A FOLHA
Figueirinha e Tennessee são os grandes
campeões do Futebol 7 em arroio do sal pag 20

www.afolhatorres.com.br

Verba para asfalto na estrada no Bairro
Salinas prorrogada por mais um ano pag 4

Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017 1

Riscos de afogamento na Praia da
Guarita novamente em pauta pag 22

A FOLHA

Nº # 00595
24 de Novembro de 2017

Sexta - Feira

Semanário
Torres e Região

Ano: XI
R$ 3,00

Seguem divergências entre prefeitura e SIMERS quanto a
remuneração de médicos atuantes em Torres

Pag.
11

Erasmo Carlos, confraternização e boas energias na
14ª Convenção da MATURIDADE ATIVA SESC

Mais de 1400 idosos participaram do tradicional evento em Torres, que
se encerrou na quinta (23) (FOTO: BBC Fotos)

Ao prender foragido integrante de
facção criminal, BM acaba descobrindo
homem assassinado em Torres

Abertura do verão em Torres terá
concerto da Ospa com
participação de Fafá de Belém

Pag.
24

Pag.
27

Pag.
18

2

Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017

OPINIÃO

A FOLHA

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

O ATO, O FATO E O PATO
No último dia 16 celebrou-se o Dia
Mundial da Filosofia, que foi lembrado pela ONU com uma mensagem na
qual enaltece o papel deste campo do
conhecimento como estímulo ao diálogo entre as culturas, além de outras
virtudes:
Na verdade, a Filosofia trata da procura da verdade, o que exige que ela
não só crie teorias, como, paralelamente, crie uma sintaxe própria. Tal como
a Poesia, sua prima, a Filosofia nasce
do espanto diante do mundo e repousa
sobre dois grandes vértices de reflexão:
(1) O Transcendentalismo que nos remete à estrutura universal de como a
realidade se apresenta para nós e que
nos dão as coordenadas da realidade, ou seja, como pensar, (2)Ontológico, que trata da realidade em si , sua
emergência e sua disposiçãp - quem
sou - , esta , cada vez mais sequestrada
pelas Ciências Naturais, particularmente Neurociências;
A Filosofia, entretanto, embora tenha sido o ponto de partida para o pensamento científico, tendo em Aristóte-

les, discípulo de Sócrates, o patrono da
postura ordenadora e racionalista dos
fatos observados, com vistas à sua “lei”
, não é normativa. Ela é especulativa.
Não dá soluções. Formula indagações
sobre o que observa tratando dar conta e razão ao que vê. No dizer de Roberto Gomes, definitiva: A “Filosofia é uma
razão que se expressa”.
Da Filosofia, amiga do saber, não
derivaram apenas as Ciências Naturais, mas também as Humanidades, a
partir do Direito, seguindo-se, depois
a Economia, a Sociologia, a Psicologia ,
a Política e suas amplas derivações. De
todas elas o Direito foi o que mais preservou a tradição perquiritória da Filosofia, mesmo depois de enveredar, nos
tempos modernos, com Kelsen, para a
positividade da norma. Não fora este
fundamento filosófico e nos bastaria a
Polícia para prender, processar e julgar
os criminosos, com base na no que está
escrito na Lei. Mas isso não basta à Filosofia do Direito. Ela exige o que chama
de hermenêutica. Ainda bem...
A Sociologia surgiu mais tarde, des-

membrando-se da Filosofia na tentativa de melhor compreender os fenômenos que deram origem à modernidade.
Émile Durkheim foi seu fundador e
procurou definir e situar o fato social
como objeto da nova disciplina. Ele estudou as relações entre o indivíduo e a
sociedade, mostrando a inevitabilidade
desta, com sua armadura legal e institucional, na modelagem da cultura.
Preocupava-o, sobretudo, a disfunção
capaz de levar a situações de ruptura desta cadeia, a que deu o nome de
anomia.
O conceito de anomia foi cunhado
pelo sociólogo francês Émile Durkheim
e quer dizer: ausência ou desintegração das normas sociais. O conceito surgiu com o objetivo de descrever as patologias sociais da sociedade ocidental

moderna, racionalista e individualista.
Esta lembrança é oportuna à luz da
questão, hoje candente, da prisão de
parlamentares no Estado do Rio. Para
muitos, decorrente, de uma certa confusão na interpretação da decisão do
Supremo Tribunal Federal, depois que
este transferiu ao Senado o caso Aécio
Neves. Ora, talvez a questão não seja
propriamente de confusão no campo
do Direito, mas de um estado típico de
anomia no âmbito do Estado brasileiro.
Algo muito mais grave…
Nem com a Filosofia, nem com a Sociologia, porém, você alcançará a sabedoria, mas começará a entender, porque o Homem é sempre um enigma,
refém de uma razão que sua própria
razão desconhece. E nunca mais dará
uma de pato diante do fato…

4

Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017

POLÍTICA

A FOLHA

Em sessão seguinte, mais vereadores se posicionam
sobre rejeição do PL do IPTU de Torres
Por Fausto Júnior
Na sessão da Câmara de Torres, ocorrida na segunda-feira (dia 20/11), mais
vereadores aproveitaram seus espaços
de pronunciamentos para dar suas opiniões, sobre seus votos na sessão que
rejeitou o PL (Projeto de Lei) que modificaria a Planta de Valores que é base
para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do município de
Torres - opiniões estas que NÃO foram
dadas no dia da votação (duas semanas
antes). E o tema chegou a gerar embates.
O vereador Jeferson dos Santos(PTB)
lamentou que o PL não tivesse passado.

Para ele, o que gerou a rejeição foram
as mentiras ditas em redes sociais da
internet que acabaram depreciando
o trabalho. Jeferson disse que foram
feitas “montagens de postagens para
denegrir a imagem dos adversários de
voto", sendo que "a população acabou
acreditando nestas montagens”. O vereador lamentou, no entanto, a perda
da cidade com a rejeição. Para ele o
PL traria justiça social para os munícipes, diminuindo taxações para os mais
pobres, cobrando a diferença dos mais
ricos, além de a municipalidade ter verbas para trabalhar melhor. E para exemplificar, Jeferson citou uma situação na
Vila São João, onde pessoas estariam

Rogerinho( e) atacou prefeito e quem votou a favor do PL. Jeferson (d) defendeu PL e
lamentou “montagem” da oposição
pagando IPTU que não deveriam, alertando que o PL - se não fosse rejeitado

- arrumaria a lei para que a prefeitura
pudesse parar de cobrar o tributo.

Rogerinho adiante reclamou do excesso
de cargos de confiança da prefeitura, de outras manobras para dar emprego, alegando
que uma gestão melhor poderia diminuir
despesas para melhorar as finanças da municipalidade. E afinal acabou dizendo que os
vereadores que votaram a favor são pessoas
que teriam interesses pessoais no governo.
Rogerinho chegou a denunciar que - em negociação com o prefeito sobre o PL no dia
da votação - “teve vereador que trocou seu

voto a favor por apoio à sua candidatura à
presidência da Câmara, mas que na última
hora trocou de voto”, sem citar nomes.
A seguir o vereador Jeferson pediu retratação, lamentando a avaliação do vereador
Rogerinho. Mas na retratação manteve sua
opinião que houve manipulação de dados.
Rogerinho pediu a palavra e lamentou que
tivesse, ainda, pessoas que insistiam em
apoiar o PL, para ele um tema que defenderia até 'com carro volante' para a rejeição.

Ataques aos que apoiaram e ao prefeito Carlos
Já o vereador Rogerinho (PDT) atacou o
prefeito de Torres, Carlos Souza, e de certa
forma alfinetou as pessoas (e vereadores)
que apoiaram a aprovação do PL, diferente dele que votou contra. O vereador citou
uma reportagem do jornal A FOLHA que dizia que o prefeito Carlos Souza “lamentara
a votação contrária da base aliada, quando
elogiou a fidelidade dos vereadores da base
aliada que votaram a favor e foram fiéis”.
Este discurso de Carlo Souza foi dado em um

encontro de política do PP, que aconteceu
na cidade uma semana antes. “Se o prefeito
falou que não sabia que eu votaria contra,
o prefeito está mentindo”, disse Rogerinho.
Para o vereador que votou contra o PL da
Planta de Valores - mesmo sendo da base
aliada do governo - o prefeito que promete melhorias e depois reclama que não tem
dinheiro para aumentar arrecadação está
errado. E disse que, para ele, era isto que o
governo estaria fazendo.

Verba para asfalto na estrada no Bairro Salinas prorrogada por mais um ano
O dinheiro foi conseguido em trabalho do governo de Torres ainda na gestão do ex-prefeito João Alberto, no ano de 2011
Em seu pronunciamento durante a última sessão da Câmara Municipal de Torres, realizada na segunda-feira, dia 20 de
novembro, o vereador Marcos Klassen
(PMDB), entre outros assuntos, informou
publicamente o apoio que ele e dois co-

legas de partido e de Câmara (Tubarão e
Gimi) receberam do deputado Federal Alceu Moreira quando em viajem à Brasília.
É que foi confirmada a prorrogação do empenho de R$ 3 milhões, junto ao Ministério de Turismo, que seria extinto por falta

de uso neste final de 2017. Os recursos
são de projeto de asfaltamento da Estrada da Salinas, entre o bairro Salinas
1 e a BR-101. A prorrogação da disponibilidade do dinheiro do convênio fica
valendo até o final do ano de 2018.

