e de planos pro 
futuro, inclusive de viagens, coisa que você ama.

VARIEDADES
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Intercâmbio de experiências entre grupos da 
maturidade de Dom Pedro de Alcântara e Torres

Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, um 
grupo da Maturidade em Movimento de Dom Pe-
dro de Alcântara recebeu parte do grupo da Ma-
turidade Ativa de Torres para uma troca de expe-
riências.

Cerca de 30 pessoas participaram da atividade, 

que tem por objetivo a integração e a promoção da 
qualidade de vida desses grupos da melhor idade.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura Mu-
nicipal de Dom Pedro de Alcântara, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, em parceria com 
o SESC Torres.

Kits esportivos entregues para escolas 
municipais do Passo de Torres

2ª Feira do Livro de Dom Pedro de 
Alcântara encerra com chave de ouro
Com tempo firme e gran-

de participação dos alunos 
da rede municipal e estadu-
al de Dom Pedro de Alcân-
tara, a 2ª edição da Feira do 
Livro do município foi um 
grande sucesso.

Promovida pela Prefeitu-
ra Municipal de Dom Pedro 
de Alcântara, por meio da 
Secretaria de Educação, em 
parceria com o Sistema Fe-
comércio RS / SESC Torres, 
a Feira movimentou a praça 
do Imigrante durante os dias 7 e 8 de novembro.

Diversas programações culturais rechearam a 
programação como o encontro com o autor Cadu, 
o espetáculo da “Mulher do Atirador de Facas”, o 
lançamento da 5ª edição do Livreto de Reaprovei-
tamento Integral de Alimentos e degustação de 
receitas desenvolvido pelo Grupo de Facilitadores 
de Sustentabilidade do SESC Torres, a apresenta-
ção musical do projeto Musi&Arte, a 'contação' 
de histórias com a autora Chris Dias, além das ati-
vidades da Kombina e a doação e venda de livros.

De acordo com o subgerente do SESC Torres, 
Jardson Pires, não existe hoje um país desenvol-
vido se não for por meio da educação. “Esse é 
um princípio muito importante do SESC e agra-
decemos ao prefeito por entender que isso é 

importante. A Feira do Livro é uma grande opor-
tunidade de aproximar os jovens, as crianças e 
os adultos dos livros, fomentando a educação. 
Espero que o ano que vem tenhamos novamente 
esse evento, que fazia dois anos que não tinha. 
Podem contar com o SESC nas próximas edições”, 
concluiu Jardson.

Durante a solenidade de abertura, o prefeito 
de Dom Pedro de Alcântara, Dirceu Pinho Ma-
chado, falou da importância da literatura como 
agente de transformação e aprendizagem em 
um mundo em constante mudança. Aproveitou 
a oportunidade ainda para declamar um poema 
de Ricardo Azevedo, retirado do livro “Dezenove 
poemas desengonçados”, onde se faz menção a 
tudo que se pode encontrar dentro de um livro.

Na manhã de terça–feira (07/11), o Go-
verno Municipal do Passo de Torres, atra-
vés da Secretaria de Educação e Esporte, 
realizou a entrega de kits esportivos para 
as escolas de rede municipal e escolinha 
de futebol de Passo de Torres.Os kits 
compostos por bolas de futebol, basque-
te, vôlei e handebol, foram disponibiliza-
dos pelo secretário de educação, Adilson 

Martins, diretor de esporte, Alan Miguel 
Constante e vereador Fabiano Lopes.

A ação foi uma articulação com depu-
tado de SC, Dóia Guglielmi, por meio da 
Fundação Catarinense de Esporte (Fes-
porte). Participaram do ato de entrega, 
prefeito Jonas Souza, secretário de edu-
cação, diretor de esporte e vereador Fa-
biano.

Vem aí 10ª Festa Nacional do Abacaxi
A 10ª Festa Nacional do Abacaxi, de Terra de 

Areia, já tem data e local: o evento acontece de 25 
a 28 de janeiro de 2018, na praia de Santa Rita de 
Cássia. 

Junto com a Festa, acontecem também o 1º 
Encontro Regional da Agrobiodiversidade, 1º En-
contro Estadual do Cooperativismo em Rede, 1ª 
Mostra Moveleira de Terra de Areia, 1º Encontro 
de Paramotor de Terra de Areia e 2º Concurso de 
Culinária a Base de Abacaxi, onde as dez melhores 

receitas serão selecionadas para um livro de re-
ceitas que será distribuído durante a 10ª Festa do 
Abacaxi. 

O evento terá também Mostra Regional de Ar-
tesanato, atividades esportivas e contará com a for-
te presença do agricultor da região, que mostrará 
a qualidade dos seus produtos as mais de 150 mil 
pessoas esperadas durante os quatro dias de Festa. 

Diversas atrações ainda estão sendo confirma-
das e em breve serão divulgadas.

9° Grupo de Combate ao Tabagismo 
conclui atividades no Passo de Torres

Nesta última semana, a Secretaria 
Municipal de Saúde do Passo de Torres 
realizou o encerramento das atividades 
do 9° Grupo de combate ao Tabagismo 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) de 
Passo de Torres. No total foram 3 meses 
de tratamento, com reuniões quinze-
nais, onde cada paciente teve a opor-
tunidade de relatar suas dificuldades e 

conquistas.
O Programa Controle de Tabagismo é 

desenvolvido por uma equipe multipro-
fissional e conta com auxílio de manu-
ais, medicação, adesivos (que ajudam a 
combater o vício em nicotina) e pales-
tras. Para mais informações,entrar em 
contato com a enfermeira Renata, na 
UBS Municipal do Passo de Torres.



