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OPINIÃO

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

NOVEMBRO REPUBLICANO
Se o mês de setembro é pátrio, no sentido
de enfatizar o nascimento de um Estado Nacional organizado a cada dia 07, o novembro,
no Brasil, celebra, ou deveria concelebrar, com
maior ênfase, o conteúdo democrático do nosso Estado. Lamentavelmente, não é isso que se
vê. Insistimos em permanecer no ornamento
da Proclamação da República, reeditada, neste
ano, com a pomposa transferência da capital
do país para a cidade de Itu, em São Paulo,
suposto berço do Partido Republicano. Com
isso, substitui-se o “gesto”, pelo mero gesto. A
metáfora poética pelo movimento de braços..
Não por acaso, reeditando este momento, esvaziado de sentimentos mais profundos, se repete, ano a ano, sem maiores envolvimentos
populares. É como se o “golpe” da Proclamação
da República se renovasse a cada 15 de novembro, brindando-nos, apenas, com a comodidade de mais um feriado.
A questão central da instituição republicana
vem de muito mais longe do que a República
Romana. Ela se constituiu e se preservou, a
partir dos Conselhos tribais, como mecanismo de redistribuição de Poder, impedindo que
uma só pessoa o empolgasse. Em sociedades
mais antigas na África e na Asia ainda os podemos identificar. Claro que, a noção de Poder,
com as revoluções modernizadores, sobretudo

na Francesa, de 1789, foi se deslocando para
o conceito de soberania, da qual emergiria a
ideia de cidadania como um conjunto de direitos civis, políticos e sociais inerentes, indistintamente, a todos os membros de uma sociedade que encontra no Pacto Constitucional sua
regra de convivência e regulação. A lembrança
deste gesto fundador é que deveria estar na
base da celebração do 15 de novembro, renovando os princípios que a norteiam, a saber:
1. Interesse Colectivo. (…) Este é o lema
central do republicano: colocar o interesse comum acima dos interesses colectivos, velando
para que a comunidade saia beneficiada e não
apenas alguns.
2. Equidade. O ideário republicano, forjado
na lutas contra os regimes absolutistas e ditatoriais, assumiu como matriz a exigência do primado da Lei, perante a qual todos são iguais (…)
3. Laicismo. A luta contra a intolerância religiosa conduziu os republicanos a defenderem a
separação entre a Igreja e o Estado, proclamando a liberdade religiosa.
4. Legitimidade Democrática. A república,
sendo um regime político que a todos pertence, deve assentar na mais ampla participação
dos cidadãos na vida comunitária. O exercício
do poder tem que ser periodicamente legitima-

do pelo votos dos cidadãos. (…)
5. Projecto Colectivo. Uma comunidade
republicana só pode subsistir se os seus membros se sentirem como fazendo parte de uma
colectividade.(…)
(Carlos Fontes in Princípios Republicanos)
http://www.filorbis.pt/filosofia/CursoPrincipios.htm
Isso posto, caberia, sim, indagar sobre o
contexto da Proclamação da República no Brasil, tendo em vista a tendência a minimizar este
gesto como um mero golpe militar que taria
colhido um povo “atônito” diante dos acontecimentos. Há, primeiro, que se ter em conta o
que era o Brasil, em 1889 e que tensões, eventualmente, o envolviam.
Por sorte, temos um retrato do Brasil da
época no Censo de 1872, que mostrou que não
passávamos de 10 milhões de almas, em grande parte “livres” (8.419.672) , e 15% de negros
escravizados, dispersas na vastidão continental do Brasil, dos quais apenas 10% vivendo nas
grandes cidades, sendo que na maior delas, no
Rio de Janeiro, com menos de 500 mil habitantes.
O Brasil do final do século XIX, portanto,
nem era povoado por uma massa escrava que
dominava nossa fisionomia social e econômica,
nem era, ainda uma sociedade marcada pela
presença proletária numa nação nos primórdios da industrialização.O republicanismo, portanto, embora não tivesse empolgado como
ideia força na conjuntura, sendo cultivado em
centros mais iluminados como o Clube Militar, no Rio, e na Faculdade de Direito, em São
Paulo, além dos Manifestos de Itu, em 1870 e
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de São Borja, no Rio Grande do Sul, um pouco
mais tarde, era um movimento que se articulava internacionalmente, como expressão local
de realizações em curso nos Estados Unidos e
vários países da América Latina, sobretudo Argentina. Teve, inclusive, no seu interior, uma
clara divisão entre radicais, como Júlio de Castilhos, gaúcho, então estudante em São Paulo
e que viria a ter importante papel na formação
política riograndense, da qual derivariam Getúlio Vargas e Leonel Brizola, e moderados, com
epicentro entre grandes proprietários de São
Paulo, os quais viriam a empolgar o movimento depois da Proclamação da República dando-lhe as feições da República Velha. Em 1930, o
grito sufocado dos radicais voltaria à tona na
sua forma indigesta, mas incisiva, do que os
próprios castilhistas denominavam como “ditadura republicana”, num eco um pouco ensurdecido mas audível da visão robespierrana da
democracia como tirania das massas.
A Proclamação da República, enfim, se não
foi um “acontecimento” equivalente aos momentos mais grandiosos da luta contra o absolutismo imperial, como a Gloriosa Revolução
de Cromwel, como a Queda da Bastilha, ou
como a Declaração da Independência dos Estados Unidos, insere-se, neste processo, como
um passo importante de um país periférico,
marcado pelo colonialismo e pela escravidão,
decisivo na construção do Estado de Direito
Democrático, hoje consagrado pela Constituição de 1988.
Dentre eles nunca é demais lembrar o advento do laicismo, decorrente da separação da
Igreja do Estado, e do princípio da elegibilidade dos governantes pelo voto direto, secreto e
universal, desvinculado da propriedade.
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Vereadores de Torres opinam sobre votação na rejeição
do PL que modificaria bases para cálculo do IPTU
Por Fausto Júnior
Em seus pronunciamentos durante a
última sessão da Câmara Municipal de

Torres, realizada na segunda-feira (dia
13/11), alguns vereadores ainda comentaram sobre seus votos e sobre a repercussão da rejeição ao projeto de lei (PL)

que iria modificar a base da planta de
valores para cálculo do IPTU de Torres,
bem como a tabela de alíquotas para a
cobrança do mesmo tributo. Até edis

postura da população presente no plenário da Câmara. Para Pardal, um meio de
comunicação não deveria criticar a participação popular, para ele “legítima”. Ele inclusive elogiou a postura da presidente da
Câmara, Gisa Webber, que, mesmo tendo

de ameaçar interromper a sessão, acabou
deixando os ritos da votação do PL andarem normalmente, mesmo com as manifestações um pouco fora do regimento
da Câmara feita por presentes na sessão
polêmica.

que optaram por não se posicionar na
discussão do PL acabaram dando sua
opinião nesta sessão após a votação, de
certa forma explicando suas posturas.

Critica a jornal
O vereador Pardal (PRB) reclamou de
opiniões dadas pela imprensa (não dando
nome ao meio de comunicação ao qual
criticou), dizendo que não concordava
com o conceito de “Bagunça” e “palhaçada” (dado por este meio jornalístico) à

Vereador Pardal

Sem flexibilização e "com discursos demagogos"

Elogios aos direitos de divergência e

Já Gimi (PMDB), em seu pronunciamento na sessão sobre este tema, lamen-

confirmação de voto à favor

Vereador Gimi

tou a falta de debate que houve antes da
votação. Para ele, o PL tinha muita coisa
boa e podia ser flexibilizado na implantação para que não gerasse “sustos” financeiros aos contribuintes - com as novas
avaliações de seus imóveis após 12 anos
sem ter seus valores venais medidos. O
vereador também lamentou discursos
para ele “demagogos” dados por colegas
seus, que foram contra o PL no dia da
votação. Ele justificou que votou contra
porque não concordou com a falta de debate.

Faltou negociação por parte da prefeitura
O vereador Tubarão (PMDB) disse que
as pessoas deveriam ser mais bem infor-

Vereador Tubarão

madas sobre o conteúdo do projeto. Ele
explicou sua convicção de votar contra,
por ter ele percorrido padarias, farmácias
e lojas em geral e ter ouvido da maioria
das pessoas que eram contra o PL. Para o
vereador, a prefeitura colocou o projeto
tudo que queria - contando com a aprovação de sua base na casa legislativa - e,
ao não conseguir este apoio dos vereadores de sua própria base, acabou não
conseguindo nada. Ele lamentou que não
tivesse tido um esforço para se chegar ao
meio termo.

Vereado Jacques

Em seu espaço, o vereador Jacques
(PMDB) defendeu seu voto, sua convicção por votar a favor da aprovação do PL,
mesmo sendo de partido da oposição. Ele
elogiou a todos os vereadores por terem
eles deixado claro suas posições sobre o
tema, mas elogiou principalmente os vereadores que, como ele, votaram a favor
do PL, citando os nomes dos outros quatro colegas que votaram a favor do projeto que iria modificar a base da planta
de valores para cálculo do IPTU de Torres.

Temporal depois de temporal...
O vereador Deomar Goulart (PDT)
reclamou com uma brincadeira. É que
ele votou contra o PL e seu PDT faz
parte da base do governo. “Dizem que
depois da tempestade vem a bonança, mas no meu caso veio raios e mais
raios, de todos os lados”, brincou Dê.
“Mas estamos negociando bem e falo
mais sobre isto mais adiante”, encerrou o assunto o vereador brizolista.
Vereador Dê Goulart

Vereador Gimi quer que prefeitura cobre dos bancos a presença
de vigilância 24 horas em Torres
Projeto de lei de autoria do vereador obriga isto deste outubro de 2016 - o qu, entretanto, não vêm sendo cumprido
Na última sessão da Câmara Municipal
de Torres, realizada na segunda-feira, dia
13/11, o vereador Gibraltar Vidal, o Gimi

(PMDB) pediu publicamente que a prefeitura cobre das agências de bancos de
Torres a presença de vigilantes nos períodos fora de horário
comercial, no entorno da área de acesso
ao caixa eletrônico
das instituições estabelecidas em Torres.
É que existe uma lei
municipal - de autoria do mesmo vereador -aprovada na
Câmara e sancionada
pela prefeitura em
outubro do ano passado, que exige que

exista este serviço na cidade.
A lei prevê, inclusive, sansões
(multas) aos bancos que não
cumprirem com a meta - o que
entretanto não vêm ocorrendo.
O vereador reclamou que
bancos não estariam cumprindo esta lei justamente em um
momento que a sociedade passa por medos adicionais - por
conta do aumento dos assaltos
em âmbito geral. Para Gimi, os
bancos possuem rendimentos
suficientes para poder bancar
este serviço de segurança em
suas agências.