Obra é parte de projeto turístico do RS e de SC
O dinheiro foi conseguido em trabalho
do governo de Torres ainda na gestão do
ex-prefeito João Alberto Machado (PMDB),
no ano de 2011. O governo posterior, de
Nílvia Pereira (PT) conseguiu apresentar
projeto para utilizar parte dos recursos e
asfaltou um bom trecho, desde o entroncamento da via com a Avenida Castelo
Branco (início Posto Charão) até o meio

da bairro Salinas 1, no ano de 2015. Mas
com justificativa de falta de aprovações
ambientais e outras exigências do governo
federal (para aprovar o projeto de asfaltamento do outro trecho), a continuidade
da obra acabou não acontecendo. Agora
o Governo Carlos Souza (PP) tem um ano
para encaminhar o novo projeto para Brasília para receber os recursos, além de ter

dinheiro para o pagamento de contrapartida municipal exigida no orçamento
original.
O asfaltamento faz parte do projeto
maior do Ministério do Turismo, integrado ao “Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul”. A ideia é ligar o Parque da
Guarita - na Beira do mar- com os Cânions
da Serra Geral no Estado do RS e de SC. A

Marcos conseguiu prorrogação do convênio
junto com Gimi e Tubarão em demanda ao
gabinete do deputado Alceu Moreira
integração é cotem um contexto geológico, por conta das semelhanças nas formação rochosas entre Torres, os Cânions do
Parque Aparados da Serra e outras localidades da região.

PMDB de Torres define que irá punir filiados que estiverem ocupando cargos
de confiança no governo municipal
Atendendo à convocação do presidente do PMDB de Torres, Roniel Lumertz, vários membros do Diretório da
cidade se reuniram no plenário da Câmara Municipal, no início da noite de
quinta-feira (16). Seguindo a pauta elaborada, o presidente da sigla anunciou
que o partido irá organizar um projeto
de planejamento para as eleições de
2020.

Na sequência, a seguinte pergunta foi
feita para os todos: Qual deverá ser o
posicionamento do partido em relação
à administração municipal, “situação ou
oposição”? Entre todas as respostas, foi
unânime que o partido deverá seguir a
linha de oposição, e que todos os filiados, membros do diretório e vereadores
serão reunidos para debater todos os
assuntos referentes à cidade de Torres.

Essa decisão foi tomada, após acontecimentos ocorridos na câmara municipal,
uma vez que houve muitas reclamações
referente à votação do polêmico “Projeto do IPTU”. Também ficou definido
que o partido irá punir filiados que estiverem ocupando cargos de confiança
no governo municipal
A executiva do PMDB de Torres irá
comunicar aos filiados que, por ventura,

estiverem ocupando cargos no governo
municipal para desfiliarem-se ou serão
submetidos ao conselho de ética para
que o mesmo execute o processo de
expulsão do partido, sob a alegação de
não cumprir a orientação determinada
em ata. A reunião foi encerrada com a
confirmação que sempre haverá reuniões do partido na primeira quinta-feira
de cada mês.
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Acertada ação conjunta do PEVA e Prefeitura para
fiscalizar Estrada do Normélio e arredores
Na tarde da última terça-feira, 21
de novembro, a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Urbanismo se
reuniu com o gestor do PEVA- Parque
Estadual de Itapeva, Paulo Grübler,
para discutir sobre a possibilidade
das instituições se integrarem para
ações em relação ao descarte de resíduos na área do Parque e seu entorno. Ficou acordado que a fiscalização

será intensificada por ambas as instituições, inclusive fora dos horários
convencionais, já que há relatos de
descartes noturnos e fins de semana.
A Prefeitura Municipal tem realizado limpezas frequentes no local,
mas no dia seguinte já é possível
perceber novos focos de disposição
de lixo. Historicamente existem problemas no local, em especial junto a

veículo ou carroça, lavratura de auto
vidências no âmbito criminal.
Estrada do Normélio, com descartes
de infração e envio de denúncia ao
irregulares de lixo, entulho, móveis
Ministério Público Estadual para pro*Por Prefeitura de Torres
e restos vegetais. Segundo o gestor
da unidade de conservação, "o descarte de
resíduos neste local é
altamente prejudicial
ao Parque, em especial
no verão, pois aumenta
o risco de incêndios que
podem atingir a unidade".
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos dos Litoral (ASEConforme a secretá- NART) é uma entidade com mais de 30 anos de atividade, ligada diretamente
ria do Meio Ambiente e ao CREA-RS. Com inúmeros profissionais cadastrados, ela tem como finalidade
Urbanismo, Eliana Ma- a valorização profissional de seus associados, de modo a prestar serviços de
chado, “estaremos intensificando a fiscaliza- qualidade em sua área de atuação.
ção e contaremos com
o apoio dos guardas-parque do PEVA. Além
da questão ambiental,
Está acontecendo em Torres nesta semana o PIF – Programa Intensivo de
tem o problema sanitá- Fiscalização –, realizado pelo CREA-RS, o qual está tendo enfoque nas áreas
rio com o acúmulo de da construção civil (LTIP, SPDA e obras em Geral). O programa também se
lixo e, por isto, os mora- estende as áreas rurais de abrangência, com orientações aos produtores.
dores precisam auxiliar,
O objetivo deste programa é fiscalizar o exercício profissional garantindenunciando quem está
do que somente profissionais tecnicamente habilitados sejam responsáveis
jogando lixo no local",
conclui. Caso alguém pela prescrição de receituário agronômico bem como Laudo de Inspeção
seja flagrado, poderá Predial.
haver a apreensão do

O que é a ASENART?

– Programa Intensivo de Fiscalização em Torres

Verba federal vai propiciar água servida para
parte da comunidade do Jacaré, em Torres

Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua - 2017

Parte do Lençol Freático está contaminado e água em algumas casas têm de ser encanada
Por Fausto Júnior
Na última sessão da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (20/11), o vereador Deomar Goulart, o Dê (PDT) compartilhou sua comemoração por ter recebido a confirmação, do
gabinete do Deputado Federal gaúcho Pompeu
de Matos, da seleção da cidade de Torres no Programa de Sistema de Abastecimento de Água em
Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais, junto a
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Isto significa que R$ 723,6 mil estão prontos para serem
enviado para o município, para a implantação de
bombeamento de água através da construção de

reservatório e de rede de abastecimento na
comunidade do Jacaré, no interior do município.

Batalha antiga do PDT
O vereador Deomar Goulart tem utilizado sua função política para atender esta antiga demanda da comunidade. Conforme seu pronunciamento na Câmara, um abaixo assinado foi conseguido pelo vereador
suplente torrense da sigla, Cláudio Krás, para viabilizar o encaminhamento do projeto. É que muitas casas
não podem utilizar água de poços ou de bombas de

sucção do solo porque o lençol freático em algumas
áreas está contaminado por veneno de agrotóxicos
e adubos utilizados nas plantações da região. Portanto, o recurso visa atender às necessidades da comunidade na área de Saúde, ambiental e, enfim, na
qualidade de vida dos moradores da comunidade
torrense.

Assistência Social encaminha solução
para moradores de rua na Praça XV
Nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de novembro, a Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos, por meio dos educadores sociais do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência
Social, realizou abordagens a cinco moradores de ruas,
todos adultos, que se encontravam na Praça XV nestes últimos dois dias. O contato atendeu solicitação
de comerciantes e pessoal que reside na redondeza
da Praça. Na oportunidade, os educadores ofereceram os serviços do CREAS, situado na Rua Alexandre
Maggi, 223, onde é disponibilizado local para banho e
espaço para refeição. Após devidamente identificados,
os integrantes do grupo informaram que estavam de
passagem pelo lugar e deixaram a Praça XV no início
desta tarde.

O ato de abordagem do trabalho social não é retirar pessoas da rua de forma involuntária ou obrigatória, ao contrário, a Secretaria busca a sensibilização
da população vulnerável. Na abordagem, os educadores buscaram conscientizar o grupo, quatro deles argentinos, de que deveriam procurar um local fixo para
morar, pois a Praça não poderia acolher uma barraca,
conforme fora montada. O Centro de Referência disponibiliza ações sociais para pessoas em passagem na
cidade. No local funciona o serviço de proteção social
especial que tem como intuito atender, entre outros,
migrantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30
e das 13h às 17h. O trabalho oferece à população,
diversas alternativas, e favorecem acesso a convívio
social e resgate da condição de sujeitos de direitos.

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.