A FOLHA 21Sexta-Feira, 10 de novembro de 2017ARROIO DO SAL

Recuperação de calçamento chega 
a José W. Viana

ARROIO DO SAL 
- A Prefeitura de 
Arroio do Sal, atra-
vés da Secretaria 
de Obras, está re-
cuperando o calça-
mento da Rua José 
W. Viana, entre as 
Ruas Bento Gon-
çalves e Uruguaia-
na. Conforme a 
administração do 
município, trata-se 
de um pedido que 
vinha sendo feito 
há muito tempo 
pela comunidade e 
"que tem o objetivo de acabar com os alaga-
mentos que vinha trazendo transtorno para 

os moradores e veranistas".  O Prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, esteve 
vistoriando a obra na última terça-feira (07).

Inicia o Municipal de Futsal 2017 
de Arroio do Sal

O Campeonato Municipal de Futsal 2017 de 
Arroio do Sal iniciou nesse domingo, cinco de 
novembro, no Esporte Clube Arroio do Sal (Ecas) 
com quatro jogos na categoria Livre e muitos gols 
fazendo a alegria do público que compareceu em 
peso.

 O primeiro jogo do campeonato já mostrou 
que seria uma rodada de muitos gols e o Tem-
plários venceu por 6 a 1 a equipe do Hooligans. 
Na partida seguinte, a equipe do Marco Alarme 
comprovou o favoritismo e goleou por 4 a 1 a 
Rondinha B. O terceiro jogo da noite e mais emo-
cionante, foi repleto de viradas e com um total 

de 12 gols, e ao final o Xelecos venceu o F.A.A.S. 
por 7 a 5. Para fechar a rodada, foi a vez de Chur-
rascaria Dimmer, que se impôs e venceu a equipe 
do Millonários por 5 a 2.

 A próxima rodada será na sexta-feira, 10 de 
novembro, no Ecas, a partir das 20 horas, com 
disputas entre: Galácticos x Juventus; Rondinha 
A x Modamar; F.A.A.S x Millonários; Xelecos x 
Churrascaria Dimmer; Já no domingo, 12 de no-
vembro, no Ecas, a partir das 20 horas entram 
em quadra: Templários x Modamar; Hooligans x 
Rondinha A; Marco Alarme x Juventus; Rondinha 
B x Galácticos.

Começa o mata-mata no Municipal 
de  Futebol  Sete

Municipal de  Futebol 7 de Arroio do Sal  - destaques da 1ª Fase 

Sub 17
Goleiro Menos Vazado: Júlio (Millonários) | 4 gols sofridos
Goleador: João Neto (Farol) | 6 gols marcados
Veterano
Goleiro Menos Vazado: William (Figueirinha) e Jarbas (Ecas), ambos com 1 gol sofrido
Goleador: Marcos Bola (Figueirinha) | 5 gols marcados

Conheça o Parque Tupancy

Quer fazer um passeio diferente em Ar-
roio do Sal? Que tal conhecer o Parque Na-
tural Tupancy? Ele é uma Unidade de Con-
servação localizado entre Rondinha Velha 
e Balneário Atlântico, há apenas 5,6 Km do 
centro da cidade.Lá você pode fazer trilhas, 
visitar o criadouro conservacionista, que é 
uma área destinada ao abrigo de espécies 

nativas registrados no IBAMA e de quebra 
desfrutar de uma fauna e flora de tirar o fo-
lego.

Gostou? Então programe-se, que duran-
te a temporada de verão (até o dia quatro 
de março), o Centro de Visitantes do Parque 
Natural Municipal Tupancy funciona das 
8h30min às 11h30min e das 14h às 19h.

Arroio do Sal busca renovação da frota 
de máquinas e veículos

O Prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst, recebeu na manhã dessa se-
gunda-feira, seis de novembro, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura, representantes do 
Banco do Brasil para a apresentação da pro-
posta de um financiamento no valor de R$1 
milhão para a compra de máquinas e veí-

culos para a renovação da frota municipal, 
com Projeto de Lei já aprovado pela Câmara 
de Vereador.

 Além do Prefeito, participaram do even-
to o Secretario da Fazenda, Felipe Valim e 
o Contador da Prefeitura, Sergio Augusto 
Bonfanti Junior. ARROIO DO SAL - A 1ª Fase do Campeo-

nato Municipal de Futebol 7 encerrou nesse 
domingo, cinco de novembro, com uma ro-
dada de muitos gols. No único jogo da ca-
tegoria Sub-17, o Farol eliminou o Ecas por 
4 a 3, com destaque para Luis Henrique, do 
Farol, que orquestrou a equipe e a conduziu 
para a vitória.

Já na Categoria Veterano, a Figueirinha se 
impôs diante da Areias Brancas e goleou por 
4 a 0, com destaque para Ranieri, da equipe 

da Figueirinha, que comandou o meio de 
campo. Na sequência foi a vez do Ecas en-
trar em campo e vencer o União da Vila por 
3 a 0, com destaque para Jefinho, autor de 
dois gols.

A Semi Final vai acontecer no Ecas e ficou 
definida da seguinte maneira:

Sub-17 - 08:30 – Farol x Tenneessee; 
09:20 – Millonários x União da Vila

Veterano -  10:10 – Figueirinha x Rondi-
nha; 11:00 – Ecas x Areias Brancas
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Ação de limpeza realizada na Prainha pelo projeto 
Praia Limpa Torres

Por Assessoria Projeto Praia Limpa Torres

Ação Projeto Praia Limpa Torres (AST) 
realizada no Evento Minha Prainha, nes-
te domingo 05/11, um evento organizado 
pela Prefeitura Municipal de Torres que 
tem como objetivo disponibilizar espaços 
públicos livres para diversas atividades 
para a comunidade. O Projeto Praia Lim-
pa Torres recolheu 25 kilos de resíduos 
ao longo da faixa de Praia por aproxima-
damente 30 minutos. Os resíduos mais 
encontrados foram: copos e embalagens 
plásticas, bitucas de cigarro, garrafas de 
vidro e uma inusitada prancha de bo-
dyboard deixada na faixa de Praia. 