Imagem divulgação web_ Correio Brasiliense
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MARGEM DE MANOBRA PARA O ORÇAMENTO DE
TORRES DE 2018 FICA EM 20%
Embora tenha diminuído do pedido do governo Carlos (de 35% para 20%), o percentual SUBIU em relação ao ano de 2017 (de 15% para 20%)
Por Fausto Júnior
Na última sessão da Câmara dos Vereadores de Torres,
realizada na segunda-feira, dia 13 de novembro, foi aprovado por UNANIMIDADE o processo 50/2014, onde a prefeitura propôs as Diretrizes Orçamentárias (LDO) - para o
exercício de 2018 do orçamento público de Torres.
O processo teve duas emendas apresentadas pela Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Carlos Monteiro, o Tubarão (PMDB), também aprovadas por unanimidade pelos vereadores torrenses. E uma delas diz respeito ao
percentual máximo que o poder executivo (Prefeitura) possui para editar as suplementações orçamentárias durante
o exercício do ano que vem. No PL a prefeitura pedia 35%.
Mas a emenda proposta pelo vereador Tubarão definiu que

este valor será de 20%. Isto significa que o governo do município pode modificar 20% do orçamento formal de cada
pasta sem pedir licença para a Câmara.
Este limite no ano de 2017 foi de 15% e, mesmo assim,
vários projetos de suplementação orçamentária foram à
Câmara para serem aprovados e foram aprovados sistematicamente - sem maiores reclames dos vereadores ou de
bancadas políticas. Isto significa uma de duas coisas: 1) Ou
não há culturalmente uma vontade de planejar com exatidão os gastos e as receitas da prefeitura local; 2) Não existe
como planejar as despesas por conta dos valores que são
incluídos na receita do orçamento, vindos de emendas parlamentares recebidas ou de repasses dos orçamentos federal e estadual (que são enviados ou retirados do município
sem aviso prévio).

Ficção ou elemento político de debate sem efeito prático?
No debate do Plano plurianual no mês de setembro este
percentual foi o centro do debate. “Comemoro que estejamos fazendo as emendas só para a LDO e em 13 mãos. Mas
mesmo assim, lembro que se o governo tiver a margem de
manobra que tem, este PL se torna mais uma vez uma peça
de ficção”. Esta foi a afirmação em tribuna do vereador
Gimi (PMDB) na discussão da aprovação do PPA.
“O PPA neste ano parece estar perfeito”, ironizou Tubarão. “Mas, como disse Rogerinho, ao se adiantar checando
a LDO (que já entrou na casa em 1ª sessão), se aprovarmos
do jeito que a lei está (com 35% de margem de manobra),
não adianta fazermos emendas”, sentenciou o vereador do

PMDB também no debate na aprovação do
Plano Plurianual.
“Chamo a atenção, das pessoas que estão
querendo entender esta questão, sobre a importância da
participação da cidadania no processo. Para entender, basta verificar os problemas da falta de participação que houve
nos governos que passaram”, disse o vereador Pardal (PRB)
no mesmo debate.
Mas desta vez foi diferente. No final os debates foram
poucos na definição da LDO. Somente a emendas apresentadas e explicadas pelo vereador Tubarão. Além de diminuir
de 35% pra 20% a margem de manobra, ele explicou e pediu

em nome da comissão de finanças, que houvesse remanejo
de R$ 100 mil na secretaria de Educação - listando o lugar
que iria ser retirado este valor da mesma secretaria - para
aumentar o número de vagas em creches (Escolas Infantis).
Outros vereadores que debateram no outro tema mais
abrangente (PPA), parece que desistiram do debate ou estão deixando suas demandas maiores para a aprovação e
discussão da Lei do Orçamento Anual (LOA). A LOA deve
em breve entrar na Câmara para ser votada, pois o ano está
encerrando.

Vilma Aguiar não é mais secretária de educação de Torres
Denise Matos, atual diretora pedagógica da mesma pasta, assume a secretaria interinamente. Nesta quinta (16), Denise esteve em reunião com o prefeito (foto)
Vilma Aguiar não é mais a secretária de Educação da prefeitura de Torres. A profissional
formada em Turismo - e que vinha atuando a
frente da pasta desde julho de 2016 (ainda durante a gestão municipal de Nílvia Pereira) dará
lugar para Denise Matos, diretora pedagógica
da mesma secretaria de Educação, que assume
de forma INTERINA. Denise esteve em reunião
com o prefeito na tarde desta quinta-feira, dia
16/11 para alinhar estratégias de gestão para a
Secretaria.
O prefeito de Torres, Carlos Souza, informou

para A FOLHA que a troca no secretariado foi
uma decisão de gestão, uma busca de um novo
perfil para a execução de desafios novos que a
prefeitura traça para o ano que vem. O prefeito
agradeceu à ex-secretária por todo o empenho
e dedicação à frente da pasta até o momento
e destacou que sempre teve Vilma como uma
grande parceira das ações da Administração
Municipal como um todo. Carlos indica que a
troca foi realizada sem maiores desgastes, e que
a relação com a agora ex-secretária se mantém
boa.

Secretário de Agricultura do RS visita Três Cachoeiras e
ouve sobre demandas
No último dia 08 de novembro, a prefeitura de Três Cachoeiras recebeu a visita
do Secretário Agricultura do Rio Grande
do Sul, o Deputado Estadual Ernane Pólo.
Ele veio ouvir as reivindicações na área da

agricultura do município, bem como tratar das demandas já cadastradas. conforme as informações do Secretário a vinda
de uma retroescavadeira, um trator agrícola e uma caçamba para Três Cachoeiras

poderá ser concretizada no início do ano
de 2018.
"Agradeço em nome do Presidente
municipal do Partido Progressista, Marcelo Capelani, bem como a todos pela

presença.Deixo também o agradecimento
e reconhecimento pela atenção do Secretário Ernane para com nosso município",
salientou o prefeito de Três Cachoeiras,
Flávio Lipert.
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Você pode ajudar uma entidade de sua cidade
sem gastar nada!
Em reunião do Conselho de Saúde de Torres, APAE prestou contas de quase 10 mil angariados através do programa Nota Fiscal Gaúcha
No último dia 7 de novembro, durante a reunião
mensal do Conselho Municipal da Saúde, Diretora
Administrativa da APAE de Torres, Inajara Aparecida Daitx, prestou contas sobre a aplicação dos recursos obtidos pela entidade, recursos oriundos de
premiação paga pelo programa NOTA FISCAL GAÚCHA. Trata-se de um rito ordinário porque a entidade presta contas para o Conselho torrense. Mas

foi comentado que poucos torrenses estão inscritos
no projeto. E que para estar inscrito, basta que as
pessoas se cadastrarem e exigir que seu CPF seja
incluso nas Notas Fiscais de suas compras. Então,
estes valores servirão de referencia para que o projeto do governo do Estado transfira dinheiro para
entidades necessitadas dos municípios - como a
APAE de Torres.

Chance para entidades (e prêmios para os cidadão)
Em Torres não são muitas instituições cadastrada no programa Nota Fiscal Gaúcha. O que
sugere que mais entidades filantrópicas que necessitam de recursos financeiros possam, também, se cadastrar - o que serve para entidades de
qualquer município gaúcho. Basta entrar no site
do projeto através do endereço nfg. sefaz.rs.gov.
br/Cadastro e se registrar. Para a APAE de Torres,
no último período apurado, o projeto Nota Fiscal
Eletrônica creditou quase R$ 10 mil. E o pessoal
da APAE, na mesma reunião do Conselho de Saú-

de, indicou que a Comunidade Terapêutica Renovar - presente na reunião para buscar apoios
locais - se inscrevesse no programa do governo
do RS.
E para qualquer cidadão cooperar, basta que
também ele se cadastre. É só entrar no site do
programa Nota Fiscal Gaúcha e registrar seu CPF.
Com isto, cada real gasto em supermercados
e lojas de sua cidade você gera UM ponto para
uma entidade LOCAL que você escolhe ao se cadastrar. No final de cada período, estes pontos se

Na imagem (meramente ilustrativa) pessoas recebendo prêmios em
Porto Alegre através do programa
transformam em créditos e são
repassados em dinheiro para as
entidades locais escolhidas. E

para motivar ainda mais, os cidadãos donos dos CPFs concorrem a prêmios mensais.

Prefeitura faz balanço positivo da 1ª EXPO TORRES
Com prefeitura de Torres
A 1ª EXPO TORRES terminou no
sábado, 11 de novembro, com balanço positivo feito pela Prefeitura
e Sebrae e confirmado pela presença do público. A programação
da Feira de Oportunidades contou
com palestras, mesa de debates
para diferentes segmentos, rodada
de negócios, encontro de secretários da área, workshops, intervenções culturais e artísticas, além de
comercialização dos produtores
de artesanato, agricultura familiar,
moda, decoração, móveis, entre
outros. A iniciativa alcançou o objetivo de fomentar todos os segmentos da economia local. O evento co-

meçou na quarta-feira, dia 8, com
atividades realizadas no ex-Centro
Municipal de Cultura.
Para o prefeito Carlos Souza, “as
pessoas precisam conhecer a força
da nossa terrra. A EXPO TORRES é
só o começo. É fundamental apoiar
os produtores locais para fortalecer
a economia da cidade e é isto que
estamos fazendo. Estamos oferecendo qualificação, facilitando a
abertura de empresas e oferecendo espaço para a exposição e comercialização de tudo o que tem
de melhor em Torres”, acentuou.
A Prefeitura ainda não concluiu o
levantamento sobre o volume de
vendas e o de negócios concretizados. O que se sabe é que todos

saíram satisfeitos quanto a realização do evento, destacou o secretário municipal de Planejamento
e Indústria e Comércio, Matheus
Junges, salientando que o produtor
torrense foi identificado e valorizado.
O ex-Centro Municipal de Cultura, localizado na esquina da Rua
José Antonio Picoral com a Rua XV
de Novembro, foi totalmente reformado para o evento, surpreendendo a todos pela sua beleza e funcionalidade. Além dos negócios, o
espaço sediou muito da cultura local. O encerramento da EXPO ocorreu com uma bonita apresentação
do projeto MusiArt no sábado à
noite, dia 11 de novembro. Entre as

atividades culturais e artísticas destacaram-se a presença do mágico
Raimini, do CTG Querência das Torres, o “Sarau Café com Poesia e o

bate-papo com a editora da revista
torrense “Penélope”, Silvia Martins
Wasun, com o título “Mulheres que
brilham”.

pessoal gostou da organização do evento. Quem fez questão de comprar produtos orgânicos foi a atendente de farmácia, Clarice Veronez, que levou para
casa uma sacola de legumes. “Estou mudando minha alimentação, buscando me
alimentar com produtos mais naturais”.

Para Naira Ferreira, secretária da
Associação dos Artesãos de Torres,
TorresArt, a EXPO TORRES foi uma boa
iniciativa do poder público em valorizar a produção local e proporcionar um
espaço que merecia ser revitalizado. “É
a oportunidade dos torrenses conhece-

rem o que de melhor é feito em nosso
município”. Além de Naira ter participado de estande na Feira, ainda assistiu as
palestras com o Sebrae, para aumentar
sua capacitação. “Que venham outros
eventos com esta mesma qualidade”,
concluiu a artesã.