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se
associar, favor nos contate em: Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757. Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres

EDITAL DE PROCLAMAS
Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentam os
documentos exigidos pelo Artigo o 1.525.incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro,
CRISTIANO LUMERTZ CARDOSO e
JÉSSICA BARBOSA TEIXEIRA DE MEDEIROS
Ele solteiro, natural Praia Grande SC, residente e domiciliado em Torres. Ela
solteira natural de Torres RS, residente e domiciliada em Torres/RS. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-se na Forma da Lei.
Torres, 23 de novembro de 2017.
Alexandra Mendes Barros
Oficial Ajudante Substituta
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Produtores de Maracujá de Torres terão de
manter suas plantações sem nenhum pé do
produto por período determinado
O chamado “Vazio Sanitário” é para evitar praga perigosa para as plantações
Na última sessão da Câmara de Vereadores
de Torres, realizada na segunda-feira, dia 20 de
novembro, foi aprovado por unanimidade o processo 53/17, que estabelece o período do “vazio
sanitário” da cultura do maracujá no âmbito do
Município. Diversos vereadores foram solidários
ao processo de restrição de liberdade dos agricultores do município, já que se trata de uma
ação de proteção de toda a cultura de maracujá
contra uma doença causada por um vírus (que
podem estar presentes em plantas atuais de algumas propriedades, plantas estas que serão
cortadas por força de lei).

Obrigação de eliminar é do produtor
Vazio Sanitário é o período de ausência
total de plantas vivas da cultura do maracujá amarelo na área de plantio. A lei define
a obrigação dos agricultores eliminarem as
plantas e manterem suas plantações - sem
nenhum pé de maracujá - no período de
20 de junho à 20 de agosto de cada ano. O
texto também define como obrigatória a
eliminação "de todas as plantas de maracujá amarelo, durante a vigência do vazio
sanitário, por meio do controle químico ou
mecânico"; e dá responsabilidade ao produtor, proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título das áreas produtoras de
maracujá amarelo, a obrigação de promover
- as suas custas - a eliminação das plantas
de maracujá durante a vigência do vazio sanitário. O processo se trata de uma ação sa-

nitária para atacar a saúde do plantio. Quando o vírus ataca as plantações, muitas delas
acabam sendo totalmente perdidas por conta da praga.
O vereador Tubarão, em seu pronunciamento, sugeriu que este projeto de lei seja
aplicado em outros municípios vizinhos a
Torres para que a segurança contra a contaminação seja ainda maior para os agricultores, de Torres e de outras cidades vizinhas.
A cultura do Maracujá no município é totalmente comprada por empresas que processam a fruta. E esta prática propicia que as
vendas sejam totalmente tributadas, já que
são emitidas notas fiscais para toda a produção, o que é fato gerador de ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
para o município e para o Estado do RS.
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Conforme avaliação do TCE do RS,
administração das prefeituras ainda é fraca na maioria das áreas
Cidade de Torres se destaca positivamente na região, mas ainda tem baixa avaliação na capacidade de Planejamento
Por Fausto Júnior
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) publicou na semana
passada, novos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Mu-

nicipal (IEGM). A pesquisa apresenta resultados sobre a qualidade
e efetividade das políticas públicas implementadas nos Municípios
gaúchos durante o período de gestão de 2016, com dados sobre
sete áreas: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio am-

biente, defesa civil e governança da tecnologia de informação. O
estudo foi baseado em informações do banco de dados do TCE e
também a partir das respostas ao questionário enviado aos gestores municipais entre junho e julho de 2017, com 600 quesitos.

fase de adequação quanto à efetividade de políticas públicas; 41,65%
possuem índice efetivo nas áreas analisadas e 6,84% estão com baixo nível de adequação. Em comparação aos resultados do IEGM
anterior, relativo ao ano de 2015, houve decréscimo no número de

Municípios com índices de efetividade e aumento de municípios em
fase de adequação. Conforme informa o TCE, “a alteração pode ser
relacionada à troca de gestões municipais, o que em muitos casos
ocasiona soluções de continuidade entre governos diferentes”.

dos como efetivos (educação, saúde, gestão fiscal e tecnologia da informação), embora o índice de planejamento
seja baixo.
Negativamente aparece o município de Terra de Areia,
por não ter informado seus dados em várias demandas e

ter ainda avaliações ruins em outras áreas. O município de
Arroio do Sal teve quatro itens avaliados em Baixo Nível de
adequação. Mais detalhes da pesquisa podem ser avaliados no endereço eletrônico do mesmo Tribunal de Contas
do RS: www2. tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/ .

Níveis ainda baixos e caindo no Estado
O IEGM classifica os resultados das gestões em cinco níveis de
avaliação: altamente efetivo, muito efetivo, efetivo, em fase de adequação, e baixo nível de adequação. O resultado do geral do Rio
Grande do Sul aponta que 51,31% dos Municípios estão somente em

Nossa região em evidência
A FOLHA retirou os gráficos das avaliações de sete cidades da região da Grande Torres. Abaixo os resultados
conforme informa o site do TCE. Torres se destaca positivamente por ter dois itens avaliados como Muito Efetivo
(meio ambiente e defesa civil) e outros cinco itens avalia-

A FOLHA

Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017 9

10 Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017

A FOLHA

OPINIÃO

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.

LIBERDADE, MAS COM RESPONSABILIDADE!
O debate na coluna policial que se transformou nossa política federal agora é o de
manter ou não o chamado “foro privilegiado”
- para os políticos, juízes e etc. Acho que não
deveria ter foro privilegiado no Brasil, mas
acho que - em paralelo a esta possibilidade dos
políticos e autoridades poderem ser julgados
em 1ª Instância - a sociedade deveria exigir
a responsabilização exemplar para denúncias
vazias, o que tem acontecido em muito por aí.
Aqui em Torres muitos processos foram
abertos contra políticos locais por DENÚNCIAS “anônimas” feitas à Promotoria de Justiça que divulgou a ideia de indiciar os políticos
no mesmo momento. Mas depois as testemunhas não provaram o que disseram.
A Denúncia anônima é uma boa prática para
o exercício da democracia. Mas acho que os
promotores devem exigir alguma prova do denunciante antes de levar adiante as investigações, principalmente antes de colocar o nome

FAIXAS DE SEGURANÇA ESTÃO CERTAS EM TORRES?

do denunciado na mídia como foi feito contra
um vereador aqui em Torres em 2012.
Lá em Brasília devem existir muitas denúncias deste tipo. Feitas para denegrir a
imagem de adversários ou INIMIGOS. Se
o sistema judiciário começar a cobrar multa
ou indiciar os acusadores falsos em crime, as
pessoas vão pensar duas vezes antes de mentir. E as denúncias serão mais verdadeiras. A
liberdade só funciona se houver responsabilização para seu uso. Diferente disto é manipulação e uso da justiça paga pelo contribuinte
em vão.
Devemos no mínimo cobrar dos denunciantes falsos o custo da justiça e dos salários
ALTOS que pagamos para o judiciário quando houver denuncia mentirosa. A justiça não
é Facebook que se mente à vontade. E punir
o promotor caso ele incorre em erros deste
quilate, pois promotor não é Deus. Olho no
lance!

Lar dos Velhinhos está OK... Mas necessita sempre de apoio!
Na sessão da Câmara da semana passada,
dois vereadores informaram que teriam recebido reclamações sobre o funcionamento do
Lar dos Velhinhos (ASLAVE) de Torres. As
acusações que os vereadores receberam (não
se sabe de quem) foram de que sete de nove
funcionários estariam pedindo demissão do
lugar, o que deixaria o estabelecimento sem
pessoas para trabalhar; e que estaria faltando alguns mantimentos no Lar que cuida das
pessoas idosas na cidade.
Fui conferir pessoalmente com o presidente da entidade, Marcio Gente Fina. Ele
é líder de um conselho de pessoas ilustres
da cidade, que também sabem do que acontece por lá. Não houve demissões. Só uma...
e depois da referida sessão da Câmara, que
já está sendo coberta por outra contratação.
Esta demissão de uma pessoa que estava faltando porque estava doente. O lugar às vezes
só tem três funcionários porque de nove são

três turmas de três, em princípio. Não tem
como operar 24 horas por dia com nove pessoas.
Quanto à alimentação, Marcio me informou que houve reformas na cozinha e os
alimentos estavam guardados. E muitos dos
víveres ficam em geladeiras e freezer. Mas
não está tendo falta de alimentos lá, pelo
menos pelas imagens que recebi depois da
visita que fiz ao presidente da ASÇAVE.
Marcio me informou e pediu que eu salientasse isto publicamente, “que a entidade
está SEMPRE dependendo de doações e
campanhas para angariar fundos, já que não
existe nenhuma verba pública ORDINÁRIA
para sustentar o Lar dos Velhinhos”. Ele, que
é o representante da ASLAVE pediu para ir à
Câmara responder às acusações públicas feitas na sessão da última segunda-feira, dia 20.
E isto pode ocorrer até nessa próxima sessão
do dia 27/11, ou na outra seguinte, dia 4/12.