“Agradecemos o convite para partici-

pação neste evento que disponibiliza di-
versas atividades para nossa comunidade 
e seguimos trabalhando em prol da Prai-
nha, uma das mais lindas e frequentadas 
Praias de Torres que infelizmente não 
vem sendo bem cuidada por jovens que 
insistem em utilizá-la no período noturno 
e deixarem uma grande quantidade de 
copos plásticos e garrafas nas suas praças 
e gramado próximo a faixa de Praia...será 
que nas suas casas eles jogam o lixo no 
chão?!”, questiona o coordenador do Pro-
jeto, Alexis Sanson.

O Projeto Praia Limpa Torres seguirá 
seu planejamento visando ações em to-
das praias de Torres para à temporada de 
verão 2018.

Semana da Consciência Negra com intensa 
programação em Torres

 12 de novembro  14h30 - Chá das Mulheres Negras - Or-
ganização: Grupo Camélias de Torres - Rua Luiz Bauer Igra Sul 
/ Prédio da Uniasselvi 

13 de novembro - 19horas, no Antigo Centro Municipal 
de Cultura -  Abertura da 3ª Semana da Consciência Negra: 
Apresentação e bate papo com o homenageado da Semana, 
Bento Barcelos da Silva - Lançamento da Exposição Fotográfi-
ca Itinerante O Invisível  (Rodrigo&Helena Fotografias) - 

14 de novembro - Auditório da OAB de Torres das 09h as 
18h -  Ciclo de palestras invisibilidade da mulher negra e in-

tolerância religiosa - Organização Grupo Camélias de Torres
* Boteco do Bola, 21h - Lanceiros Negros: campanha vir-

tual - Sarau Lanceiros Negros - TENDA DE CINEMA - Madame 
Satã

15 de novembro - 15h - II Caminhada do Axé: Dia Nacional 
da Umbanda - Sessão de Pretos Velhos - Saída do Posto Po-
tencial até Praça XV

16 de novembro - 19h30, no Centro de convivência Lyons 
- II Fórum Afro Torrense - Abertura TENDA DE CINEMA SOU 
Oliveira Silveira/ Tema: Desafios do movimento negro: cultu-

ra, educação, preconceito e intolerância
Instituto de Educação Marcílio Dias e E.E.E. 

Fundamental Justino A. Tietboehl - Manhã e 
Tarde -  Cinedebate na Escola- Do meu Lado, 
Lápis cor de Pele e Cores e Botas (Organização 
Grupo Camélias de Torres)

17 de novembro -  Na Escola Municipal Zona 
Sul (Manhã e Tarde) - Cinedebate na Escola- Do 
meu Lado, Lápis cor de pele e Cores e Botas (Or-
ganização Grupo Camélias de Torres)

18 de novembro- 9h - Debate na Rádio Cul-
tural FM

*Praça XV - 16h = III Café Afro (Início dos 16 

dias de ativismo de luta contra a violência à mulher) - TENDA 
DE CINEMA – O Grande Tambor

** Casa da Ponta da Pedra Chata/ Itapeva (Hora: 19h) - I 
Quilombo de Prosa: A etnia e a cultura negra na sociedade 
atual (com Leonardo Gedeon e Bento Barcelos) - Abertura 
musical: Gabriel Barcelos e batucada - Show com Cardo Pei-
xoto - Lançamento CD Meninos do Brasil

19 de novembro - Praça XV,a partir das 10h - III Encon-
tro da Cultura Afro (Culinária, Arte e Artesanato, exposição, 
Apresentações culturais) - TENDA DE CINEMA: RAÇA - Histó-
rias entrelaçadas da luta de quilombolas, criaçao da TV negra 
e a luta pelo estatuto da igualdade racial.

20 de novembro - Homenagem na Câmara de Vereadores
 Cineclube Torres e Grupo Camélias de Torres - 20h

Começa neste domingo (12 de novembro) em Torres a 3ª Semana da Consciência Negra, evento promovido pelo Comitê Afrotorrense com 
apoio da Secretaria Municipal de Turismo. A iniciativa se estende até 20 de novembro -  Dia da Consciência Negra. Confira a programação:

Sarau Musical e exposição fotográfica 
Aberto a todos, o  evento 

'Sarau Pretinhosidade' + BELE-
ZA PURA Exposição Fotográfica 
ocorrerá no dia 14 de novem-
bro (terça-feira), a partir da 19h 
no Boteco do Bola - atividade 
participante da III Semana da 
Consciência Negra.

Conforme a organização do 
evento, a beleza da mulher ne-
gra estará em evidência na sen-
sibilidade das lentes da fotógra-
fa Júlia Martins. E após ocorrerá 

o Sarau Pretinhosidade - em ho-
menagem aos Lanceiros Negros 
(negros livres ou libertos que 
tiveram partcipação decisiva 
nas batalhas da Revolução Far-
roupilha). O evento terá como 
anfitrião Luís Gustavo 'LG' de 
Oliveira,  e os âncoras musicais 
Rosa Franco e Fernando K. Con-
tará ainda com a participações 
dos artistas locais Buba, Gui-
le Rocha, Luiz Fernando Rayo, 
Marco Maniaudet, Mini Lages 
& Roni Souza.  Novos avanços na regularização 

fundiária dentro do Parque Itapeva
Na última segunda-feira (dia 06.11) o  Estado 

do Rio Grande do Sul indenizou e regularizou mais 
5 processos administrativos que tramitavam so-
bre a regularização fundiária de área afetada pelo 
Parque Estadual de Itapeva (PEVA).  Conforme in-
forma o gestor do PEVA, Paulo Carlos Grubler,  ao 
todo nesta data foram regularizadas 30 hectares, 
com recursos provenientes de Medidas Compen-

satórias Ambientais do empreendedor Pezzi Ener-
gética S.A. 