Elogios do público e de expositores
Nas estandes da produção rural, os
participantes elogiaram o evento. “Para
nossa associação, a Afarve, foi importante participar do evento, disse Sueli
da Rosa Santos, presidente da entidade.
As vendas superaram as expecttivas no
“Café Rural”. O ponto também serviu

para divulgar os produtos do Rio Verde.
Os legumes e frutas dos produtores da
João XXIII, do Barro Cortado, as orquídeas da Orquisel e os equipamentos da
Colônia de Pescadores também tiveram
boa procura. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural e Pesca, o

Torres sedia Seminário Política Integral
de Saúde da População Negra
Será realizado em Torres, no dia
17 de novembro, sexta-feira, o Seminário Política Integral de Saúde
da População Negra no auditório da
Ulbra. A realização é da Faculdades
EST, Ulbra e AGAFAL com apoio da
Prefeitura, através da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde. O objetivo é o de
ampliar a discussão sobre Anemia
Falciforme e fortalecer nos municípios, as estratégias de combate ao
racismo institucional e às iniquidades em saúde.
O evento é gratuito, tem ins-

crições limitadas e vai ocorrer das
9h às 12h e das 13h30 às 17h. São
aguardados profissionais da área de
saúde da região, conselhos de saúde, representantes de quilombos,
movimentos sociais, estudantes, entre outros.
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Fausto Araújo Santos Jr.

TROCAS NO SECRETARIADO DA PREFEITURA
A secretária de Educação da prefeitura de Torres Wilma Aguiar saiu e entrou em seu lugar a
diretora pedagógica da mesma secretaria, Denise
Matos, de forma INTERINA.
O prefeito Carlos Sousa informou para A FOLHA que a troca foi técnica, uma busca de um
novo perfil para a execução de desafios novos
que a gestão quer para o ano que vem, e que a
troca foi feita em parceria, sem desgastes. Carlos
Souza, inclusive agradeceu o trabalho da agora
ex-secretária Wilma.
Mas parece que o PDT também está com alguns problemas pela frente. É que o DIRETÓRIO do PT teria oficializado que não está mais
coligado com o PDT como estava. Isto quer dizer

que, além de o partido dos brizolistas em Torres
ter feito a prefeitura PERDER na votação da nova
planta de valores do IPTU, ao votar contra através dos dois vereadores na Câmara, agora o PDT
não está mais coligado com o PT, como estava
no início da campanha de 2016, quando PT era o
poder e PP era coadjuvante.
Parece que o PT está exigindo algumas coisas
do prefeito, principalmente por conta desta novidade do apartamento do PDT. E o prefeito diz que
recebeu de seu vice, Carlos Amoretti - que é PDT
- carta branca para fazer o que quiser, mesmo que
seja alguma coisa que possa prejudicar o partido
do vice.
Olho nos lances!

DIREITO POR LEI!
Para incrementar o turismo no Litoral Norte, o
projeto 9073/2017, apresentado pelo deputado Alceu Moreira na última semana, na Câmara Federal
confere a Torres o título de
Capital Nacional do Balonismo. A iniciativa atende
pedido da bancada do PMDB na Câmara de Vereadores de Torres, após visita dos vereadores
Gimi, Marcos e Tubarão à Brasília no inicio do
ano.
Alceu Moreira justificou no PL que o município de Torres recebe mais de 500 mil visitantes
durante o Festival Internacional de Balonismo;
e que o evento ocorre regularmente há 29 anos,
sendo considerado o maior da América Latina
e um dos três maiores do mundo, junto com
Albuquerque, nos Estados Unidos, e Chateau

D’Ouex, na Suíça.
Já o pedido dos vereadores de Torres foi levado por conta de outra cidade brasileira estar
querendo o título, mesmo não tendo realizado
eventos do tipo por lá há mais de cinco anos.
É que está previsto no Planejamento do Ministério do Turismo o envio de recursos federais
para festivais em cidades que são realmente reconhecidas, por lei, como as capitais de eventos
temáticos como o Balonismo.
Basta virar lei.

99POP passa a atender litoral
Desde a última sexta-feira (10 de novembro),
o litoral do RS conta com mais uma alternativa
de transporte. O aplicativo de carro particular 99
POP começou a funcionar temporariamente nas
cidades de praia, acompanhando o deslocamento
habitual do gaúcho no período de verão.

O serviço também está disponível para quem
quiser se deslocar de Porto Alegre até o Litoral
(ida e volta). A tarifa aplicada no Litoral será a
mesma de Porto Alegre: consumo mínimo de R$ 5
(preço de início R$ 2,25), R$ 1,18 por quilômetro
rodado e R$ 0,20 por minuto. E para usar o 99POP
no litoral basta
ser cadastrado
(válido para passageiros e motoristas) na base
do aplicativo.
O 99 POP
– maior startup
brasileira
de mobilidade
urbana - opera
em Porto Alegre
desde agosto de
2017.

RITOS “PARA INGLÊS VER?”.
Os ritos LEGAIS para confeccionar o orçamento de Torres (e de todas as cidades do Brasil)
mais parecem tema de casa no estilo “decoreba”
para adolescentes. Mais uma vez, após passar três
vezes na Câmara e receber uma audiência pública,
o Plano Plurianual foi aprovado em setembro. Depois, passando mais três vezes nas sessões da Câmara, a LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias)
foi aprovada na segunda-feira, dia 13. E estamos
aguardando que a LOA (Lei do Orçamento Anual) passe três vezes na Câmara para finalmente o
orçamento de Torres ser aprovado... mas não ser
cumprido mesmo que os trâmites fiquem dentro da
lei, como acontece ano após ano.
Estes ritos legais sobre os orçamentos públicos
mais parecem uma peça de ficção. Em ano de início de legislatura como este ano de 2017, chega a
ser cansativo, para todos. E o povo pode (com razão) se sentir um fantoche dos políticos. É que são
três projetos de lei feitos de forma cheia de dedos
e ritos para depois, no ano seguinte, pouco do que
foi planejado acaba sendo realizado, ou por conta de manobras permitidas por lei ou por conta de
aprovação de suplementações várias que entram
e são aprovadas na Câmara de forma burocrática,
sem os vereadores debaterem os conteúdos.
A presidente Dilma foi Impedida por pedaladas
fiscais, coisa que a maioria dos prefeitos acaba

fazendo e não são impedidos. Os erros dos prefeitos na maioria das vezes são por falta de conhecimento de causa. Mas mesmo em casos onde
tudo é feito de forma legal e protocolar, qualquer
coisa que a prefeitura quiser mudar ela muda no
orçamento. Foi o que a ex-presidente Dilma fez e
acabou impedida politica e tecnicamente. Ou seja:
o orçamento só serve para ser uma “base”, mas em
“alguns casos”. Tudo pode não dar nada e pouco
pode dar tudo. Basta que a oposição aponte e o
judiciário aceite.
Para mudar isto, sugiro que os orçamentos sejam só uma peça e que não tenham tantas burocracias tecnocratas. Basta de pessoas trabalharem
para nada, para o império das leis, já que no final
é tudo ficção, ou não, depende da interpretação...
Este é o Brasil que vivemos. O império da estratocracia.

SEM BOLA NA BEIRA DA PRAIA? Da torrense Fabiane Correia em
seu perfil do Facebook
Falta menos de dois meses para o veraneio, mas
ainda está em tempo de ser instituída uma lei em
Torres que proíba os jogos de bola na beira do mar,
porque estes jogos têm atingido e machucado crianças, idosos e pessoas que estão na beira da praia,
acabando em brigas em muitos casos, porque muitas das vezes os que estão jogando estão bêbados.
Já vi pessoas serem queimadas pela água do
chimarrão ao levarem boladas enquanto estavam
sentadas embaixo dos seus guarda-sóis, e também
crianças chorando pela dor das boladas recebidas.
Esperamos então que nossos vereadores criem esta
lei, como já existe em Floripa, Camboriú, Rio de

Janeiro, entre outras praias, pois para isso tem as
quadras esportivas.

E O NOVO PLANO DIRETOR?
Parece que mais uma vez as mudanças do Plano
Diretor Urbano de Torres ficarão para “o ano que
vem” como têm ficado há 11 anos. O governo Carlos Souza ficou de mandar para a Câmara a proposta
FINAL da prefeitura para que a casa legislativa iniciasse os SEUS ritos para o debate e a votação do PL
até outubro. E já estamos no meio de novembro...
Os construtores locais parece não estarem sendo
prejudicados com o sistema vigente. Se estivessem
não teriam deixado passar 10 ou 11 anos sem a revisão. A prefeitura parece também não estar disposta a
mudar. O MP do RS há 10 anos deu três meses para
a prefeitura entrar com o PL na Câmara. Dizia que
se tratava de uma exigência da nova lei vinda do

Ministério das Cidades. Mas se passaram 10 anos,
o judiciário conquistou Auxílio Moradia e outras
coisitas mais, e não foi exigida da prefeitura esta
demanda da revisão do IPTU.
Quem perde é o TORRENSE e o VERANISTA
que tem casa na cidade e quer vender, seja lá por
que motivo for. É que como se pode valorar alguma
coisa se a regra do jogo urbano pode mudar daqui há
pouco tempo? E as cidades, para crescer, deveriam
dar mais valor á regra do jogo do seu crescimento.
Isto é SEGURANÇA JURÍDICA. Quem sabe não
tem muita gente querendo construir aqui e estão esperando só saber quais serão as novas regras?
Olho no lance!
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Projeto de anilhamento das aves costeiras e marinhas é
iniciado em Torres
Com Paulo Ott (Gemars)
Um projeto inédito de pesquisa está sendo realizado para entender o padrão de ocorrência das espécies
de aves costeiras e marinhas no Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) da Ilha dos Lobos e sua região do entorno. O
projeto, coordenado pelo Prof. Paulo Ott, da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), está sendo realizado em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Grupo de Estudos
de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS).
Contando com o apoio do Programa de Bolsa a Iniciação à Pesquisa (PROBIP) da Uergs e do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF-Mar) do ICMBio, o traba-

lho envolve fundamentalmente o registro fotográfico das
espécies que ocorrem na ilha e o anilhamento das aves da
região. Até o momento, 27 espécies de aves foram registradas no REVIS Ilha dos Lobos, incluindo algumas espécies ameaçadas de extinção, como o trinta-réis-de-bando
(Thalasseus acuflavidus) e o trinta-réis-real (T. maximus).
Como parte do projeto de anilhamento das aves, neste último final de semana (10-11/novembro), pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio) coordenaram a primeira expedição na região de Torres. A espécie foco dessa
primeira expedição foi o piru-piru (Haematopus palliatus), uma espécie costeira que também utiliza a Ilha dos
Lobos.