Foto do local em pauta
Uma internauta reclamou nas redes
sociais que foi multada por esperar
para atravessar uma via em cima da
faixa de segurança. Será que isto está
certo? Como os motoristas vão esperar para cruzar uma rua quando existe faixa de segurança na esquina, no
cruzamento? Não tem como. Segue o
bom texto escrito no Facebook.
“Gente infelizmente não tenho
muito tempo para ir até Torres, minha cidade natal, mas não posso deixar passar isso em branco. Há mais
ou menos 60 dias fui multada aí em
Torres por estar parada sobre a faixa
de segurança. Reclamei que não ha-

via outra forma de ver para os dois
lados se não avançasse até ali. Não
consegui sensibilizar o guarda. A semana passada novamente em Torres
vejo que estão renovando a pintura
das faixas de segurança no mesmo
local... Isto é, ao invés de estarem a
+- 5m da esquina onde se pode evitar
parar em cima delas, colocam-nas de
forma que é inevitável obstruir a passagem dos pedestres. ONDE ESTÁ
A ENGENHARIA A SERVIÇO DO
TRÂNSITO DE TORRES. QUANTA
INEFICIÊNCIA.”
Com a palavra o departamento de
Trânsito da prefeitura.
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Seguem divergências entre prefeitura e SIMERS quanto a
remuneração de médicos atuantes em Torres
Reunião entre prefeito de Torres, médicos e SIMERS aconteceu no último dia 16 de novembro (foto). Posteriormente, sindicato
visitou postos de saúde na cidade e alertou para outros problemas
Por redação A FOLHA
O SIMERS (Sindicato Médico do RS) e os médicos do Pronto Atendimento (PA) de Torres realizaram, na última quinta-feira (16/11), reunião
com o prefeito municipal de Torres, Carlos Souza. Durante o encontro, foram tratados assuntos
envolvendo a política de remuneração dos profissionais.
Desde outubro do ano passado, o Simers
acompanha a situação vivida e contada pelos 25
médicos que atendem no PA. Conforme nota do
sindicato para a imprensa, desde lá a administração municipal ainda não conseguiu encontrar
uma alternativa que defina o incentivo remuneratório dos profissionais, que acenam com o
rompimento do contrato. “Foram apresentadas
justificativas por parte da prefeitura, mas há total
falta de transparência em relação aos médicos,
que estão pedindo a formalização desta situação.

Não pode existir a situação de informalidade em
uma relação de trabalho”, avaliou a diretora do
Simers, Gisele Lobato.
Segundo a diretora, o prefeito garantiu que
uma solução deve ser apresentada daqui a 60
dias. “É frustrante para nós, pois é a oitava vez
que estamos aqui e não temos nenhuma decisão
por parte da administração municipal. Um descaso total com a categoria e com a população de
Torres, que pode ficar desassistida”, salientou a
diretora, lembrando que o verão está chegando
e a situação pode piorar, já que a população no
Litoral quase triplica no período de férias.
De acordo com o Simers, em abril Carlos
Souza se comprometeu de enviar à Câmara de
Vereadores Projeto de Lei (PL) que contempla o
incentivo remuneratório aos médicos da atenção
básica. Até o momento, não houve a confirmação do envio ou a própria elaboração de um PL,
como o solicitado pelo SIMERS.

Prefeito reafirma boas condições de trabalho para médicos do PA
Sobre o que foi tratado na última reunião
entre Simers e Prefeitura de Torres, uma nota
de resposta foi enviada à imprensa pela administração municipal. O prefeito Carlos Souza
destacou que, "ao contrário do que vem sendo
afirmado pelo Simers em notas à imprensa, os
médicos que atuam na Secretaria recebem excelentes condições de trabalho e um dos me-

lhores salários entre as cidades do litoral norte
gaúcho". A principal reivindicação do Simers é
a concessão de bônus sobre o salário para aumentar os rendimentos dos profissionais. Sobre
este assunto, o prefeito foi taxativo ao afirmar
que busca sempre a valorização dos profissionais que cuidam da saúde da população, porque
sabe que a saúde não pode esperar. “Temos

excelentes profissionais atuando hoje no PA e
não queremos perder estes profissionais, por
isso, vamos sempre valorizá-los, mas abono tem
que ter amparo legal e só vamos conceder isso
se estiver dentro da Lei. Estamos buscando todas as formas de regularizar a concessão deste
abono e, caso isto não seja possível, estamos
estudando novas formas de contratação de pro-

fissionais”.
O prefeito tranquiliza a população ressaltando que o atendimento não está ameaçado, ao
contrário do que o Simers vem afirmando. Caso
haja falta de médicos interessados em continuarem atuando no PA, novas alternativas de contratação já estão garantidas para não prejudicar
o atendimento à população de Torres.

Simers questiona também demora nos exames e falta de profissionais médicos na cidade
Além da questão remuneratória dos médicos torrenses, outras problemáticas foram
levantadas pelo SIMERS (Sindicato Médico do
RS) à gestão de saúde municipal. "Um simples
exame de sangue pode levar mais de um ano
para ser feito em postos de saúde de Torres,
uma das maiores cidades do Litoral Norte
gaúcho. A demora, que adia diagnóstico e
detecção de uma doença que pode ser grave,
atinge ainda preventivos de câncer de colo de
útero e um raio-x", denunciou o sindicato em
outra nota a imprensa, que diz ter constatado
as dificuldades ao visitar as unidades e ouvir
queixas nesta quarta-feira (23/11).
Há mais de um ano a entidade médica
monitora e cobra soluções do que chama de
'péssimas condições das unidades de saúde
locais'. "É dramático isso. Além de exames

que podem levar mais de um ano para serem
feitos, os mais rápidos levam de cinco a seis
meses", lamenta a diretora da entidade médica, Gisele Lobato.
O Simers constatou o que considera uma
rotina inaceitável para uma cidade do porte
de Torres, com cerca de 38 mil habitantes e
prestes a entrar no período do veraneio, que
triplica (ou mais) que isso a população até
março. "Descobrimos que materiais coletados
são encaminhados para análise em Osório,
ampliando o tempo de recebimento dos resultados e a limitação da cota disponível para
as unidades", alarma-se Gisele. O que ocorre:
com 80 exames disponíveis por semana, o
médico de um posto conseguirá indicar exames para apenas cinco dos mais de cem pacientes atendidos no período. “O que vimos

Sindicato critica condições de unidades de saúde de Torres, como o Posto de Saúde Sadi Pipet
nesta visita foram absurdos do descaso com
a população. O Simers vai denunciar e exigir

providências imediatas da gestão pública”,
concluiu a dirigente.

(3) Sem profissionais técnicos de enfermagem:
prejudica o serviço no posto de Estratégia Saúde da
Família (ESF) São Jorge. No local, uma enfermeira
fica responsável por coletar exames, como preventivo de colo do útero, realizar as consultas nas casas
de pacientes que não podem se locomover e fazer
curativos.

(4) Abuso de autoridade: profissionais relatam
que estão sendo coagidos por políticos e gestores
de Torres, que questionam a conduta médica e a
triagem realizada pela equipe de enfermagem. A
atitude tensiona o trabalho e as relações. Alguns casos dão conta de abuso da autoridade para encaixar
pacientes na agenda dos profissionais.

Lista de dificuldades (Conforme o SIMERS)
(1) Tem eletrocardiograma, mas falta quem o
interprete: outro problema detectado pelo Simers.
Torres tem somente um aparelho para realizar exame de eletrocardiograma - usado para detectar problemas do coração. Só que não há um profissional
para emitir os laudos, ou seja, interpretar o resultado. Com isso, os pacientes precisam se deslocar para

outras regiões ou pagar por um exame particular.
(2) Sem pediatras na rede: há apenas uma especialista na área atendendo e que está em licença
saúde. Outra área descoberta é a obstetrícia de alto
risco.
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Bairro São Francisco recebeu gestão municipal com
“MEU BAIRRO MELHOR”
TORRES - Foi realizada nesta última sexta-feira, 17 de novembro, a última edição deste ano
no programa “Meu Bairro Melhor”. Desta vez, o
bairro contemplado foi o São Francisco. Das 14h
às 19h, os moradores contaram com a prestação
de serviço de todas as Secretarias Municipais no
Salão Paroquial do bairro e no fim do dia com um
bate-papo entre os moradores, prefeito Carlos
Souza e secretários municipais. O programa já
trouxe muitos resultados positivos, principalmente nas áreas das Secretarias de Obras e Serviços
Públicos e da Secretaria de Saúde.
Dez caminhões de lixo foram recolhidos nestes
últimos dias no bairro, a maior parte procedente
da esquina das Ruas Araribóia com a São Pedro,
onde foram encontradas poltronas e até sofás.
Várias ruas receberam reparos nos calçamentos,
capina, corte de galhos, pintura de meio-fio, entre
outras melhorias. O bairro São Francisco contou
com a estreia de uma máquina capinadeira, recentemente adquirida pela Secretaria de Obras e
Serviços Públicos no valor de R$ 25 mil.
De acordo com a vice-presidente da Associação dos Moradores do bairro São Francisco, Már-

cia Felipe, a principal demanda do lugar, apresentada já há quatro anos para a Prefeitura, refere-se
a falta de manta asfáltica na Rua São Pedro entre a
Rua Leopoldino João da Rosa até a Caxias do Sul e
da vertente da Caxias do Sul até a Rua São Pedro.
Conforme o prefeito, antes do fim do ano esta reivindicação deve estar atendida.
Dezessete consultas médicas, quatro atendimentos odontológicos, 30 aferições de pressão
foram os principais serviços prestados pela Saúde neste dia. O trabalho voluntário de mulheres
torrenses ligadas à área da beleza levou muitas
moradoras ao Salão Paroquial. A Secretaria da
Assistência Social e Direitos Humanos agradece o
apoio do Salão Beauty Hair, de Juliana Strege, e de
sua filha, a designer de sobrancelhas, Júlia Strege,
que fizeram atendimentos na área de manicure,
corte de cabelo e sobrancelha. A procura foi tanta
que nem todas puderam ser atendidas.
No bate-papo com o prefeito e secretários, os
moradores esclareceram suas dúvidas. Outros optaram por apresentar sugestões ou reclamações
por escrito. Na oportunidade, quando o assunto
tratado referia-se à arrecadação, alguns partici-