Esta não se trata da primeira ação indenizatória 
para compra de propriedades afetadas dentro do 
PEVA. Em 2016, foram regularizados 15 proces-
sos, ou seja, 15 proprietários, totalizando 134,10 
hectares e investido R$ 2.278.000,00 oriundos de 
compensação ambiental.
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I SEMINÁRIO DE PESQUISAS DO PARQUE ITAPEVA
Divulgando os estudos realizados na Unidade de Conservação

Estudantes, professores, pesquisadores e cidadãos interessados se fizeram presente no evento

Por Guile Rocha*

Um evento que objetivou dar o retor-
no das pesquisas realizadas no Parque 
Estadual Itapeva (PEVA) à comunidade, 
bem como informar e motivar a comuni-
dade acadêmica quanto às possibilidades 
de pesquisa e geração de conhecimento 
que o PEVA pode trazer. Este foi o mote 
do encontro que ocorreu na última quar-
ta-feira (dia 08 de novembro), quando 
foi realizado I Seminário de Pesquisas do 
Parque Estadual de Itapeva: "Divulgando 
o Conhecimento" no Parque da Guarita. 
Dezenas de estudantes, professores, pes-
quisadores e cidadãos interessados se 
fizeram presente. Durante o seminário, 
alunos do curso de Biologia da UFRGS 
também apresentaram  o  Documentário 
"Caminhos de Itapeva" - sendo que o fil-
me mostra a natureza e divulga os desa-
fios enfrentados no parque ambiental de 
Torres (iniciativa que contou com o apoio 
da equipe do PEVA, da Fundação Zoobo-
tânica do RS, professores da UFRGS e co-
munidade de Torres).

O jornal A FOLHA também marcou pre-
sença no seminário, tendo a oportunida-
de de ouvir duas das palestras realizadas.  
Numa delas, a pesquisadora Nathalia 
Rocha Matias - doutoranda em biologia 
pela UFRGS -  apresentou sua pesquisa, 
"Status de conservação e ecologia das 
populações de Liolaemus occipitalis". 
Popularmente chamada de 'lagartixa-da-
-praia', trata-se de um pequeno lagarto 
endêmico das dunas costeiras da região 

sul do Brasil, espécie em situação de vul-
nerabilidade (mas que ainda não corre 
risco de extinção). Ele vive entre as dunas 
e a vegetação rasteira dos arredores.

Em seu estudo, Nathalia coletou e ca-
talogou vários espécimes da Liolaemus 
occipitalis em diferentes pontos, fazen-
do principalmente um paralelo com 
os espécimes encontrados nas dunas 
frontais da Praia Real - balneário urba-
nizado ao sul de Torres - e dentro do 
Parque Itapeva.  A pesquisa concluiu 
que, apesar da quantidade de animais 

coletados ser praticamente a mesma em am-
bos os ambientes,  nas dunas do PEVA haviam 
espécimes maiores e maior quantidade de 
machos, enquanto os indivíduos da Praia Real 
eram menores e, em sua maioria, fêmeas ou 
jovens (o que provavelmente tem relação com 
a territorialidade dos machos da lagartixa-da-
-praia). O fato de quase não haver recaptura 
de indivíduos na Praia Real também evidencia 
uma expectativa de vida (3 anos em média para 
a espécie) provavelmente menor do que a dos 

indivíduos que habitam  o Parque Itapeva (pro-
pensos a chegar a senilidade). Outra conclusão 
é de que, apesar de adaptáveis (nem a presença 
de lixo chega a influenciar diretamente sua exis-
tência), as lagartixas de praia tem na modifica-
ção constante de seu ambiente natural o maior 
desafio pela manutenção de suas vidas (a forte 
erosão de dunas na Praia Real fez com que os 
animais abandonassem seu habitat, o que ame-
aça grandemente sua expectativa de sobrevivên-
cia).

O Sangradouro de Bella Torres e os impactos dos veículos na faixa de praia
Alexandre Krob, do Instituto Curicaca, 

apresentou o estudo "Conservação das es-
pécies do PAN pela gestão da praia em fren-
te ao Parque Estadual de Itapeva e na área 
de influência da REVIS Ilha dos Lobos".  A 
pesquisa teve o objetivo de monitorar pe-
nípedes (lobos e leões marinhos) e aves na 
zona de praia do PEVA e região, bem como a 
presença e intensidade das ameaças antrópi-
cas.  Conforme os dados da pesquisa, a partir 
de amostras realizadas mensalmente, viu-se 
que no verão há aumento do uso da praia 
pelas aves (8527 - 46% do total), que migram 
para o Parque Itapeva e região. "Trata-se de 

uma 'coincidência turística', pois é na mes-
ma época que aumenta significativamente o 
número de seres-humanos na área da beira 
de praia, e esta confluência que precisa ser 
gerenciada".  

Outro dado curioso é que o trecho ana-
lisado em que mais aparecem registros de 
aves é o sangradouro da Bella Torres (balne-
ário do Passo de Torres, SC), local próximo 
de arrozais onde há significativamente mais 
espécies e abundancia de animais do que no 
próprio PEVA (talvez pela proximidade com o 
Rio Mampituba e Ilha dos Lobos). Por isso o 
pesquisador da Curicaca sugeriu que se co-

locasse em debate a possibilidade de criar 
uma unidade de conservação (ou santuário 
de aves) na localidade em questão, no Passo 
de Torres

Os dados de Alexandre demonstram cla-
ramente os danos que o trânsito livre de veí-
culos podem causar na faixa de praia - como 
atropelamento de fauna, afugentamento de 
bandos de aves, danos à ninhos. Conforme a 
pesquisa, o fechamento da praia de Itapeva 
(ocorrido em fevereiro de 2016 e intensifica-
do neste ano) representou uma diminuição 
de 17% do impacto na morte de animais 
atropelados por veículos. Assim, Alexandre 

recomendou que se garanta o fechamento 
da Praia Itapeva à Circulação de veículos, 
bem como maior controle da circulação de 
cães nas áreas de nidificação(uma vez que os 
cachorros são responsáveis por destruir ovos 
e matar aves).