Padrão de ocorrências
Conforme explicado pelo Dr. Guilherme
Nunes, do CEMAVE, além das anilhas metálicas com códigos de letras e números, foram
colocadas anilhas com cores distintas que permitem reconhecer cada indivíduo mesmo à distância. Segundo Nunes, a possibilidade de reconhecer cada indivíduo separadamente, sem
a necessidade de capturá-los a cada momento,

permitirá descobrir muitas informações importantes sobre a história de vida da espécie. “O
monitoramento das aves anilhadas por meio
de fotografias será uma importante ferramenta
para entender melhor como os animais utilizam
a ilha e a área do entorno”, complementa Ott.
De acordo com a chefe do REVIS Ilha dos
Lobos, Aline Kellermann, essas informações

sobre o padrão
Piru-Piru (Crédito: Paulo Ott)
de ocorrência e
coloridas, todas as pessoas que fotografarem
deslocamentos
alguma das aves anilhadas poderão contribuir
dos animais serão de fato de grande importânpara o projeto enviando suas fotos por e-mail
cia para entender as relações entre as diferenpara o ICMBio (revisilhadoslobos@icmbio.gov.
tes unidades de conservação da região. Outro
br), ou através da página do Facebook do Revis
aspecto importante destacado pelos pesquiIlha dos Lobos.
sadores é que, com a utilização das anilhas

Comitê Mampituba participa do Encontro Nacional de
Bacias Hidrográficas em Aracaju
Secretário executivo (e) e presidente do Comitê (d) representaram a entidade no ENCOB 2017

O

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, representado pelo seu Presidente Alexandre de Almeida e
pelo Secretário Executivo Prof. Dr. Christian Linck

da Luz, participaram do Encontro Nacional dos
Comitês de Bacias Hidrográficas em Aracaju, SE.
O evento reuniu dezenas de Comitês de todas
as Regiões do Brasil e quase 1.000 representan-

tes de comitês de bacias, entidades ligadas à gestão hídrica e técnicos.
Alexandre e Christian participaram do Curso
do PSA – Pagamento de Serviços Ambientais,
também conhecido como Serviços Ecossistêmicos, ministrado pelo do Dr. Rossini da ANA –
Agência Nacional das Águas. Puderam conhecer
as diversas abordagens desta importante ferramenta de Gestão Ambiental que pode ser aplicada dentro de uma Bacia Hidrográfica.
Outro ponto importante para a Bacia do
Mampituba foi a articulação política realizada no
evento pelo Comitê Mampituba para a concretização de uma proposta de gestão compartilhada pelos lados gaúcho e catarinense. O escopo
prevê que a calha do rio tenha a gestão do seu
curso em ambas os estados, possibilitando assim
a completa gestão das águas. O Comitê recebeu
apoio dos representantes da equipe da ANA, Mariana Lírio, Márcio Freitas e Nelson Freitas; dos
representantes do DRH/SDS de SC, Bruno Beifuss
e Rui Antunes; e de Paulo Samuel, representante do FGC – Fórum Gaúcho de Comitês junto ao
CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Todos receberam em mãos e por e-mail a Moção nº 12/2017 a qual o CRH/DRH apoia a criação desta nova legislação. A equipe da ANA irá
aguardar novas manifestações de outros comitês

para que se possa fazer uma Instrução Normativa que será encaminhada ao CNRH e regulará
a gestão deste tipo de bacias de pequeno porte
localmente.
Ainda durante o evento, o Comitê Mampituba participou do pleito para Coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas
(FNCBH). O eleito foi Hideraldo Buch, tendo Luiz
Carlos Sousa Silva como 1º Coordenador Adjunto
e Patrice Juliana Barzan, como 2ª Coordenadora Adjunta. O mandato vale para o biênio 20172019. O FNCBH é a instância colegiada formada
pelo conjunto dos Comitês de Bacias Hidrográficos legalmente instituídos no âmbito do Sistema
Nacional e dos Sistemas Estaduais de Recursos
Hídricos existentes no território brasileiro. Atualmente existem 233 comitês de bacias em todo
o país.
Ao final, aconteceu o lançamento oficial do
ENCOB 2018. O XX Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas será em Florianópolis,
de 20 a 24 de agosto de 2018. O tema central
será "Os Comitês de Bacias Hidrográficas e o Futuro da Água". Com olhos no próximo ano, foram
discutidas as bases para o 8º Fórum Mundial da
Água, que acontecerá em Brasília, para o qual
são esperadas mais de 30 mil pessoas dos cinco
continentes.
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Alimentos da época ajudam a restaurar conexão com a
natureza na região
Com Miriam Sperb
Mais que economia ou saúde,
quem prefere alimentos frescos,
agroecológicos e da safra está, na
verdade, se reaproximando dos ciclos do ambiente natural. "Enquanto
éramos coletores, comíamos o que
estava disponível na época, naquele local, estávamos conectados com
a natureza", explicou o enólogo e
coordenador do Centro Ecológico
de Ipê, Leandro Venturin, numa palestra especial para artistas locais na
noite de sexta-feira, 10, na cooperativa Ecotorres (no centro de Torres).
Conforme a apresentação de

Venturin, à medida em que a humanidade avançou no cultivo e domesticação de plantas e animais,
os coletores, que conheciam muito
a natureza, foram perdendo poder.
Mas o cuidado de ter alimentos de
cada estação contribui para reconstituir esse conhecimento sobre os
ciclos da natureza e da arte de se
alimentar.
"Fico bem feliz em ver estudos
falando isso, pra mim faz muito
sentido", desabafou Julia Bijoldo,
uma das prováveis artistas a retratar as estações na loja, com painel
em giz, por meio do Festival Quatro
Estações. Segundo sua principal ide-

alizadora, Iara Aragonez, a proposta
é reaproximar as pessoas da natureza, relembrando que ela é nossa
grande provedora, e não a indústria
alimentar.
Cada mudança de estação será
celebrada coletivamente como o
início de um novo ciclo, onde a principal atração será uma representação em giz do significado de cada
uma para a agrobiodiversidade.
"No final do ano teremos tido quatro celebrações: Solstício de Inverno,Equinócio da Primavera, Solstício
de Verão ,Equinócio de Outono. A
cooperativa também avalia que,
além da pintura e degustação de ali-

Enólogo e coordenador do Centro Ecológico de Ipê palestrou em Torres
mentos agroecológicos, músicos locais possam se apresentar "naquela
linha um banquinho um violão, algo

suave, que busque sempre dialogar
com a nossa temática", descreveu a
associada.

Realizada retirada de
Oficina debate Plano de Ação Nacional das
macrófitas da Lagoa Jardim
Lagoas Costeiras do Sul
Técnicos da Secretaria do
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Sema) participaram da oficina para elaboração
do Plano de Ação Nacional das
Lagoas Costeiras do Sul (PAN
Lagoas do Sul). O PAN Lagoas
do Sul abrange o espaço territorial do complexo estuarino-lagunar do Rio Maciambú,

em Santa Catarina, até o Arroio Chuí, na fronteira do Brasil
com o Uruguai, e é coordenado
pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBIO). O evento foi realizado entre os dias 7 e 10 de novembro, em Tapes.
Os Planos de Ação Nacionais
para a Conservação das Espé-

cies Ameaçadas de Extinção
ou do Patrimônio Espeleológico (PANs) são instrumentos de
gestão, construídos de forma
participativa, a serem utilizados
para o ordenamento das ações
para a conservação de seres vivos e ambientes naturais, com
um objetivo definido em escala
temporal.

Iniciativas para conservação das lagoas

TORRES - Na manhã de quinta-feira, a Secretaria de Meio
Ambiente e Urbanismo concluiu
a limpeza da Lagoa Jardim, no
bairro Itapeva. Trata-se de um
pequeno lago junto a uma praça,
que forma um belo local de contemplação e lazer para os moradores da região. Moradores mais
antigos relatam, inclusive, que
antigamente tomavam banho no
local.

Esta limpeza foi uma demanda
dos moradores, pois o lago estava repleto de macrófitas (plantas
aquáticas), que quando em excesso prejudicam a oxigenação
da água e tornam o aspecto do
local desagradável. "Estamos
trabalhando de forma incansável para deixarmos nossa cidade
cada dia mais limpa e mais bela",
acrescenta a secretária Eliana
Machado.

O gestor do Parque Estadual
do Camaquã Leonardo Marques
Urruth, que participou da oficina, aponta que várias iniciativas
vêm contribuindo direta ou indiretamente para a conservação
dos sistemas lacustres e lagunares dessa região, agregando
sistemas sociais e de governança próprios. “As práticas e experiências da pesca artesanal,
de agroecologia, de gestão de
Unidades de Conservação, de
pecuária verde, de educação,
de pesquisa, de valorização de
modos de vida tradicionais e de

vários outros temas são discutidos e deliberados em diferentes fóruns multi-institucionais.
Estes processos de governança
formam redes que se mantém
ao longo do tempo” complementou.
Urruth acrescentou ainda que
diversas ações previstas no PAN
já estão sendo desenvolvidas
pelo Departamento de Biodiversidade da Sema, além de outras
em fase de elaboração.
Da Sema, também participaram da oficina, o coordenador
do Sistema Estadual de Uni-

dades de Conservação Daniel
Slomp e a gestora do Parque
Estadual de Itapuã Dayse dos
Santos Rocha. O evento contou
ainda com a presença de representantes de universidades
e órgãos de pesquisa, órgãos
ambientais, de extensão rural,
de outras secretarias de estado,
organizações não-governamentais, comunidades e povos tradicionais, comitês, e conselhos
e fóruns de múltiplos atores da
sociedade.
*Com informações de SEMA RS
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A estrutura e as atribuições da Guarda Municipal
de Patrimônio em foco em Torres
O jornal A FOLHA conversou com o diretor de Segurança Pública de Torres, Jairo Morelle
Por Guile Rocha
Na última segunda-feira (10), a Guarda Municipal de Patrimônio
(GMP) de Torres usou-se das redes sociais para repudiar uma matéria publicada recentemente em jornal de Torres (que não e o jornal
A FOLHA). Na matéria, "o jornalista utiliza de termos depreciativos e
demonstra real falta de conhecimento sobre as atribuições da Guarda Municipal de Patrimônio de Torres", conforme indica o diretor de
Segurança Pública Jairo Morelle.
Na matéria repudiada pelo GMP, a pessoa faz críticas as atribuições da entidade: "Guarda de patrimônio, pelo que se sabe, é zelar
pelos prédios públicos municipais e não ficar dando uma de polícia
pelas ruas da cidade" exalta o texto. Refutando o que foi escrito, a
GMP de Torres indicou que - além da vigilância patrimonial - trabalha
justamente na preservação da vida. " Existe patrimônio mais valioso
do que a vida? Cumprimos a função de tomar medidas preventivas,
mesmo com todas as limitações jurídicas e materiais. Nossos Guar-

das estão 24 horas por dia dispostos a ajudar, proteger e garantir um
pouco mais de segurança à toda a comunidade torrense".
O texto de jornal em questão ainda critica o fato de uma viatura
da GMP ter 'furado' o sinal vermelho em determinada ocasião, o que
também teve resposta dos guardas municipais. "No caso citado, a
GMP estava em deslocamento atendendo um chamado de urgência
da Direção de uma Escola, conforme registrado em Livro de Ocorrência da GMP. Este é o procedimento padrão à todos os órgãos de
segurança em caso de emergência".
Aproveitando a oportunidade, a GMP de Torres fez uma recapitulação da própria formação da entidade de segurança pública - lembrando que em 2015 a câmara municipal de Torres, através do Projeto de Lei Complementar N 66/2015, alterou a antiga nomenclatura
de "Vigilante" para " Guarda Municipal de Patrimônio" em Torres.
A troca de nome possibilita a captação de recursos a realização de
cursos de formação e outros (conforme foi noticiado pela Prefeitura
de Torres em 2015).