Prefeito Carlos durante ação no Bairro São Francisco
pantes ficaram surpreendidos quando constataram que o projeto da nova planta de valores rejeitado recentemente na Câmara de Vereadores,
diminuiria o montante do IPTU para muitos, de
acordo çom vários documentos apresentados na

reunião. No evento também compareceram os
vereadores Jeferson Santos, Val Bresolin, Carlos
Jacques, Zete Silveira e Marcos Klassen.
*Com prefeitura de Torres

4º Encontro Municipal da Pessoa Idosa reúne
participantes da região
Com prefeitura de Torres
O 4º Encontro Municipal da Pessoa Idosa aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de novembro, na SAPT,
conforme a programação da 5ª Mostra de Arte. A abertura oficial foi realizada com o prefeito Carlos Souza
e a secretária de Assistência Social
e Direitos Humanos, Neusa Dias de
Araújo Carlo. De acordo com o prefeito, ser idoso é poder dizer que se
é forte após tantos anos de vida, “o

idoso possui muita importância na
sociedade, são eles que na maioria
das vezes nos fazem pensar que temos uma qualidade de vida melhor,
aqui mesmo na nossa cidade” ressaltou. A realização do evento é da Prefeitura de Torres com a organização
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
No Encontro ocorreram apresentações culturais: a primeira foi com
o Projeto Elza Engel e o professor de
piano Luis Felipe Kunz - em parce-

ria com a Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos e CREAS
(Centro de Referência Especializado
de Assistência Social). Este contou
com participantes do Grupo Novos
Horizontes, o qual acontece semanalmente na sede do CREAS e é destinado à população adulta em situação de rua do município. Também foi
realizada a apresentação cultural Poesia Sonhos apresentada pelos adolescentes do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos.

Violência contra Pessoa Idosa: Prevenir é preciso!”
Após isso, ocorreu a palestra
com o tema “Violência contra Pessoa Idosa: Prevenir é preciso!”, ministrada por Jussara Rauph, que é
assistente social, especialista em

gerontologia social, titulada pela
SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), mestre em
Inclusão Social e Acessibilidade, e
atualmente presidente do Conse-

lho Estadual do Idoso.
O lançamento da 3º Cartilha
do Idoso também foi realizada durante o 4º Encontro Municipal da
Pessoa Idosa, promovido pelo CRE-

AS através do Projeto EnvelheSER,
com a técnica de Referência do
Serviço de Convivência, Gabriela
Colombo. Neste momento, também ocorreu a premiação com os

alunos vencedores do Concurso de
Redação promovido com a coordenadora do CREAS, Jorgina Ribeiro,
e a estagiária de Serviço Social, Fabiana da Rosa.

Parceria entre Emater e Prefeitura valoriza
produtores rurais de Torres

A busca por novas oportunidades
para os agricultores familiares de Tor-

res foi o tema da reunião ocorrida na
última quinta-feira, 16 de novembro,

entre Prefeitura e Emater. Conforme
destacou o prefeito Carlos Souza, a
parceria existente entre o município
e a Emater resultou nas boas notícias
apresentadas aos agricultores pelo
gerente regional, Ademir João Santin,
a maior parte dirigida ao fortalecimento das agroindústrias do município.
Através do Feaper- Fundo Estadual de
Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, em 2018
serão disponibilizados R$ 28 mil para a
construção de estufa que deve proteger a produção de mudas de maracujá.

Também para 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca
e Cooperativismo, serão liberados R$
18,7 mil para a aquisição de equipamentos em geral para o setor rural.
Na oportunidade, a Emater entregou quatro variedades de mudas
de aipim para serem experimentadas
no município. Ainda foram entregues
duas novas variedades de mudas para
pastagens e também para experimento. As mudas são provenientes da Embrapa- Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária. O desenvolvimento das

culturas será acompanhado pelos técnicos da Emater. Participaram da reunião junto com o prefeito Carlos Souza,
agricultores da Areia Grande, Campo
Bonito, Faxinal e Itapeva, o diretor
regional da Emater, Ademir João Santin; o chefe do escritório da Emater/
Torres, Janio Pintos; o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Torres, José Carlos de Matos; o secretário municipal de Desenvolvimento
Rural e Pesca, José Vanderlei Brocca; e
os vereadores Fábio Rosa, Val Bresolin
e Zete Silveira.
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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
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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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COLUNISTAS

Paula Borowsky
Psicoterapeuta / Psicanalista

Espaço Psicanalítico Educacional | Fone. 9221 9189

A escola da vida
A escola da vida tem lições árduas e duras de serem experimentadas. Por
outro lado nos ajudam a crescer. Certamente elas ajudariam muito mais se
tivéssemos olhos e coração abertos o suficiente para enxergar as maravilhas
que podem se esconder por trás de cada situação que passamos.
Escuto muitos ainda questionarem essa ideia. Pois bem, muitas vezes estamos tão inseridos em uma situação que não conseguimos enxergar ou
perceber nada além dos nossos olhos físicos. A dor é real, a pessoa está
sentindo realmente a dor no corpo físico, dores de cabeça, musculares,
doenças, tratamentos médicos. No seu emocional, tristezas, perdas, luto,
separações, ansiedade, medos, culpas, situações afetivas. Na parte financeira, desemprego, dívidas, contas, nos alimentar, nos vestir, estudar, enfim,
viver e sobreviver. Tudo isso e outras mais nos causam dor, sem sombra
de dúvida. Alguns sentem mais um tipo de dor e tiram de letra outras. Se
entendermos que aonde a dor aperta mais é justamente aí que temos um
aprendizado a ser feito aceitaríamos talvez como um ciclo a ser passado.
E se a dor é inevitável e o sofrimento é opcional; o que ainda não entendemos, ou o que precisamos fazer para que aprendamos com as situações
aflitivas da vida?
Na frase muito verdadeira em que afirma-se que o sofrimento é opcional,
realmente ele é. Uma vez que cada um reagirá de uma forma diferente, perante as situações. Nesse momento podemos fazer um exercício e olhar para
nossa vida, procurar ver que situações já passamos e tivemos sofrimento.
Após esse exercício procuremos ver a forma que reagimos frente a ele. Muitas pessoas se apegam ao sofrimento, carregam-no vida afora, como se ele
fosse uma extensão do próprio corpo. Não buscam auxílio para eliminá-lo,
mas sim ficam na queixa, na vitimização, aprendem a conviver com ele, assim não descobrindo a verdadeira causa que poderia auxiliar a extingui-lo.
Existem muitas formas de superar e não se apegar ao sofrimento; delimite-se
um tempo para lamentar, viver a situação, passar pelo processo da dificuldade
em questão. Precisamos entender o que temos que aprender com a situação.
Após isso, tome a atitude de eliminar a postura vitimista e, se perceber que as
coisas continuam na mesma, o sentimento não melhora, não está conseguindo
sair da situação, pelo contrário os sintomas estão aumentando, procure ajuda
de alguém capacitado para auxiliar.
Mas e voltando ao assunto em que a dor pode nos fazer crescer e evoluir?
Muitos não entendem como isso poderá acontecer. De modo “simples”, primeiramente nos questionando o que tenho que aprender e compreender? O
que posso/devo mudar? De modo simples, podemos dizer que ela nos auxilia a
enxergar características que achávamos não possuir, ou, vendo de outra forma
nos faz desenvolver atributos. A dor sentida pelas adversidades da vida pode
nos tornar mais fortes, menos ranzinza, pode nos ensinar a ter mais compaixão pelo próximo, a sermos mais humildes, a ter mais paciência, sermos
menos egoístas assim mais altruístas, mais corajosos, desapegarmos do material, aprendermos a viver de uma forma mais simples, a nos doarmos mais, a
sermos mais leves, mais espiritualizados, mais alegres e mais felizes.
Então, ela realmente pode nos ajudar a crescer e evoluir, mas não fará isso
sozinha. Isso dependerá da nossa postura frente a ela e do nosso necessário desapego dela. Cabe a cada um fazer sua parte, porque essa ninguém
fará por nós. E convenhamos, é tão bom convivermos com pessoas alegres,
leves e felizes, não é?Claro que isto não possível sempre, pois faz parte da
vida os dissabores e tristezas, mas o problema é quando não trocamos o
lugar de protagonistas e sujeitos de nossas vidas, e preferimos nos manter
numa zona de conforto do lugar de vítima. Passamos então nos queixar, lamentar, ou culpar o mundo ou os outros e assim, nós tornamos até mesmo
pessoas desagradáveis para conviver . Pois ninguém gosta de ficar ouvindo
lamúrias e queixas toda hora. Então é preciso agir e pra isso é preciso coragem e força para mudar.
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NAVY: A TRANQUILIDADE DO MAR PARA A
SUA CASA
Gente, o verão tá logo aí na esquina e já
é hora de falar de praia. Então nada melhor
do que se inspirar pra essa estação com o
chamado “estilo navy”- também conhecido
como marinheiro.
A maior característica do decor navy são
as cores. Elas são inspiradas nos uniformes
dos marinheiros americanos, que são: azul,
branco e vermelho. Para harmonizar com o
trio de tonalidades, aposte também no bege,
cor que simboliza a areia e garante o clima
praiano mesmo longe do mar. Listras também são indispensáveis em ambientes com
esta influência e podem ser empregadas em
almofadas, tapetes, papéis de parede, cortinas, toalhas de mesa e roupas de cama. Complemente a decoração com objetos que remetam ao litoral, como barcos, âncoras, peixes,
conchas, estrelas do mar, piratas, boias salva-vidas, bússolas e faróis.