Concluindo, o estudo do Instituto Curica-
ca mostrou também a importância da manu-
tenção da praia em frente ao Parque Itapeva 
junto a unidade de conservação, uma vez 
que as espécies que utilizam a faixa de praia, 
inclusive espécies migratórias, também fa-
zem uso da área adjacente (dunas, baixada 
úmida, sangradouros).

Questão das dunas e outros assuntos em pauta
A pesquisadora Beatriz Barros Aydos, tam-

bém do Instituto Curicaca, foi quem iniciou 
o evento apresentando a pesquisa "Contri-
buição do Parque Estadual de Itapeva para 
a conservação das dunas costeiras do litoral 
norte do RS". A pesquisa destaca o quanto 
ás dunas do PEVA estão bem conservadas, 
mas deixa claro o problema do descarte de 
resíduos nas dunas e da existências de cães, 
espécies exóticas que ameaçam a fauna na-
tiva do PEVA. 

A questão das dunas continuou em evi-
dência com a pesquisadora Gabriela Cam-
boim Rockett, que apresentou sua tese de 
doutorado "Campo de Dunas de Itapeva 

(Torres-RS): Geomorfologia, Evolução e Ges-
tão Costeira". A pesquisa demonstrou como 
funciona a dinâmica do campo de dunas de 
Itapeva, local com características singulares 
pela dinâmica dos ventos específicos da re-
gião - ventos que, ultimamente, vêm dimi-
nuindo e, por isso, intensificando modifica-
ções na área. Comparando fotos atuais e de 
50 anos atrás, evidenciam-se as alterações 
no cenário do Parque Itapeva. Gabriela mos-
trou ainda como a pressão urbana e as mu-
danças nas chuvas, ao longo dos anos, tam-
bém vem influenciando nesse ambiente tão 
especial e ameaçado.

Encerrando a tarde, o pesquisador Gabriel 

Schettini Armiliato, apresentou a pesqui-
sa "Variação da estrutura populacional de 
Acanthochelys spixii (Chelidae, Testudines) 
no Parque Estadual de Itapeva, RS: estabili-
dade ou declínio?". A pesquisa demonstrou 
o quanto a população de cágado preto (es-
pécie de tartaruga) vem se mantendo ao lon-
go dos anos e aumentando gradativamente, 
graças a ao fato de estarem protegidos pelo 
PEVA. O estudo de longevidade de uma po-
pulação desta espécie, é inédito na América 
Latina, servindo de base para outros no con-
tinente. 

Além da apresentação das pesquisas re-
centes, também foram exibidos banners de 

pesquisas mais antigas, a fim de divulgar o 
que já foi realizado até mesmo antes da cria-
ção da unidade de conservação (UC). Foram 
expostos os banners "Sapos, Rãs e Pererecas 
do PEVA", do pesquisador Patrick Colombo, 
"Microcorredores Ecológicos", pelo Institu-
to Curicaca e o trabalho sobre os Butiazais 
(também do Instituto Curicaca). O Projeto 
Praia Limpa, que realiza trabalho de edu-
cação ambiental na cidade, também se fez 
presente no profícuo seminário - que trouxe 
conhecimento e novidades ambientais para 
Torres.

*Com Danúbia do Nascimento (PEVA)
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Em Torres, homem com porte ilegal de 
arma preso antes de embarcar em ônibus 

Tarde de sábado em Torres. Por volta das 15h, 
após denuncia junto a Brigada Militar, dando 
conta que um indivíduo estava armado com um 
revolver e ia embarcar para Porto Alegre no ôni-
bus da Empresa Unesul ,guarnições da BM des-
locaram-se em direção a estação Rodoviária. Ao 
chegar ao local o suspeito foi abordado e encon-
trado com ele um revolver calibre 38 com seis 
munições intactas e mais 24 munições sobres 
alentes.

O indivíduo ainda tinha, em sua posse, uma 
quantidade de 130 gramas de maconha, dinhei-
ro e uma soqueira. Diante dos fatos, ele foi pre-
so e apresentado na Delegacia De Polícia Civil 
em Torres, onde foi lavrado o flagrante. 

2kg  de Maconha apreendidos em 
Arroio do Sal após denúncia

Na última quarta-feira, policiais 
civis da DP de Arroio do Sal apre-
endeu tijolos de maconha  qua to-
talizaram mais de dois KG da erva. 
Informações obtidas por A FOLHA  
dão conta que a descoberta acon-
teceu após uma denuncia anôni-
ma feita à polícia.  

Menor apreendido em Torres 
com pedras de crack

Sexta-feira, dia 03 de No-
vembro em Torres. Por volta 
das 19h30min, a guarnição da 
Brigada Militar de Torres  des-
locou até a Rua Manoel de Lima 
Porto,  bairro Getulio Vargas. 
Conforme denúncia  anônima, 
em endereço  nesta rua havia 
um indivíduo enterrando dro-
gas . Ao chegar ao local, a BM 
localizou e abordou o indivíduo 
- menor de idade.  Após, os po-
liciais conseguiram encontrar 

17 pedras de crack, bem como 
a quantia de R$ 14,00 em moe-
das correntes junto com o ado-
escente.

Diante dos fatos, o acusado 
foi encaminhado até o Pronto 
Atendimento Médico para exa-
me de corpo delito e, posterior-
mente, até a Delegacia para o 
registro da ocorrência policial. 
Foi lavrado o Auto de apreen-
são em Flagrante Delito por 
Trafico de Entorpecente.

Mais um assalto à mão 
armada em Arroio do Sal

Dois homens assaltaram uma 
farmácia na noite da última 
quarta-feira, dia 8, na cidade 
de Arroio do Sal. Informações 
obtidas por A FOLHA dão conta 
que o ataque foi à mão armada 
quando trabalhadores do es-
tabelecimento foram rendidos 
pelos assaltantes. 

A farmácia se localiza no 
centro da cidade. A polícia está 
tentando identificar os ladrões 
através de Câmaras espalhadas 
pelas calçadas. Não foi divulga-
da a quantia que foi subtraída 
pelo assalto.  