Estrutura e ação da Guarda Municipal
Em meio a este contexto, o jornal A FOLHA conversou com o
diretor de segurança pública de Torres, Jairo Morelle, para saber
um pouco mais sobre a estrutura e as atribuições da Guarda Municipal de Patrimônio.
Conforme Jairo, há atualmente 46 guardas municipais do patrimônio em atuação, distribuídos em 14 setores da cidade (além
da van escolar). "Eles trabalham em turnos de 12 horas, sendo
que na ronda escolar e no Parque da Guarita as rondas são feitas
em duplas. Ou seja: 24 horas por dia há profissionais vigiando o
patrimônio de Torres" indica Morelle, que destaca ainda o fato
de, no momento, haver apenas uma viatura veicular (adquirida
em 2014) a serviço da entidade de segurança municipal. "A pers-

pectiva pro próximo ano é que haja ao menos mais uma nova
viatura ou motocicletas para as rondas (possibilidade mais próxima de ocorrer)".
A legislação não prevê que o guarda municipal tenha armas
de fogo em cidades com menos de 50 mil habitantes (exceto casos excepcionais). Mas segundo analisa Morelle há a possibilidade do uso de equipamentos não letais pelos profissionais de
Torres - sendo que os 46 guardas municipais da cidade participaram, em maio, de curso de formação na tecnologia não letal com
armamento 'spark' (arma de choque). "Esta tecnologia está mais
próxima de ser implementada, sendo que a prefeitura torrense
está estudando formas de aplicação da tecnologia, bem como

Guardas municipais de Torres durante homenagem recente,
realizada pela Assembléia Legislativa
a aquisição deste armamento não letal. Para tal, é necessário,
inclusive, autorização do exército - onde o principal requisito é
o atestado de qualificação no curso, o qual já foi realizado pela
guarda municipal de Torres", explica o diretor de segurança pública, lembrando também que a Guarda Municipal de Patrimônio
já foi qualificada - em 2017 - em curso básico de primeiros socorros e de combate a incêndio (além do curso com armamento
spark).

Agentes de trânsito e videomonitoramento previsto
De acordo com o diretor de segurança pública de Torres, o
trabalho mais intenso exercido pela Guarda Municipal, atualmente, é a ronda escolar - que ocorre de segunda a sexta no
horário de aula, tanto de manhã quanto de tarde. "Por diversas
vezes já intermediamos (pacificamente) em situações de alunos
indisciplinados, gerenciamento de situações de crise (brigas) em
escolas, realizando até atendimentos de primeiros socorros",
destaca Morelle.
Há ainda o trabalho constante de vigilância do patrimônio público (prédios da prefeitura, praças e outros logradouros públi-

co), apoio as ações da defesa civil, fiscalização tributária, coordenadoria de trânsito. "O município está estudando a possibilidade
de, no próximo ano, realizar convocação de fiscais de trânsito que ocorreria com concurso interno dentro da guarda municipal,
para que estes profissionais possam também atuar na fiscalização e orientação no trânsito, inclusive com poder de autuação",
salientou. O acompanhamento em eventos públicos e datas
comemorativas também é tarefa importante da Guarda Municipais, pois tira da Brigada Militar esta função, possibilitando que o
policiamento ostensivo seja feito na cidade pelos policiais.

A nova central de vídeo monitoramento (vigilância por câmeras) até o final do ano deve estar em funcionamento em Torres inicialmente com câmeras presentes em 10 pontos da cidade. "E
serão os guardas municipais irão operar estas câmeras, com uma
linha direta com a Brigada Militar", explica Jairo Morelle. Concluindo, o diretor de Segurança Pública de Torres deixa um recado para a população. "A guarda está, dentro de suas limitações,
procurando sempre bem servir a população, protegendo não só
o patrimônio mas também o bem estar da população torrense.
Essa é nossa missão".

Começa em Torres a instalação das guaritas de guarda-vidas
A orla torrense começa a receber nesta sexta-feira, 17 de novembro, as guaritas de guarda-vidas. Inicialmente serão colocadas oito, sendo duas na Praia Grande, outras duas na Praia da
Cal, e mais uma guarita em cada praia seguinte: Praia dos Molhes, Prainha, Praia de Fora e Guarita. O anúncio é da secretária
municipal de Turismo, Carla Daitx, informando que os demais

locais serão definidos aos poucos pelo Comando da Operação
Golfinho. As guaritas receberam a manutenção da VCA Maggi
Empreendimentos, vencedora de processo licitatório.
Em relação aos preparativos para a temporada de verão 2018,
a secretária também informa que o Parque da Guarita está com
suas áreas de risco sinalizadas. Quanto a Praia da Guarita, a si-

nalização é de responsabilidade da Operação Golfinho quando
constata que as condições do mar estão inadequadas. A simples
faixa de praia não é área de risco, o banhista é que deve respeitar
as condições do mar, principalmente fora da Operação Golfinho,
que tem seu início marcado para o dia 15 de dezembro, concluiu
Carla Daitx.

Homem preso por tráfico pela BM de Arroio do Sal com 6 pés
de maconha e outras drogas
A guarnição da Brigada Militar de
Torres,juntamente com apoio da policia Civil De Arroio Do Sal, deslocou-se
na quinta-feira (16) para averiguar uma
denuncia. Os policiais deslocaram-se até
a Rua Joaquim Pôncio Vargas às 16:45
e em uma casa efetuaram a prisão de
G.H.L.
Na residência onde estava o preso, fo-

ram encontrado os seguintes materiais:
Um tijolo de maconha pesando 345 gramas, duas porções de maconha pesando
7,5 gramas, uma porção de sementes,
26 comprimidos de ecstasy, 515 Reais
em espécie e mais seis pés de maconha
plantados em vasos. Todo material foi
recolhido e o autor foi preso na Delegacia De Polícia Civil por tráfico de drogas.
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Professor da ULBRA Torres recebe
título de Trainer Google
Ramon dos Santos Lummertz (foto) está entre os três nomes habilitados no Estado
Com Gabriel de Mello
O professor do Curso Superior de Tecnologia (CST)
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ramon dos
Santos Lummertz, foi recentemente nomeado "Google
for Education Certified Trainer". Agora, o professor Ramon se junta a apenas outros dois profissionais no Rio
Grande do Sul que possuem esta formação e titulação.
Para o professor entrar para este seleto time de profissionais foi preciso passar por quatro fases de seleção.
As três primeiras foram três provas e a última o envio
de uma videoaula e de evidências de que o professor
multiplica o uso dos recursos de tecnologia Google em
sala de aula.
“O treinamento e os exames do treinador certificado garantem que os Trainer tenham habilidades para
apoiar, planejar e implementar formação para professores nas ferramentas do Google. Através de dois temas
- Criar e oferecer planos de treinamento inspiradores
e eficazes, para que os educadores usem as tecnologias Google; e os formadores certificados desenvolvem
mentalidades de orientação e práticas de coaching que

ajudarão os educadores a redefinir o ensino e a aprendizagem com tecnologia”, destacou Ramon.
O curso de CST em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas é uma das 34 opções de cursos de Graduação
que a ULBRA Torres oferece. Para saber mais acesse
www.ulbra.br/vestibular/torres. Ou visite o Campus localizado na Rua Universitária, 1.900, no bairro Parque
do Balonismo, em Torres. O telefone para contato é 51
3626 2000.

Pedágio Solidário arrecada doações
para propiciar Natal para crianças
carentes
TORRES - No último
sábado (11) foi feito o
Pedágio Solidário, onde o
pessoal do Grupo Emaús
Àgape junto com alguns
amigos se vestiram de trajes infantis para arrecadar
dinheiro para o Natal Solidário do grupo - realizado há mais de 10 anos na
cidade. O pedágio aconteceu em Torres junto a
sinaleira da Multi Peças das 9h da manhã ao meio
dia 0 conseguindo uma
arrecadação acima do esperado.
"A ação funcionava
assim: o pessoal iam até
os carros explicar o motivo de estar pedindo uma
ajuda em dinheiro e para cada carro que ajudava
era colado um adesivo que dizia 'Eu colaborei com o
Natal Solidário'. Mas fiquem ligados porque se você
ainda não ajudou no pedágio terá a chance de ajudar, pois pedágio como este acontecerá nos próximos dias, contamos com a ajuda de todos" indica a
assessoria do grupo".
O dinheiro arrecadado, após, será revertido em

brinquedos e guloseimas para as comunidades carentes de Torres, que serão entregues no dia 24 de
dezembro (véspera de Natal). Se você ainda não colaborou e quer colaborar com esta linda ação, basta
entrar em contato com o responsável pelo telefone
(51) 99662-3261 ou entrar em contato pela página
do Facebook do Grupo Emaus Àgape
*Foto e texto (editado) por Joveline Carvalho

Mais uma alternativa de transporte
está disponível de Cidreira a Torres
Desde a última sexta-feira (10 de novembro) , o
litoral do Rio Grande do Sul conta com mais uma
alternativa de transporte. O aplicativo de carro
particular 99 POP começou a funcionar temporariamente na cidades de praia, acompanhando o
deslocamento habitual do gaúcho no período de
verão.
O serviço também está disponível para quem
quiser se deslocar de Porto Alegre até o Litoral (ida

e volta). A tarifa aplicada no Litoral será a mesma
de Porto Alegre: consumo mínimo de R$ 5 ( preço
de início R$ 2,25) , R$ 1,18 por quilômetro rodado
e R$ 0,20 por minuto.
Para usar o 99POP no litoral basta ser cadastrado (válido para passageiros e motoristas) na base
do aplicativo. O 99 POP – maior startup brasileira
de mobilidade urbana - opera em Porto Alegre desde agosto de 2017.
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PARTIDO PROGRESSISTA DE TORRES É ANFITRIÃO DE
CHURRASCO REGIONAL DA SIGLA GAÚCHA
Prefeito Carlos Souza e presidente do PP Nasser Samham apoiaram pré-candidatura do progressista Luiz Carlos
Heinze para concorrer à vaga de governador do RS em 2018
Um belo churrasco, feito à forma
regionalista gaúcha,
foi realizado aqui
em Torres no último
domingo (dia 12 de
novembro), marcando a forte presença
dos correligionários
da cidade dentro do
Partido Progressista
(PP) do RS. É que a
representação de
Torres ofereceu e
foi anfitriã da reunião REGIONAL do

PP do Litoral Norte,
dando a largada na
região para a campanha do partido na
corrida das eleições
de 2018. Ao mesmo
tempo, a reunião
comemora o poder
dos
progressistas
conquistado aqui na
cidade na eleição do
ano passado, quando foi eleito o prefeito Carlos Souza
para governar até
2020.

Nasser Samham, o articulador
O presidente do PP torrense Nasser Samham foi quem
articulou o festivo almoço,
que reuniu quase 500 pessoas
no Parque de Rodeios do CTG
Porteira Gaúcha . Lá compareceram partidários de todas as
correntes progressistas locais,
simpatizantes do PP novos filiados e familiares, vereadores e secretários do governo
Carlos Souza. Também houve presença de autoridades
regionais representadas por
ex-prefeitos, vereadores e o
coordenador do PP no Litoral
Norte e ex-prefeito de Terra
de Areia Joelci Jacobs, o Pardal.