Essa decoração, apesar de ter a temática bem marcada, pode se transformar em uma solução com personalidade de forma única e contemporânea. Essa linguagem pode ser feita através da mistura
entre o náutico e o urbano misturando objetos e móveis mais ousados com materiais mais
brutos como a madeira e o concreto.
O legal do estilo navy é que ele pode ser combinado em ambientes de vários estilos, desde os
mais rústicos até os mais contemporâneos e minimalistas, dos mais clássicos aos mais descolados. Porém, é preciso ter algum cuidado na hora
de decorar usando esse estilo, porque muitas
vezes o resultado pode ficar forçado ou pesado,
parecendo o interior de um barco ou algo muito
temático.
Ah! E o estilo náutico não se restringe apenas as casas de praia, não! A gente sempre pode
trazer um pouco da vida na praia, a calmaria do
mar e as belezas do litoral para as casas nos centros mais urbanos.
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Abertura do verão em Torres terá concerto da
Ospa com participação de Fafá de Belém
Atração faz parte da programação do "Natal nas Alturas", realizada pela prefeitura de Torres e que inclui diversas atrações
Realizado pela prefeitura de Torres, uma programação especial repleta de eventos marcará o "Natal
nas Alturas", ações que ocorrerão na cidade pela valorização das celebrações natalinas e de final de ano.
A programação inicia na tarde de 30 de novembro
(quinta-feira), com a abertura da Feira de Natal, na
Praça XV de Novembro, e vai até o dia 6 de janeiro.
São muitas as atrações culturais e esportivas para todos os gostos e idades, com o objetivo de agradar a
moradores e visitantes. O calendário privilegia pontos turísticos de Torres como o Parque Estadual da
Guarita. E no dia 04 de janeiro de 2018, concluindo

a programação do “Natal das Alturas”, está prevista
pela prefeitura de Torres a Inauguração do Museu Histórico de Torres.
No dia 16 de dezembro, Torres será contemplada
com evento de destaque nacional para a abertura da
temporada de verão 2018, no Parque da Guarita, a
partir das 19h. Será quando ocorrerá a chegada do Papai Noel, seguida pelo Concerto de Natal com a OSPA
(Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) e participação
da cantora e atriz Fafá de Belém - de hits consagrados
como "Meu coração é vermelho", "Foi assim" e "Promessas". Confira a programação completa

Projeto de dança do ventre terapêutica
sendo realizado em escola de Torres
Em maio deste ano , Natália Mahaila ,
fisioterapeuta formada pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e professora de dança do ventre, implantou um
interessante projeto na Escola Estadual de
Educação Básica Governador Jorge Lacerda,
em Torres. Trata-se do mesmo projeto que
desenvolveu no seu período de graduação,
trabalhando a dança do ventre de forma
terapêutica com as meninas entre 09 e 12
anos .
"O projeto 'Dança do Ventre Terapêutica '
possui o objetivo de promover saúde e bem
estar das participantes, bem como o aumento do paladar cultural , promovendo melhora
da flexibilidade, consciência corporal, equilíbrio ,
postura , feminilidade, auto confiança , auto conhecimento entre inúmeros outros benefícios
desta prática, a dança do ventre é uma arte milenar que resgata a essência de cada praticante",
indica Mahaila, que continua: "Além de tudo , são
trabalhadas questões como o trabalho em grupo,
falar em público , perda da timidez e disciplina
tudo isso através da dança do ventre , com uma
abordagem lúdica e incentivadora".

NATAL NAS ALTURAS - Programação

No projeto as crianças fazem alongamentos,
praticam os movimentos da dança e meditação.
O projeto foi idealizado e realizado de forma totalmente gratuita para as crianças, e a ideia é
implantar o projeto em outras escola no ano que
vem . O projeto finaliza em dezembro e, para marcar esta etapa tão importante , a concretização
do trabalho e do aprendizado , além do incentivo cultural desta arte, as participantes farão uma
apresentação no Mesh Coworking (em frente à
Lagoa do Violão) dia 03 de Dezembro as 19h na
Noite Árabe.

30/11/2017 – 15h - Abertura da Feira de Natal - Praça XV de Novembro
30/11/2017 – 19h - Abertura Oficial - Praça XV de Novembro
30/11/2017 – 19h30 –Apresentação dos alunos do Projeto Novo Mais Educação da Escola
Manoel Oliveira Carneiro MOC – Música Aleluia– Praça XV de Novembro
30/11/2017 – 20h – Escola M Melody - Praça XV de Novembro
01/12/2017 – 19h – Cantata Natalina – Escola São Domingos
08/12/2017 – 20h – Remada Noturna de Natal – Lagoa do Violão
15/12/2017 a 17/12 – Exposição de Orquídeas - 9h às 20h - Parque Estadual da Guarita
15/12/2017 a 17/12 - Mateada no Parque Ervas Barão - 9h às 20h - Parque Estadual da Guarita
15/12/2017 – 17h - Apresentação Musical Inaudi Ferrari - Parque Estadual da Guarita
16/12/2017 – 17h - Apresentação de Dança Corpo & Arte - Parque Estadual da Guarita
16/12/2017 – 19h –Abertura da Temporada de Verão 2018, Chegada do Papai Noel e Concerto de Natal com a OSPA e Fafá de Belém - Parque Estadual da Guarita
17/12/2017 – 17h - Kangoo e Apresentação de Dança Centro Cultural Inge & Margot - Parque
Estadual da Guarita
21/12/2017 – 21h – Bueno Quarteto – Praça XV de Novembro
22/12/2017 – 20h30 – Missa de Natal – Praça XV de Novembro
22/12/2017 – 20h – Neve na Praça – Praça XV de Novembro
23/12/2017 – 19h – Apresentação Musi&Arte – Canções Natalinas – Praça XV de Novembro
23/12/2017 – 20h – Neve na Praça – Praça XV de Novembro
28/12/2017 – 19h – Sarau Café com Poesia Natalino – Praça XV de Novembro
29/12/2017 - 18h - Culto Ecumênico - Igreja São Domingos
29/12/2017 – 21h – Apresentação Musical Elis Cardoso – Praça XV de Novembro
04/01/2018 – 16h – Inauguração do Museu Histórico de Torres
06/01/2018 – 18h – Encerramento da Feira de Natal