Fonte: Litoral Mania

Bandidos armados assaltam 
loja de Três Cachoeiras  

Na tarde da última ter-
ça-feira (07), dois homens 
armados invadiram uma 
popular loja de materiais 
de construção, em Três Ca-
choeiras, e roubaram cerca 
de R$3 mil. Haviam muitos 
clientes no interior da loja no 
momento do assalto, o que 
gerou pânico. 

Conforme o proprietário 
da loja, os criminosos en-
traram de capacete e foram 

direto para o caixa do esta-
belecimento. Ainda deram 
dois tiros para o alto para 
intimidar  os presentes e de-
pois roubaram o dinheiro do 
cofre. Ninguém ficou ferido, 
no que teria sido o terceiro 
assalto a loja de Três Cacho-
eiras nos últimos 4 anos. A 
polícia realiza buscas pelos 
assaltantes.

Fonte: Litoral na Rede

Brigada Militar prende mais dois 
foragidos em Torres

A Brigada Militar de Torres segue com a cap-
tura de indivíduos procurados ou considerados 
foragidos da justiça. Neste último sábado (04 
de Novembro) ocorreram mais duas apreen-
sões. Por volta das 02h da madrugada, em pa-
trulhamento no bairro Dunas, a BM abordou 
e prendeu o indivíduo procurado de iniciais 
D.C.S,  - que estava com mandado expedido  
pela comarca de São João Batista (SC) e retor-

nou ao sistema prisional.
E às 15h do mesmo sábado, na Av. Beira Mar, 

foram abordados dois indivíduos pela BM de 
Torres. E ao consultar os nomes dos abordados 
no sistema policial, verificou-se que constava 
um mandado de prisão em desfavor de M.D.B. 
de 40 anos. Ele foi preso e encaminhado até a 
delegacia de Polícia Civil, onde foi aprestado 
para registro da ocorrência.



26 A FOLHASexta-Feira, 10 de novembro de 2017



A FOLHA 27Sexta-Feira, 10 de novembro de 2017

Todos os anos, diversas empresas realizam estudos 
com a previsão de tendências de cores que serão utili-
zadas no próximo semestre. Essas tendências são ante-
cipadas para o mercado com o objetivo de influenciar 
as pessoas a revitalizar o que está a sua volta, além de 
determinar as tonalidades que vão guiar o ano seguin-
te, nas áreas como a moda, arquitetura, decoração.

A paleta de 2018 encoraja uma sensação de expe-
rimentar e combinar as cores de maneira divertida e 
alegre. Apesar de parecer complexo, encontramos di-
versas possibilidades para uma mistura de tons única 
e dramática. Para as estacões mais quentes em 2018, 
o desejo de auto-expressão de uma forma colorida é a palavra chave. A cartela de cores é 
extremamente divergente, já que vemos algo meio que caleidoscópico, além de nudes e to-

nalidades abertas. São cores que nos 
passam um sentimento de otimismo 
e confiança além de transmitirem vi-
talidade.

A Pantone, empresa norte-ame-
ricana conhecida por seu sistema 
de cores, revela as tonalidades que 
serão moda no próximo ano. Desta 
vez, a marca elegeu 12 cores para 
2018. A principal é o AMARELO ME-
ADOWLARK, um tom vibrante que 
surgiu inspirado no eclipse solar. Ou-
tros tons que estão ganhando des-
taque - e são aposta para o ano de 
2018 - são os metálicos, perolizados 

e intensos. De acordo com Letrice Eiseman, diretora executiva da Pantone, os metálicos são 
os novos neutros. Já as cores perolizadas são consideradas um imã para os olhos, e os tons 
intensos estão cada vez mais presente em nosso dia-a-dia.

As empresas 
Suvinil e Coral, 
elegeram, res-
pectivamente, 
Terra Roxa e 
Adorno Rupes-
tre, como suas 
cores do ano de 
2018, escolhen-
do os tons ter-
rosos como ten-
dência. A Suvinil 
realizou uma pesquisa que apontou o desejo co-
mum entre as pessoas de ter uma ligação mais 
estreita com a natureza no dia a dia. E o tom terroso alaranjado, eleito pela marca, exprime 
essa vontade, além de representar conexões mais profundas com a nossa ancestralidade. 
Já Adorno Rupestre – escolha da Coral – é um lindo cinza rosado. Com a imprevisibilidade 

da vida, iden-
tificamos uma 
necessidade 
mundial das 
casas serem 
mais acon-
c h e g a n t e s . 
A cor Ador-
no Rupestre 
pode ser re-
confortante, 
conv idat iva 
ou lúdica.