Presenças de fora da região também deram o “tom”
do prestígio que o presidente Nasser Samham possui no
meio político. Estavam no
churrasco festivo e de trabalho os deputados estaduais
Frederico Antunes, João Fischer (o Fichinha) e Silvana Covatti; os deputados federais
Luiz Carlos Heinze e Afonso
Hamm, além de dois representantes do PP no governo
atual do RS: o secretário de
Agricultura Ernani Polo e o secretario de Transportes Pedro
Westphalen. Todos vieram
sob a liderança do presidente
do PP no RS Celso Bernardi.

Presidente do PP de Torres Nasser Samham

Campanha para governador com discurso de apoio a agricultura e Turismo
De certa forma, o PP do
RS já está em fase de definição de um nome interno
para concorrer à cadeira de
Governador do estado na
eleição do ano que vem. E
a pré-candidatura interna
foi tema do almoço político
realizado em Torres. O deputado Federal Luiz Carlos
Heinze foi lançado (pelo
grupo que lá estava) como
pré-candidato do PP a concorrer no pleito vindouro
para a Cadeira Maior do RS,
levando à termo o desejo
de muitos filiados, de que o
PP seja protagonista ao invés de coadjuvante no poder do Rio Grande do Sul.
E no seu discurso, Hein-

ze citou a necessidade de
organizar e fomentar mais
ainda o agronegócio (grande e pequeno) no RS como
um dos pilares de desenvolvimento, citando a necessidade local do Litoral Norte
de valorizar mais os plantadores de banana como um
exemplo de trabalho a ser
feito. Citou também a expertise do PP em Turismo,
por ter eleito governantes
e ex -governantes da cidade de Gramado, ao qual
chamou de “Pelés” do setor
(Tissot e Pedro Bertolucci –
ex- prefeitos de lá), sugerindo que Torres deveria
aproveitar para trazer esta
vivencia e experiência para
a gestão da cidade.

Pré Candidato ao governo do RS dentro da sigla Luiz Carlos Heinze (d) junto com o histórico progressista de
Torres Ildefonso Brocca (e)
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Prefeito Carlos elogiou companheirismo do PP local e alfinetou os infiéis
O atual prefeito de Torres
Carlos Souza comemorou a
grande presença de progressistas ilustres na cidade por conta
da articulação do presidente do
Partido Nasser Samham - mas
aproveitou a deixa e “paroquializou” o discurso. Carlos elogiou
a votação dos vereadores a favor do projeto da nova planta
de valores do IPTU de Torres na
Câmara (que o governo perdeu
por um voto) e alfinetou os vereadores da base aliada que no
último momento trocaram de
voto - causando a derrota do
projeto. Carlos elogiou a fidelidade dos partidários e criticou
a infidelidade dos que trocaram
de lado.
Prefeito de Torres Carlos Souza vestiu a camiseta do Festival de Balonismo

Mais de 70 novas filiações

No próprio encontro do domingo passado (dia 12 de novembro),
os progressistas locais apresentaram as adesões da agremiação,
sendo que deixaram para formali-

zar no almoço suas filiações para
pegar os tradicionais “abonos”
nas fichas por progressistas gaúchos de nome. Foram mais de 70
fichas assinadas por moradores da

Partidários de outras cidades da região também se fizeram presente

cidade, fichas estas pessoalmente
guardadas pela presidência do partido como uma espécie de troféu
pelas conquistas do PP em Torres e
as projeções da agremiação para o

futuro. E muitas fotos foram feitas
na presença de novos filiados, familiares e ícones pepistas abonando suas fichas de filiações como
registro.
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PROCURA-SE ! OPORTUNIDADE
DISTRIBUIDOR PARA
ERVA-MATE ESSÊNCIA
GAÚCHA
nas cidades de Torres
(região) e Passo de Torres.
Contato: 51- 9982.08.559 watts: 9950.48.155
www.essenciagaucha.com

-Sala comercial no Edifício
Zortéa

BARBADA!
Apartamento a venda centro de São Leopoldo
- 100 m², com 3
dormitórios e sacada

- Avenida Barão do Rio Branco, 243 . Sala 602
(de frente para avenida, com
uma bela vista!).

(ou troca-se por imóvel em Torres)

- Telefone para contato.
995101127

Aceita-se propostas.
Direto com proprietário:

Valor = R$290.000

maria.canfer@yahoo.com

A FOLHA
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6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios com
sacada, no centro, cozinha, banho social, estar/
living, 1 vaga de estacionamento, um lance de
escada. R$ 330.000,00. COD. PZ02504
7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO Três dormitórios, sendo um suíte, dependência de empregada, banheiro social, lavabo, estar/living, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira,
garagem. Junto as quatro praças. COD PZ00605
R$ 690.000,00.
8 - Chácara no São Brás com boa casa de alvenaria, árvores frutíferas, própria para criar gado,
toda cercada. R$ 280.000,00 COD. PZ03200.
1-EM TORRES Apartamento de Três dormitórios, banheiro suíte e social, com sacada
e box. No centro, excelente oferta. COD.
PZ03119 – R$350.000,00
2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul, Três
dormitórios, terreno 10x25. R$ 180.000,00
COD PZ03154
3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social,
banheiro de serviço, área de serviço, cozinha,
sacada com churrasqueira, garagem, próximo
à Igreja Santa Luzia na Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 – COD. PZ03460
4-APARTAMENTO 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 imobiliária. PZ01463

9 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício Residencial e Comercial Paris, localizada no centro
de Torres, com 45,94m² de térreo, 21,90m² de
mezanino, perfazendo um total de 67,84m² de
área privativa. Tratar fone: 51- 99918 4841
10 - Apartamento de 03 dormitórios no centro
e com pequena vista para o mar de Torres
RS. Todo reformado com rebaixe em gesso,
iluminação, porcelanato, split no dormitório suíte,
um box coberto, 01 armário de depósito. Edifício
oferece ótima piscina, salão de festas, terraço,
zeladoria. R$ 480.000,00 – CÓD. PZ02723
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 ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
Venha nos visitar. Temos outros imóveis a
oferecer.
Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51)
8446 4474 (51) 9918 4841
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Segue divulgação de Torres e do Festival do
Balonismo em feiras pelo RS
Com o propósito de buscar mais turistas para Torres, tanto em âmbito nacional como em países próximos, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal
de Turismo, está trabalhando mais fortemente em parcerias. Recentemente,
o prefeito Carlos Souza e a secretária de
Turismo, Carla Daitx, acompanhados de
um grupo de empresários, participaram
da FIT- Feira Internacional de Turismo
que ocorreu em Buenos Aires.
Com o mesmo objetivo de divulgar
Torres, o 30º Festival Internacional do
Balonismo vem sendo veiculado por
meio de visitas a eventos que ocorrem
no interior do Estado. Em parceria com
a R. DIMER, Torres esteve presente
na última semana da Fenachamp que

aconteceu em Garibaldi no , dia 28 de
outubro. Dando continuidade a divulgação, nesta sexta-feira e sábado, dias 10
e 11 de novembro, acontece a Festuris
( Feira de Turismo de Gramado) onde a
Secretaria de Turismo estará com um
espaço de 21m², junto com o Fórum
Empresarial.
De 11 a 19 de novembro está sendo realizada a Feisma (Feira de Santa
Maria), com um espaço de 15m² em
parceria com a ACTOR, Osmar Pinto
Imobiliária, AHRBS e Associação dos
Contabilistas de Torres. A parceria entre
COMTUR e empresários possibilitou a
presença de Torres nas grandes Feiras
de Turismo no Rio Grande do Sul e na
Argentina.

Delegação de Torres participou de feira em Gramado
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 13/11 e 20/11)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Alguma coisa importante vai mudar
na sua vida nas próximas semanas, ariano.
Como se antecipar e focar em quais mudanças você mesmo deseja? Você já sabe o que
quer, o que gosta e o que precisa? Sente que
está no caminho certo? São dias muito mais
de perguntas do que de respostas, que no fundo estão aí dentro de você. Foco especial no amor e no trabalho.
TOURO - A vida te trará novidades em forma de relacionamentos, taurino. Será nas
relações que suas maiores movimentações e mudanças acontecerão nos próximos dias e nas próximas semanas. Você
precisa focar no que quer e aproveitar muito bem essa semana que pra você é de sorte, crescimento
e ótimos encontros, pessoais e profissionais. Encontros mágicos, inclusive.
GÊMEOS - Vem grandes acontecimentos
e mudanças de trabalho por aí, geminiano. Ao longo dessa semana, organize-se
melhor, corte o que é desnecessário, abra
portas para o novo. A Lua Nova será muito positiva para sua vida profissional e vem
alguma coisa grande por aí. essa semana é de contatos e
encontros que antecipam projetos e mudanças. Aproveite. É
hora de colher os frutos!
CÂNCER - É importante encontrar mais
tempo pra você, canceriano, e ter mais
prazer nessa vida. A semana é positiva e
movimentada em termos de amor, relacionamento, festas, eventos, vida social e
prazeres em geral. É uma semana bem legal para fazer coisas que estimulem sua criatividade e para
as atividades culturais e intelectuais. A ideia é sair, ver gente,
conversar.
LEÃO - Os temas ligados a casa e a família
estão em destaque, leonino. É importante
dar mais atenção a isso, e fazer tudo que
for demandado nesse sentido. Se está
com planos de mudar de casa, ou fazer
uma reforma, nas próximas semanas ou
meses, essa é uma boa semana para pensar nisso e ir se
organizando, inclusive em termos de dinheiro. Sua vida
pede mudanças.
VIRGEM - Os temas ligados a casa e a família
estão em destaque, leonino. É importante dar
mais atenção a isso, e fazer tudo que for demandado nesse sentido. Se está com planos
de mudar de casa, ou fazer uma reforma, nas
próximas semanas ou meses, essa é uma boa
semana para pensar nisso e ir se organizando, inclusive em termos de dinheiro. Sua vida pede mudanças.
LIBRA - É hora de repensar alguns valores, libriano.
Será que sua vida está mesmo rumando pro caminho certo? Suas atitudes são condizentes aos seus
valores e expectativas? E sua vida financeira, você
está mesmo gastando com o que precisa? É uma
semana de perguntas importantes. Mas as coisas fluem e são dias
de sorte, oportunidades e crescimento em todas as áreas. Aproveite.
ESCORPIÃO - Vem aí uma nova fase na sua
vida escorpiano, e é hora de se preparar para
isso. Os próximos meses são de muito crescimento e acontecimentos extremamente significativos na sua vida e você precisa estar atento a cada coisa. Cuidado com a alimentação,
essa semana há chances de engordar ou comer demais e acabar passando mal. Cuide da saúde e do seu visual.
SAGITÁRIO - É hora de sentar e colocar todos
seus planos no papel, capricorniano. Não se
esqueça de nenhum porque você pode ter mais
oportunidades do que está imaginando. Por
isso, não precisa ser tão modesto nem manter
os dois pés assim tão firmes no chão. É uma boa
semana para sair com amigos ou fazer parte de grupos ou trabalhar em equipe. Quanto mais gente junto, melhor.