CINECLUBE TORRES APRESENTA
“Esperança” (“Hope”) de Boris Lojkine
2013 - França
O drama dos atuais migrantes: Leonardo foge dos
Camarões, a Hope da Nigéria. Reunidos por acaso depois de atravessarem o Saara e chegarem a Marrocos,
são confrontados com a injustiça, o racismo e a violência. Terão que ultrapassar juntos, numa parceria que
se eleva a romance, as muitas provações da restante
viagem entre o sul de Marrocos até a sonhada Europa.
O filme é integrado ao ciclo de Novembro denominado “Mãe Africa”, em colaboração com a cinemateca do Institut Français e a
Embaixada da França. A sessão é com entrada franca no Restaurante A Prainha
(fora de seu horário de funcionamento normal) com apoio de Up Idiomas, Torres
Calçados, Pizzaria Panzerotti e Advogado César Zortea.
QUANDO? Segunda 27 de Novembro - 20h
ONDE? Restaurante A Prainha (Rua Joaquim Porto, - Entrada Franca
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 19/11 e 26/11)
Por Titi Vidal
ÁRIES - É um ótimo momento para começar coisas novas e fazer mudanças, ariano.
Você pode se sentir mais focado e seguro e
terá ajuda de muita gente em tudo que fizer.
É importante aceitar essas ajudas e também
saber compartilhar. É um bom momento para
criar mais intimidade nas relações afetivas e resolver pendencias nos negócios e assuntos de trabalho e financeiros. Foco
e sorte!
TOURO - É uma semana super positiva,
cheia de ótimos acontecimentos, taurino.
É um bom momento para suas relações,
com mais proximidade, intimidade, compartilhamento e felicidade. É um bom momento para colocar sua rotina em ordem e
tocar novos projetos de trabalho. As conversas intimas e as
divulgações são positivas, nesse céu que favorece muito a
comunicação.
GÊMEOS - Bons tempos, geminianos, e
vale a pena aproveitar cada minuto antes
que mercúrio fique retrógado (2 de dezembro). Adiante todo trabalho que puder e já
sente para conversar e definir as tarefas e
responsabilidades de cada um, seja nas relações pessoais ou profissionais. É um momento muito fértil e
positivo para seu trabalho, com muitas e grandes novidades
pela frente.
CÂNCER - É pra se divertir mais, canceriano. Tente pegar mais leve com as pessoas
e levar as coisas menos a sério. Brinque
com a vida e seja criativo para lidar com
os desafios. É uma semana bem positiva
para os encontros, festas e eventos sociais. Bons dias para o amor, com conversas mais intimas e
muito prazer. Semana bem legal pra comunicação no trabalho. Organize a vida!
LEÃO - São bons dias para os assuntos
pessoais e as coisas da casa, leonino.
Tudo que envolver família precisa ser
observado e resolvido. É uma boa semana
para conversar com seu amor sobre o que
você quer que mude na relação. festas
e eventos sociais podem abrir portas de trabalho bem
interessantes. É uma semana para ver e ser visto, para
circular por ai e se comunicar mais.
VIRGEM - São bons dias para os assuntos
pessoais e as coisas da casa, leonino. Tudo
que envolver família precisa ser observado e
resolvido. É uma boa semana para conversar com seu amor sobre o que você quer que
mude na relação. festas e eventos sociais podem abrir portas de trabalho bem interessantes. É uma semana
para ver e ser visto, para circular por ai e se comunicar mais.
LIBRA - Momento mais dinâmico, cheio de energia,
libriano. É um ótimo momento para sentar e resolver
as coisas burocráticas e os assuntos financeiros. É
uma boa semana para sentar pra conversar e ajustar detalhes de negócios e relações, profissionais ou
pessoais. Mas cuidado com as palavras que vai usar e só prometa se
tiver certeza absoluta que vai cumprir a promessa depois.
ESCORPIÃO - É momento de coisas novas,
escorpiano. Dê mais um passo na direção dos
seus objetivos e não leve os problemas tão a
sério. Nenhum obstáculo é grande demais nesse momento. É um período bem interessante
para você avaliar o custo x benefício de tudo
que está fazendo. Dias felizes, ótimos para se cuidar e investir
mais em você. Tudo bem ser mais egoísta nesse momento.
SAGITÁRIO - Logo mais seu aniversário chega
e é importante você saber o que quer do próximo ciclo, sagitariano. Sente em algum momento dessa semana e pense mais nisso. se achar
melhor, pode sentar pra conversar com algum
amigo sobre isso. É um bom momento para se
comunicar melhor, para falar sobre suas necessidades e assumir
uma responsabilidade maior no trabalho.

CAPRICÓRNIO - Logo mais seu
aniversário chega e é importante
você saber o que quer do próximo ciclo, sagitariano. Sente em
algum momento dessa semana
e pense mais nisso. se achar
melhor, pode sentar pra conversar com algum
amigo sobre isso. É um bom momento para se
comunicar melhor, para falar sobre suas necessidades e assumir uma responsabilidade maior
no trabalho.
AQUÁRIO - É um momento especial para o trabalho, aquariano.
Você vai ver se trabalho crescendo e os resultados surgindo cada
vez mais. é uma boa semana para
sentar e conversar com seus pares de trabalho e pensar nos próximos passos e
rumos a seguir. É um ótimo momento para aprender alguma coisa nova, que possa acrescentar no
seu trabalho. Foco no novo e no seu futuro. Sorte!
PEIXES - É um ótimo momento
para estudar, escrever, aprender,
compartilhar e se divulgar, pisciano. As viagens são favoráveis
agora ou pelo menos vale a pena
planejar a próxima. É um período
fértil, de muitas ideias que em breve poderão ser
aplicadas em seu trabalho. São dias para sentar e
focar nas responsabilidades. Faça antes o que precisa mesmo ser feito. Foco!

Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017 19

20 Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017

ARROIO DO SAL

A FOLHA

Restando uma rodada para o fim Figueirinha e Tennessee são os
da 1ª fase, campeonato de Futsal grandes campeões do Futebol 7
de Arroio do Sal segue embolado
Restam apenas dois jogos
para o final da 1ª Fase do Campeonato Municipal de Futsal,
Categoria Livre e nada ainda
estão definido. Na próxima
sexta-feira, 24 de novembro, o
time da Churrascaria Dimmer
e enfrenta o F.A.A. S e Modamar joga contra o Juventus. O
resultado vai definir os times
que se enfrentam nas etapas
finais do torneio.
Na última sexta-feira, 17 de
novembro, foram disputadas
a 4ª Rodada do Livre e o início do Veterano. No primeiro
confronto da noite, Galácticos
venceu a Rondinha B por 6 a 3,
em um jogo equilibrado, que
foi definido apenas na metade do 2º tempo. Na abertura
do Veterano, a Areias Brancas
venceu o Ecas por 3 a 2, também em um jogo equilibrado
do início ao fim. No segundo
jogo da categoria, Figueirinha se impôs e
venceu a Rondinha por 6 a 3. No último
confronto da noite, pela categoria Livre,
a equipe do Templários surpreendeu e
goleou a equipe candidata a título, Marco
Alarme, por 7 a 2, com esse resultado, a
equipe do Templários assumiu a 2ª Colocação da Competição.
No domingo, 19 de novembro, foi disputada a 5ª Rodada. Na abertura da rodada,
Xelecos garantiu a 1ª colocação com 100%

de aproveitamento, com uma vitória de 4
a 2 em cima do Millonários. No segundo
jogo, Galácticos garantiu a classificação
com uma sonora goleada de 11 a 1 na Rondinha A. E para encerrar a noite, Rondinha
B goleou o Hooligans por 7 a 1 e entrou na
briga pela última vaga na tabela.
A 6ª Rodada acontece nessa sexta-feira,
dia 23, no Ecas, a partir das 20 horas com
jogos entre: Categoria Veteranos: Ecas x Figueirinha; Categoria livre: F.A.A. S x Churrascaria Dimmer e Juventus x Modamar.

Diego Dias é o novo secretário de turismo
da prefeitura de Arroio do Sal

ARROIO DO SAL - A grande final do Campeonato Municipal de Futebol sete de Arroio do
Sal aconteceu no último domingo, 19 de novembro, no campo Silvino Bolzan, em Areias
Brancas.
Na categoria Sub-17, a final foi entre Tenneessee e Millonários, onde o jogo seguiu equilibrado, com o placar empatado em 1 a 1, o que
levou a disputa para os pênaltis. E na decisão
o Tennneessee saiu campeão com o placar de
2 a 0.
Na categoria Veteranos, a Figueirinha enfrentou a Areias Brancas e venceu por 4 a 0. O
1º tempo foi equilibrado e terminou em 0 a 0.
Já no 2º tempo, com um elenco mais qualificado, a Figueirinha se impôs e confirmou o favoritismo na competição, mascando quatro gols.

Destaques da categoria VETERANOS
Goleiro Menos Vazado: Jarbas, do Ecas, com
um gol sofrido;
Goleador: Marcos Bola, da Figueirinha, com
sete gols marcados;
Melhor Jogados: Ranieri, da Figueirinha.
Destaques da categoria SUB-17:
Goleiro Menos Vazado: Júlio, do Milionários,
com dois gols sofridos;
Goleador: empataram com seis gols cada: Vitor Belomo, do Tennneessee e João Neto, do
Farol; no entanto Vitor cedeu o troféu a João
Neto;
Melhor Jogador: Vitor Belomo, do Tennneessee.

Servidores recebem curso da
Fundação Ulysses Guimarães

O Prefeito Affonso Flávio Angst nomeou
como o novo Secretário de Turismo, Esporte e Juventude de Arroio do Sal, o jovem
Diego Dias, originário das fileiras partidárias do PMDB. Ele agora é o novo titular
da pasta e deve enfrentar a temporada de
eventos do veraneio já no início de seus
trabalhos pela cidade na nova pasta, justamente no momento que o Turismo é o que
domina as atividades públicas locais.