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

AS CORES TENDÊNCIA PARA 2018

COLUNISTAS

AMARELO MEADOWLARK – Aposta da 
Pantone para 2018

TERRA ROXA – Cor 2018 da Suvinil

ADORNO RUPESTRE – Cor 2018 da Coral

Relação abusiva é aquela onde predomina o excesso de poder sobre o outro. É o 
“desejo” de controlar o parceiro, de “tê-lo para si” pela possessividade. Esse com-
portamento, geralmente, inicia de modo sutil e aos poucos ultrapassa os limites 
causando sofrimento e mal estar.
É difícil definir quando um relacionamento é abusivo, porém, os principais indica-
tivos de uma pessoa abusiva são: ciúme e possessividade exagerados; controle 
sob as decisões e ações do parceiro; querer isolar o parceiro até mesmo do 
convívio com amigos e familiares; ser violento verbalmente e/ou fisicamente; e 
pressionar ou obrigar o parceiro a ter relações sexuais.
 Esse tipo de situação pode ocorrer em  relacionamentos tanto heterossexuais 
como ocorre também entre parceiros do mesmo sexo. Em relação à idade, es-
tudos recentes demonstraram que adolescentes brasileiros afirmaram ter sofrido 
algum tipo de abuso no namoro, o que inclui um novo público nessa perspectiva.
 Muitas pessoas acreditam que quem está em um relacionamento, “está porque 
quer”. Entretanto, muitas vítimas não conseguem sair dessa situação. Por que 
isso acontece?
Sabe-se que no Brasil mulheres jovens são as maiores vítimas de relacionamen-
tos abusivos. 
Percebe-se  que as pessoas que  procuram ajuda psicológica são do público 
feminino,  relatando um extremo cansaço e desgaste na relação, porém, ainda 
questionam se esse abuso teria sido por culpa delas ou se o parceiro de fato é 
assim. Questionam também seus papéis sociais, e a visão dos outros: “o que vão 
achar” e “se acharão que o erro foi delas”. Acreditam inicialmente na mudança 
desse parceiro.
As vítimas principalmente da violência física e abuso sexual, quando relatam a 
possibilidade de denunciar o parceiro, sentem medo diante de um processo que 
ainda é juridicamente longo.  Portanto, a dificuldade em sair de um relaciona-
mento abusivo pode passar por questões econômicas, emocionais e afetivas, 
legais e burocráticas.
 Como uma pessoa pode perceber que está em um relacionamento abusivo? 
Como ela pode proceder? Como amigos e familiares podem ajudar essa pessoa?
Essa pessoa deve se atentar aos sinais e excessos em relação ao controle: pos-
sessividade, ciúmes, violência, agressividade, e questionar se tais atitudes têm 
causado desconforto ou mal estar.
É interessante que em um dos casos, uma pessoa atendida chegou à conclusão 
de que praticava abusos contra o parceiro. Nesse caso, a pessoa que cometia 
abusos sentia um grande incômodo diante das suas atitudes e veio pedir ajuda. 
Um relacionamento abusivo também pode ser percebido do ponto de vista de 
quem comete os abusos. Não necessariamente de quem sofre ou ambos podem 
estar cometendo abusos um contra o outro e inicialmente sequer se dão conta.
Ao perceber que está sofrendo um abuso ou que está sendo abusivo é fundamen-
tal que esse sujeito busque apoio especializado (psicológico e em determinados 
casos jurídico). 
O apoio familiar, dos amigos e conhecidos também é essencial, pois em um mo-
mento no qual esse sujeito vem, principalmente, de uma relação desgastada, 
rompida, é importante criar/fortalecer laços sociais, que o façam sentir seguro, 
ouvido e acolhido.
As principais dificuldades que a pessoa enfrenta para sair da relação abusiva  
costumam ser:
Emocionais e afetivas: insegurança e incerteza diante do que virá, medo de ficar 
desamparado (a), medo de reações provenientes do parceiro, crença de que o 
parceiro poderá mudar as atitudes e “ser uma boa pessoa”, medo de ficar sozinho 
(a), crença de que não conseguirá se restabelecer e seguir em frente.
Questões legais e jurídicas: desgaste relacionado ao tempo e à burocracia, falta 
de conhecimento por parte das vítimas sobre o que ocorre entre a denúncia e a 
sentença.
Sociais: a relação abusiva pode ter isolado a vítima e a mesma pode estar distan-
te dos seus familiares e amigos.
Econômicas: principalmente quando a vítima depende do parceiro.
Embora as dificuldades estejam presentes é essencial que a pessoa busque ajuda 
psicológica / especializada e conte com o apoio, seja de amigos, familiares, cole-
gas ou grupos específicos.
Em geral, tanto  pessoas abusadoras quanto  vítimas do abuso, tiveram um his-
tórico de abuso infantil, que pode variar desde o abuso sutil psicológico até físico 
e afetivo na infância, bem como  sofreram carência afetiva, ou privação afetiva, 
onde sentiram-se desconsideradas, desrespeitadas pelos seus pais violentos,  em 
suas necessidade emocionais.
Faz se necessário buscar ajuda profissional para tratar questões de baixa auto 
estima, vulnerabilidade emocional, insegurança, e desenvolver a autonomia emo-
cional. Pois a tendência é a pessoa que está prejudicada  afetivamente escolher 
relações doentias. 

Relações abusivas e tóxicas

Psicoterapeuta / Psicanalista
Espaço Psicanalítico Educacional  |  Fone. 9221 9189

Paula Borowsky
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Atletas  torrenses convocados pela 
seleção brasileira de Handebol

Atletas da ATHB, Pedro Daitx, Rafaella Dalzochio e Maria Eduarda 
Meirelles Muller (foto) participarão de treinamentos no Centro 

Nacional de Desenvolvimento de Handebol

Pelo primeira vez na história 
da ATHB - Associação Tor-
rense de Handebol -   atle-
tas foram convocados pela 
Confederação Brasileira de 
Handebol (CBHb). Foram 
convocados Pedro Sosa Daitx 
(do time masculino), além de 
Rafaella de Farias Dalzochio 
e Maria Eduarda Meirelles 
Muller (do feminino).
A confederação nacional vem 
desenvolvendo um trabalho 
de melhorias técnicas entre 
promessas do esporte, para 
que possam trazer aos seus 
estados conhecimentos e 
experiências adquiridas ao 
longo dos dias que ficarão a 
disposição da CBHb. Entre 11 de novembro 
e 02 de dezembro, os atletas treinarão no 
Centro Nacional de Desenvolvimento de 
Handebol, em São Bernardo do Campo/SP. 
"Esta convocação demonstra todo o traba-
lho que o clube vem fazendo ao longo de 
sua trajetória. O ano de 2017 foi um ano 
de muita evolução, com a participação em 
campeonatos brasileiros nas duas catego-
rias, fazendo com que os atletas se desta-

cassem e chamando a atenção da CBHb", 
indica a diretoria da ATHB, que continua: 
"Isso demonstra que todos os treinos e es-
forços das atletas, dos treinadores, dos pais 
e dos patrocinadores está valendo a pena, 
levando nesse momento o nome da ATHB e 
de Torres para o cenário nacional. Será uma 
grande experiência para os três convoca-
dos, que trarão para as suas equipes gran-
des novidades técnicas, agregando para o 
grupo como um todo".
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 Jogando no estádio do Riachão, o 
time de veteranos do Torrense venceu 
mais uma no último sábado (04). A 'ví-
tima' da vez foi a forte equipe do Beira 
Mar de Tramandai, derrotada pelo pla-
car de 2 x 1 para o 'Verdão', que chegou  
assim a sua 22° vitórias este ano. 