CAPRICÓRNIO - É hora de sentar e colocar todos seus planos
no papel, capricorniano. Não se
esqueça de nenhum porque você
pode ter mais oportunidades do
que está imaginando. Por isso,
não precisa ser tão modesto nem manter os
dois pés assim tão firmes no chão. É uma boa
semana para sair com amigos ou fazer parte de
grupos ou trabalhar em equipe. Quanto mais
gente junto, melhor.
AQUÁRIO - E uma semana muito
importante no trabalho, aquariano.
Foco em tudo que tem pra fazer
que as coisas ainda vão crescer
muito. É uma boa semana para se
desenvolver profissionalmente e
pessoalmente, para se expor mais, para usar mais
a criatividade e para ser ainda mais ousado e começar coisas novas, de preferência mais pro fim
da semana. São dias bem especiais.
PEIXES - É uma ótima semana
para viajar ou estudar, pisciano. É
hora de fazer uma lista de tudo que
quer estudar, de todos lugares que
deseja conhecer, de tudo que ainda
quer fazer na vida. Não custa sonhar né? E colocar no papel já é um passo para poder descobrir como realizar e transformar tudo isso
em realidade. São ótimos dias para divulgações e
atividades intelectuais.
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Grafitagem foi tema de oficina social em Torres
A partir de ação realizada com crianças carentes, novas pinturas marcam pista de skate na praça Pinheiro Machado (foto)
Neste último domingo, 12 de novembro, foi
realizado o projeto 1ª Oficina de Grafite - Arte
na Pista, desenvolvido na pista de skate da praça Pinheiro Machado. A iniciativa foi organizada
pela loja New Gueto com o apoio da Prefeitura
Municipal de Torres, Redemac Bomagg, Cubo
Mágico, Kirra Fitness e Infinity Imobiliária Digital. A ação envolveu crianças carentes e teve o
apoio do grafiteiro Vilson, do Dj Karru e volun-

tários.
A oficina abrangeu o conhecimento sobre
arte, com o propósito de que os alunos, transformem seu ambiente num lugar criativo e interessante, através do trabalho com várias formas
de expressões artísticas, bem como o debate da
questão do coletivo/individual. A Oficina tratou
de desenho, técnicas de desenho, paisagem,
grafite, escala tonal, jogos de luz e sombra.

Contextualizando o Graffiti
Conforme os organizadores, a Arte Grafite
(Grafiti, Graffiti ou Aerosol Art) é uma expressão
artística estética que utiliza como meio a lata
de spray e se desenvolve no ambiente urbano
refletindo a rua. A Arte Grafite Hip Hop difere
de Arte Mural, de Aerografia em muros e dos
Afrescos. Os temas são outros, as técnicas também. Coube aos brasileiros, uma inovação: a introdução da tinta látex na feitura do Grafite Hip
Hop - Americanos e europeus não utilizavam
esta tinta em seus trabalhos.
Mesmo que de maneira não definitiva e

ainda repleta de interpretações, a Arte Grafite pode ser dividida em "Grafite Hip Hop" e o
"Grafite Acadêmico". No primeiro, os elementos
presentes são as letras e as personagens caricatas presentes em um cenário com influências
fortes dos quatro elementos da Cultura Hip Hop
(DJ, Breakdance, MC e Graffiti) e o uso predominante da tinta spray. Na segunda, estão as
"máscaras" (stencil art) e dos Murais, sendo geralmente, praticadas por pessoas que não possuem vínculos com a Cultura Hip Hop e sim das
escolas de Arte e autodidatas e boêmios.

Projeto 'Deixa que eu Conto' encanta pequenos estudantes
A Secretaria Municipal de Educação
em parceria com a Secretaria Municipal
de Turismo e as escolas EMEI João XXIII,
EMEI Alcino Pedro Rodrigues, EMEI Gente
Miúda e EMEI São Francisco, organizaram
o evento "Deixa que eu conto" com autor
presente da Editora Cassol. A proposta
principal foi motivar as crianças para a leitura, proporcionando o conhecimento e
estimulando o pensamento, a consciência
e a alegria.
A escritora e contadora de história

Gabriela Schaurich fez o encerramento
do projeto no dia 8 de novembro, às 19h
30min, no Parque da Guarita, contando
histórias e autografando os livros "Gertulina" e "Cadê o Dudu" com todas as escolas
participantes do projeto.
A Prefeitura e professores agradecem
a participação das famílias que se fizeram
presentes estimulando à cultura e o hábito à leitura de seus filhos, assim como a
contadora de história que envolveu todos
em sua impecável apresentação.

Cineclube Torres participando da Semana da Consciência
Negra na cidade
O Cineclube Torres, que já dedica toda
a programação de Novembro a obras recentes da cinematografia africana (em
colaboração com a cinemateca do Institut Français e a Embaixada da França),
durante esta semana efetuará, em parceria com o grupo Camélias de Torres, sessões especiais com a temática da Consciência Negra na escola municipal Zona Sul
e participará do Jardim Cultural do Mesh
Coworking.
As sessões dirigidas ao publico escolar
do 4º ao 9º na Escola Zona Sul terão um
enfoque especial na liberdade religiosa
e na mulher negra, tanto na valorização
da sua imagem contra a padronização

dos códigos estéticos, como na sua plena
integração, ultrapassando preconceitos
de raça e gênero. A sessão para o 4º e
5º ano, (as animações “Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil” e “Iemanjá
Yemoja: A Criação das Ondas”) integram
também a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos que este ano, pela indisponibilidade de um espaço publico adequado (ocorria no antigo Centro de Cultura)
não poderá abranger um público escolar
mais vasto como nos anos passados.
Na tarde de Sábado dia 18, o Cineclube Torres estará também presente no Jardim Cultural - Universos Artísticos, uma
iniciativa do espaço Mesh Coworking,

com uma programação especial da 11ª
Mostra de Cinema e Direitos Humanos,
incluindo para além dos citados curtas
de animação, um dos
capítulos do documentário “Humano - Uma
Viagem pela Vida” de
Yann Arthus-Bertrand.
Na Segunda dia 20,
Dia da Consciência
Negra, às 20h, sessão
regular do Cineclube
Torres no Restaurante
A Prainha (fora de seu
horário de funcionamento normal e com

entrada franca) com filme senegalês
“Hoje” (“Aujourd'Hui”) do premiado realizador Alain Gomis.
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Arroio do Sal presente Arroio do Sal se preparando
para a temporada de verão
na 12ª Festur em
Salvador do Sul

A Secretaria de Obras e Transportes de
Arroio do Sal intensificou a limpeza de ruas
e avenidas. Com o tempo seco predominante nos últimos dias, se priorizou as capinas,
pinturas de meio fio e revitalização da sinali-

zação viária, tanto horizontal como vertical.
O Prefeito Affonso Flávio Angst, esteve
esta acompanhando os trabalhos na tarde
de terça-feira (14 de novembro) na Avenida
Assis Brasil.

População de Arroio do Sal
aumenta 231% na alta temporada
A Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude de Arroio do Sal está participando
da 12ª Festur em Salvador do Sul na serra
gaúcha com um estande divulgando o município. Na ocasião, a secretária municipal
levou um pouquinho das características da
praia, além de um encarte com os contatos
da rede hoteleira de Arroio do Sal.

O prefeito Affonso Flávio Angst, o Bolão
esteve nesta na quarta-feira (15) visitando
o espaço juntamente com o Secretário de
Turismo, Diego Dias. A Festur vai até o próximo domingo dia dezenove de novembro.
No local há exposição comercial, industrial, novo espaço da agricultura familiar,
palco cultural e shows nacionais.

Uma das praias mais frequentadas pelos
moradores da Serra, Arroio do Sal vê sua população inflar em 231% na alta temporada,
conforme dados da Fundação de Economia
e Estatística (FEE). O clima de veraneio começa agora no Litoral Norte, movimentando
restaurantes, supermercados, bares, hotéis,
imobiliárias e postos de combustíveis.
"O movimento aumenta nos feriados de
novembro e se intensifica a partir da meta-

de de dezembro. Temos 27 apartamentos e
recebemos em torno de 2,5 mil turistas durante o verão", revela César Firpo dos Santos,
proprietário do Hotel D’Itália e secretário da
Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Arroio do Sal. Com a retomada da
economia, a projeção do empresário é de
que nesta temporada a ocupação de 90%, alcançada pelo seu empreendimento no período de calor do ano passado, seja superada.
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Artesanatos de Natal são
Novo veículo para a
Associação de Agricultores produzidos em Dom Pedro
de Alcântara
do Passo de Torres
Decorações natalinas é o foco das oficinas de artesanato desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em
Dom Pedro de Alcântara. Todos os grupos
vinculados à Secretaria intensificaram a produção neste mês, com o intuito de promover o espírito natalino no município.
A maioria dos artesanatos é produzida
com materiais recicláveis, dentre eles a garrafa PET. Para orientar as artesãs em como
manusear este material, foi promovido um
curso de garrafa PET aberto à comunidade.
Cerca de 50 pessoas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
das comunidades do Hilário, Leffa, Porto
e Centro estão participando das oficinas,
além dos beneficiários do Bolsa Família e
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dentre os artesanatos produzidos estão
guirlandas, botas e Papai Noel.

Na manhã do dia 09/11, na sede da
Associação dos Agricultores de Passo de
Torres em Curralinhos, o Prefeito Jonas
Souza fez a entrega de um veículo para uso
da associação. O Veículo Celta (usado), foi
adquirido pelo município através da Secretaria de Estado da Agricultura em forma de
cedência. A articulação em Florianópolis
contou com a presença do Prefeito e do
Presidente da Associação, Sr. Flávio Bittencourt e do Secretário de Infraestrutura do
estado, Deputado Luiz Fernando Cardoso
(Vampiro).
O ato contou com a presença do Prefeito do Passo de Torres, Jonas Souza, do

vice Prefeito Áureo, Presidente da Câmara
Altemir Cardoso, Presidente da Associação
dos Agricultores Flávio Bittencourt, secretários municipais, demais vereadores,
agricultores e comunidade em geral. " Este
veículo vem contribuir com os trabalhos da
Associação no nosso município. No início
do ano aumentamos o repasse municipal,
disponibilizamos a retro escavadeira com
operador, algo tão pedido, e agora estamos
possibilitando mais esta pequena melhoria
aos trabalhos da agricultura. Agradeço ao
Secretário da Agricultura Moacir Sopelsa
e ao Deputado Vampiro pela conquista",
finaliza Jonas.

Assinatura de Ordem de Serviço para
Revitalização da Rua da Ponte no Passo de Torres
Na tarde de sexta-feira (10/11), o Governo Municipal de Passo de Torres realizou no gabinete do prefeito Jonas Souza,
o ato de entrega da Ordem de Serviço
para revitalização da rua Manoel Laurentino Gonçalves(rua da ponte, na chegada
da cidade via Torres). Serão investidos R$
451mil reais através de convênio com a
Secretaria de Infraestrutura do Estado de
Santa Catarina. A partir desta assinatura,
a empresa licitada poderá dar início as
atividades, onde serão revitalizados 506
metros, executando os serviços de pavimentação em bloco intertravado, terraplenagem, drenagem pluvial e sinalização.
Estiveram presentes no ato, o Prefeito

Prefeito de Três Cachoeiras visita
perfuração de poço na Chapada do
Alegrete
Na última quarta-feira, o prefeito de
Três Cachoeiras, Flávio Lippert, fez uma
postagem em sua rede social, contando de
sua visita as obras de perfuração do poço
da Comunidade da Chapada do Alegrete.
"Falando com as pessoas percebi a necessidade da implantação da rede de água. Essa
obra, além de resolver a falta de água, proporcionará a população a consumir uma

água saudável, contribuindo com a saúde
das pessoas", indicou Lippert.
Conforme o prefeito de Três Cachoeiras,
esse é o sexto poço já perfurado na cidade durante os últimos anos. "Assim que
encerrar os trabalhos nessa comunidade,
voltaremos para o Alto Rio do Terra para
encerrar os trabalhos no nosso Município",
concluiu.