Os Gols do Torrense foram marcados 
pelo artilheiro Maicon (que fez seu 35° 
gol no ano) e por Cristiano. O técnico 

Adroaldo Lummertz iniciou jogando com 
Maicon (Alemão) no gol, Ezequiel e Dil-
son nas laterais, Clóvis e Paulo na zaga, 
Édio e Robledo de volantes, Xande e Pau-
lo Japa meias, Sandrinho e Leandrinho 
de atacantes. Participaram do jogo ainda 
Maicon, Jonas, Cristiano, Jhony, Alessan-
dro, Kevin. O próximo jogo do Torrense 
será mais um clássico municipal, contra 
o Boa União no dia 11/11.

Futsal feminino de Arroio do 
Sal esteve bem representado 

no Jergs

ESPORTES

Veteranos do Torrense vencem 
clássico intermunicipal

A equipe feminina de Futsal da Escola Rai-
mundo Fernandes de Oliveira, participou da 
etapa da Coordenadoria Litoral Norte do Jergs 
(Jogos Escolares do RS), na categoria Infantil 
(nascidas entre 2003 e 2006). O evento es-
portivo contou com 19 municípios inscritos, e 
Arroio do Sal foi destaque:  Na 1° fase os jogos 
foram: Arroio do Sal 5 x 0 Santo A. da Patru-
lha; Arroio do Sal 9 x 2 Rolante. Nas Quartas 
de Final: Arroio do Sal 5 x 0 Imbé; Semi Final: 
Arroio do Sal 3 x 1 Tramandaí. Final: Arroio do 
Sal 4 x 0 Torres

 A Etapa Regional, com a presença das campe-
ãs das CREs da Região Metropolitana de Porto 
Alegre e do Litoral Norte aconteceu novamen-
te em Rolante, na última quarta-feira, onde 
Arroio do Sal se despediu da disputa. " Fica o 
agradecimento a estas meninas que entraram 
em quadra com muita garra para defender a 
cidade. Parabéns Brenda Trisch, Jenifer Batis-
ta, Julia Borges, Julia dos Santos, Karine Pilat-
ti, Yasmim Flávia, Tainá Albuquerque, Kailane 
Ferreira, Leirrone Pacheco e Leinifer Pache-
co", destaca a prefeitura de Arroio do Sal

Inaugurado Campo de futebol 7 
com grama sintética na SAPT

No último dia 31 de outubro, foi 
inaugurada a quadra de futebol sete de 
grama sintética nas dependências do 
clube SAPT (Sociedade Amigos da Praia 
de Torres). O gramado com fio sintético 
de 50mm (modelo GF-500 S 50mmem 
polietileno) é apropriado para disputar 
campeonatos oficiais pela Federação 
Gaúcha de futebol 7, tecnologia inclusi-

ve aprovada pela FIFA
Com a diretoria presente, foram reali-

zados jogos entre os associados do clube 
e alguns familiares para marcar a inaugu-
ração.Após, os convidados e atletas par-
ticiparam de um churrasco com chopp 
celebrando mais uma nova conquista da 
SAPT para os associados e comunidade 
torrense.

Jogos Escolares das Séries Iniciais 
mobiliza 250 crianças em Torres

Cerca de 250 alunos participaram no 
dia 31 de outubro, na sede do SIMTO, de 
mais uma edição do JESI- Jogos Escolares 
das Séries Iniciais. Integraram-se nesta 
edição, seis escolas municipais com as tur-
mas de 3º e 4º anos. Cada escola foi pre-
miada com um troféu de participação.

São elas: Escola Municipal Fundamental 
Alcino Pedro Rodrigues, Escola Municipal 
Fundamental Almirante Tamandaré, Es-
cola Municipal Fundamental Mampituba, 
Escola Municipal Fundamental Manoel 
Oliveira Carneiro, Escola Municipal Funda-

mental São Judas Tadeu e Escola Munici-
pal Fundamental Zona Sul

O JESI foi realizado na forma de circuito 
e de competição com equipes separadas 
aleatoriamente, misturando as escolas 
participantes. As atividades foram elabo-
radas de forma inclusiva em que todos os 
alunos participassem ativamente poden-
do ajudar sua equipe, independente do 
nível motor e da idade da criança.

 O evento foi realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, sob coordenação 
do professor Darlei Comin.

Guarita Câmbio Torres – GCTorres
Fundada em 30/09/2014 – CNPJ n° 21343548/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
(ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA)

O presidente da Associação Guarita Cambio Torres – GCTorres, CNPJ n° 
21343548/0001-04, convoca os associados com direito a voto, para assembleia 

geral de eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, a realizar-se na sede da Asso-
ciação, na Avenida do Riacho nº 1155, centro, nesta cidade de Torres, RS, no dia 
25 de novembro de 2017, das 19:00 horas às 21:00 horas. A inscrição de chapas 

candidatas deverá ocorrer junto à Secretaria da Associação, até 24:00 horas antes 
do início da votação, isto é, às 19:00 horas, do dia 24 de novembro de 2017. Terão 
direito a voto todos os associados em dia com suas obrigações sociais. O Edital em 

inteiro teor a disposição na Sede Social.

Torres, RS, 06 de novembro de 2017.

Valmor Kniphoff da Cruz 
Presidente da GCTorres



30 A FOLHASexta-Feira, 10 de novembro de 2017



A FOLHA 31Sexta-Feira, 10 de novembro de 2017VARIEDADES



32 A FOLHASexta-Feira, 10 de novembro de 2017