Banco24Horas chega ao município de
Três Cachoeiras
O Banco24Horas, a rede de autoatendimento externa dos bancos, chega a Três
Cachoeiras/RS. O caixa eletrônico multibanco já está funcionando e fica localizado
no Posto SIM Paradouro Litoral, na Avenida
Padre Rizzieri Delai, 127 (km 23 da BR-101).
A partir de agora, os moradores e visitantes passam a contar com mais facilidade e
comodidade para realizar operações ban-

Jonas Souza, vice-prefeito Aureo Henrique, Secretário de Infraestrutura e Deputado Luiz Fernando Vampiro, Presidente da
câmara de Vereadores, secretários municipais, demais vereadores e empresários do
município. " Temos que comemorar esta
conquista, a Rua Manoel Laurentino há
muito tempo sofre com problemas de drenagem e consequentemente apresentando problemas no pavimento. É o principal
acesso da nossa cidade para quem utiliza
a ponte para se deslocar até Torres. Agradeço ao Secretário Luiz Fernando Cardoso,
Logo que a praça da Matriz em
Vampiro, por compreender a nossa necessidade e prestigiar Passo de Torres com a Três Cachoeiras for inaugurada, o que
deve acontecer em breve, os frequenliberação deste recurso", afirma Jonas.
tadores terão acesso grátis a internet
wi-fi. O acesso será livre e inclusive foi
testado na tarde desta segunda-feira,
13, quando a empresa terminou a instalação do equipamento.
A ideia partiu do vereador Marcelo
to da produção agrícola da região, além de
Paulart (PP) que contou com o apoio
proporcionar maior segurança e melhor trado vereador Valdemar Leal, Pelezinho
fegabilidade para moradores e visitantes.
- PP. Pelezinho fez o pedido ao amigo,
As obras iniciaram na divisa da cidade de
proprietário da empresa RMS Informática
Torres, na comunidade de Jacaré, e se ese solicitou o serviço. A RMS topou a ideia
tenderão por toda a estrada geral de Dom
e vai oferecer internet sem custos ao muPedro de Alcântara.

cárias.
No Banco24Horas, a população tem
acesso a saques, consultas de saldo, emissão de extrato, pagamento de contas, entre
outras transações, sem pagar nada a mais.
São mais de 40 bancos em um único ponto
de atendimento. Entre os bancos atendidos
estão Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, Itaú e Santander.

Praça da Matriz em Três Cachoeiras vai
ter acesso gratuito a internet

Ruas de Dom Pedro de Alcântara recebem
melhorias
Cerca de 15 km das estradas de Dom Pedro de Alcântara já receberam melhorias
desde o último mês. A Prefeitura Municipal,
por meio das Secretarias de Obras e Agricultura, vem intensificando os trabalhos de
alargamento e ensaibramento das estradas
do município, visando facilitar o escoamen-

nicípio. Este é o segundo pedido atendido
pelo vereador Pelezinho. O primeiro foi
fornecer internet grátis para a APAE-TC.
*FONTE: Megasul FM
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Projeto deverá conferir a Torres título de
Capital do Balonismo
Com o objetivo de incrementar o turismo no Litoral Norte,
o projeto 9073/2017, apresentado pelo deputado federal
Alceu Moreira (PMDB) na última semana, confere a Torres
o título de Capital Nacional do Balonismo. A iniciativa atende pedido da bancada do PMDB na Câmara de Vereadores.
Alceu Moreira justificou que o município recebe mais de
500 mil visitantes brasileiros e estrangeiros durante o Festival Internacional de Balonismo - que ocorre anualmente
na cidade (geralmente entre o final de abril e começo de
maio).
O evento, acrescentou o deputado, ocorre regularmente

há 29 anos, sendo considerado o maior da América Latina
e um dos três maiores do mundo - junto com Albuquerque, nos Estados Unidos, e Chateau D’Ouex, na Suíça.
Além do tradicional Festival internacional de Balonismo,
vale acrescentar que Torres vêm se tornando numa cidade formadora de balonistas nos últimos anos,com vários
pilotos locais competindo (Brasil e mundo afora) e também proporcionando voos turísticos de balão pela cidade.
Ocorre também anualmente o Circuito Torres de Balonismo, que em 2018 acontecerá entre os dias 08 e 10 de dezembro.
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Definidas as finais do Futebol
Sete em Arroio do Sal

As Semifinais do Campeonato de Futebol 7 de
Arroio do Sal aconteceram no último domingo
(12 de novembro), no Ecas. Na categoria Sub17 Tennessee e Millonários comprovaram a
superioridade e garantiram a vaga na final
com tranquilidade. O Tennessee enfrentou a
equipe do Farol e goleou por 5 a 0, em um
jogo em que impôs seu ritmo de jogo e o destaque da partida foi Enrico com três gols.
Na sequência, o Millonários enfrentou o
União da Vila e venceu também por placar
elástico, por 5 a 0, com destaque para Krys,
com dois gols marcados.Depois foi a vez do
Veterano, na primeira partida, Figueirinha
mostrou o porquê é a favorita e goleou a Ron-

Os veteranos do Torrense iniciaram
jogando com Maicon (Alemão) no gol,
Cristiano e Dilson nas laterais, Clóvis e
Paulo na zaga, Alexandre e Jander de
volantes, Paulo Japa e Kelvin meias,
Jhony e Robledo de atacantes. Entraram
no decorrer da partida os atletas Danilo, Dionathan, Ezequiel, Rafinha, Jonas,
Alessandro, Marcelo. O próximo jogo do
'verdão' será no Riachão, contra a equipe
do Regra 3 de Lajeado/RS dia 18/11.

Centro e Santo Anjo decidem
final do Municipal de Futebol em
Três Cachoeiras

Mar Azul e São Miguel na final do
Municipal de Futebol de Torres
Já estão definidos os finalistas do Municipal de Futebol de Torres. Na última quarta ocorreram os jogos da semifinal. O Mar
Azul empatou em 0 a 0 contra a equipe da
Vila São João, com o Mar Azul vencendo a
decisão nas penalidades e garantindo vaga
na final.O outro finalista será o time do São
Miguel, de Areias Grandes, que venceu a

Empate entre veteranos do
Torrense e do Boa União

Jogando no Estádio do Esporte Clube
Boa União, os veteranos do E.C. Torrense empataram em 2 x 2 com a excelente
equipe local. Conforme o técnico do Torrense, Adroaldo Lummertz, foi um jogo
muito parecido onde ambas equipes tiveram chances de vitória - sendo que o
dinha por 4 a 1, com destaque para Nei com Verdão teve uma oportunidade a mais
com a cobrança de uma penalidade não
dois gols marcados.
O último confronto da semifinal foi entre Ecas convertida. Os gols do Torrense foram
e Areias Brancas, um jogo muito equilibrado, assinalados por Jhony e Dionathan.
tanto que terminou o tempo regulamentar
empatado em 0 a 0. A disputa foi então para
os pênaltis, onde a Areias Brancas foi melhor
e venceu por 2 a 1, com destaque para Dener,
goleiro da Areias Brancas, que defendeu um
pênalti.
A grande final será no próximo domingo (19),
às 9 horas, no campo Silvino Bolzan, em Areias
Brancas. Na categoria Sub-17 a disputa é entre Tennessee e Millonários e na Categoria
O primeiro jogo da final do campeonaVeterano entre Figueirinha e Areias Brancas.
to municipal de futebol de Três Cachoeiras acontece domingo, 19, no campo do
Pontal. O campeão 2015, Centro, recebe
o Santo Anjo, que disputa sua primeira final. A partida está marcada para às
16h30. Porém, mais cedo, às 14h30 haverá um jogo festivo com atletas acima
a vez de Hooligans vencer a Rondinha A por 4 dos 50 anos, organizado pelo veterano
a 2 e para fechar a noite, em um jogo muito Fabinho. A segunda partida da final será
disputado, Marco Alarme e Juventus empata- no campo do Lajeadinho.
ram em 3 a 3.
Na final, são dois jogos disputados em
melhor de 6 pontos, sem gol qualificado,
Próximos jogos
mas conta o saldo de gol. A equipe da
Megasul (103,5 FM) transmite a emoção
O Municipal de futsal segue na próxima do estádio para o seu rádio.
sexta-feira, 17 de novembro, às 20 horas, no
Ecas com dois jogos na Categoria Livre e o
início da Categoria Veterano. Categoria Livre:
Rondinha B x Galácticos; Templários x Marco Alarme; Categoria Veterano: Ecas x Areias
Brancas; Rondinha x Figueirinha
Já a 5ª Rodada acontece no domingo, às
20 horas, no Ecas, com disputas da Categoria
Livre entre: Xelecos x Millonários; Galácticos
x Rondinha A;Hooligans x Rondinha B

Municipal de futsal é marcado
pelo equilíbrio em Arroio do Sal
Após terminar a 3ª Rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Arroio do Sal,
ficou evidente o equilíbrio entre as 12 equipes que disputam a Categoria Livre. A 2ª Rodada, aconteceu na última sexta-feira (10 de
novembro), no ECAS e seguiu com uma alta
média de gols por partida.
Na primeira disputa a Juventus venceu o
Galácticos por 4 a 3. Na sequência, Modamar se impôs diante da Rondinha A e venceu
por 6 a 3. Na disputa seguinte, o Millonários
venceu o F.A.A.S. por 4 a 2 e para encerrar
a noite, Xelecos surpreendeu e venceu a
Churrascaria Dimmer por 5 a 4. O Campeonato continuou no domingo, 12 de novembro, com a 3ª Rodada e o equilíbrio entre as
equipes. Na primeira partida, o Templários e
a Modamar empataram em 2 a 2. Depois, foi
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equipe da ADESCON na outra partida da
semifinal.
A primeira partida da final ocorrerá já
neste domingo (19), e a finalísssima será
no dia 26 de novembro. Até o fechamento
desta edição do jornal A FOLHA,ainda não
havia sido realizado o sorteio que definiria
a ordem dos confrontos.

Árbitro da CBF para a partida
Pela primeira vez, ao menos na edição
por bairros, o campeonato de futebol
de Três Cachoeiras terá um árbitro nível
CBF. A novidade neste domingo, 19, será
do árbitro Douglas S. da Silva, morador
de Porto Alegre. Professor de Educação
Física, o jovem árbitro de 30 anos, entrou
para a escala da CBF em agosto deste ano
como quarto árbitro na categoria sub-20
- neste ano, já apitou diversas partidas
pela série B do Brasileirão.
Douglas vai apitar Centro x Santo
Anjo. Para a finalíssima do dia 26 é esperado Márcio Chagas. Se estiver na escala
da RBS, outro deve substituí-lo.
Com Megasul FM
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