Diego Dias é natural de Arroio do Sal e
era o Secretário Adjunto da Secretaria de
Educação, aonde, conforme avaliação do
prefeito Bolão, vinha fazendo um ótimo
trabalho, o que chamou a atenção do prefeito.
O Secretário Diego Dias já vem junto à
equipe finalizando o calendário de eventos
para o próximo ano, que muito em breve
será divulgado.

ARROIO DO SAL - Na
última quarta-feira, dia 22
de novembro, aconteceu
na Sociedade Amigos de
Arroio do Sal (Saas), um
curso de atualização através de palestras proferidas
pela Fundação Ulisses Guimarães.
A Psicóloga, Doutora Lucia Salles, e o Historiador e
Sociólogo Marcio Carvalho
falaram sobre a efetividade
organizacional, gestão pública e o gerenciamento de
redes sociais.
A iniciativa foi do Gabinete do Prefeito
Affonso Flávio Angst, o Bolão e serve como
um dos pilares da administração deste go-

verno que, conforme o prefeito, “pretende
propiciar melhoras no atendimento ao contribuinte em todos os setores municipais
além de dar aos funcionários mais segurança em seu trabalho do dia-a-dia”.
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PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:
Ônibus Lilas passando por Torres e Região
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Assinatura de Escritura do terreno
destinado para APAE do Passo de Torres

Aconteceu na tarde de quinta-feira (23/11),
no gabinete do prefeito, assinatura de escritura do terreno doado para a Apae de Passo
de Torres. A área de 2.198m no loteamento
Chegou em Torres na segunda-feira (20 de da Violência contra as Mulheres é uma mobi- Bosque das Figueiras, foi destinada pela D&Z
novembro), o Ônibus Lilás - que marca a Cam- lização anual, praticada simultaneamente por Urbanização na pessoa do loteador Douglas
panha 16 Dias de Ativismo pelo fim da Violên- diversos atores da sociedade civil e poder pú- Duarte para o município e doado para a Apae,
cia contra as Mulheres. Em Torres, o Ônibus blico engajados nesse enfrentamento. Desde
Lilás chega através de convênio entre a Pre- sua primeira edição, em 1991, já conquistou
feitura e a Secretaria de Desenvolvimento So- a adesão de cerca de 160 países. No Brasil, a
cial, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos com Campanha acontece desde 2003 e, para desprogramação coordenada pelo CRM- Centro tacar a dupla discriminação vivida pelas mude Referência da Mulher em parceria com as lheres negras, as atividades aqui começam
Secretarias Municipais e apoio da OAB/Torres. em 20 de novembro, Dia da Consciência NeNa tarde de hoje, 16/11, na Agência de
A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim gra.
Desenvolvimento Regional de Araranguá,
Ações também em outras cidades da região
o Prefeito Jonas assinou um convênio para
Nos primeiros dias de atividades, ocorre- 9h às 17h; No dia 27 de novembro estará em a aquisição de material britado para ruas e
ram em várias localidades de Torres a presta- Três Cachoeiras (Local: Pela manhã embaixo estradas do município no valor de R$ 250
ção de serviços de saúde e Divulgação e infor- do viaduto (o segundo do centro) e à tarde ao mil reais. A articulação junto ao Governo do
mação sobre a Lei Maria da Penha, bem como lado do ESF 2, no estacionamento); No dia 28 Estado se deu através do Deputado EstaduDivulgação do 180, Disque 100 e CRM. Nos será a vez da Itapeva Sul; No 29 de novembro al José Milton Scheffer, atendendo a solicipróximos dias, o Ônibus Lilás passará também em Dom Pedro de Alcântara (Local: Centro, tação dos vereadores André Cardoso, Jaci
por outras cidades da região.
próximo ao Posto de Saúde); Em 30 de noNo dia 24, durante o dia todo, o Ônibus Li- vembro em Arroio do Sal (Local: CIP - Centro
lás estará no centro de Morrinhos do Sul, das de Inclusão Produtiva, Bairro Quatro Lagos)

onde será construída sua Nova sede.
Estiveram presentes o prefeito Jonas Souza,
a representante do cartório Maria das Graças Lummertz, presidente da Apae Eduardo
Maurer Gomes, diretora da Apae Marli Matos Cândido e representantes da comunidade
Apaeana.

Melhoria para ruas e
estradas do Passo de Torres

Falta de medicamentos na Farmácia
Básica de Dom Pedro de Alcântara se
deve à ausência de farmacêutico
A falta de alguns medicamentos na Farmácia Básica de Dom Pedro de Alcântara se
deve à ausência de um farmacêutico responsável, de acordo com a secretária municipal
de Saúde, Fabiana Schwanck. Mesmo após o
município já ter concluído o processo seletivo para contratação do profissional e já ter
sido notificado pelo Conselho Regional de
Farmácia do RS devido à obrigatoriedade do
especialista, o projeto para contratar o farmacêutico está aguardando aprovação da
Câmara Municipal de Vereadores há mais de
um mês.
Conforme explica a secretária, está cada
vez mais rígida a comercialização dos medicamentos pelas empresas farmacêuticas
e o acompanhamento de um profissional
da área, principalmente na compra, tem se
tornado indispensável. “Com a falta do farmacêutico, não está sendo possível adquirir
certas medicações como antibióticos, remédios controlados, dentre outros, e a população está ficando desassistida”, disse Fabiana.
O farmacêutico foi introduzido na saúde
pública quando a Lei nº 5.991 de 1973 exigiu que o profissional se tornasse respon-

sável técnico pelas farmácias municipais no
Brasil. Porém, no SUS esse serviço começou
de forma efetiva tardiamente. Essa demora
na implantação deste profissional na saúde
pública ocasionou muitos casos de uso indevido de medicamento, mortes e interações
medicamentosas.
De acordo com o Conselho Regional de
Farmácia, a presença desse profissional é
indispensável, pois ele é necessário para
a distribuição correta de medicamentos,
atendimento dos pacientes, planejamento,
organização e cuidado de toda parte administrativa do estabelecimento. Contribui ainda para racionalizar o uso de medicamentos,
padronizar condutas terapêuticas, facilitar
o fluxo de informações entre a farmácia e
o usuário e evitar perdas. “O farmacêutico
não é apenas um profissional que fornece o
medicamento, ele é quem se preocupa com
o paciente, orienta e cuida para que sejam
utilizados medicamentos e formas farmacêuticas corretas, de forma a reduzir os riscos,
e ser responsável por toda a gestão da farmácia, desde a aquisição até a distribuição”,
garante o Conselho.

Anacleto e André Porto. No ato da assinatura estiveram presentes também o Engenheiro Arthur, o Presidente da Câmara Altemir
e o Secretário Regional Heriberto Afonso
Schmidt. " Muito bom ver o somatório de
forças na busca de recursos para Passo de
Torres, em nome da população agradeço ao
Deputado Zé Milton e aos vereadores pela
conquista" comenta Jonas.

Acordo no setor de energia deve beneficiar
Litoral com R$ 800 milhões em investimentos

Conforme anunciado em junho pelo deputado federal Alceu Moreira (PMDB), o
governo gaúcho assinou nesta sexta-feira,
17, o acordo entre a Eletrosul e a empresa
chinesa Shanghai Electric para investimentos no setor de energia, o que contempla
a construção e ampliação de subestações,
além da instalação de linhas de transmissão.
Os aportes são estimados em quase R$
4 bilhões no estado, sendo que R$ 800 milhões devem beneficiar Osório, Capivari do
Sul, Glorinha, Santo Antônio da Patrulha,
Caraá, Palmares do Sul e Cidreira, no Litoral

Norte.
O deputado lembrou que duas vezes a
Eletrosul tentou instalar novos parques eólicos no Litoral Norte, o que não foi possível
devido à falta de infraestrutura. Ele ainda
classificou o acordo com a empresa chinesa
como uma revolução para o setor e para a
região.
Enquanto prefeito de Osório, Alceu
Moreira iniciou o processo de fomento e
regularização ambiental que resultou na
instalação do parque eólico no município,
investimento pioneiro no RS e região.

Profissionais de saúde de Dom Pedro de Alcântara
são capacitados em atendimentos de emergência
Profissionais de saúde de Dom Pedro de
Alcântara participaram no último final de
semana, dias 18 e 19 de novembro, de uma
capacitação ministrada pela empresa SAT
Treinamentos, em Capão da Canoa.
O curso, baseado nas diretrizes americanas, buscou capacitar os profissionais em
atendimentos pré-hospitalares (APH), principalmente os fora do ambiente de saúde
como em acidentes e ações de socorro, e
Basic Life Support (BLS), voltados para as

noções básicas para manter uma vida.
De acordo com a secretária de Saúde, Fabiana Schwanck, essa capacitação é muito
importante para qualificar os profissionais
de saúde buscando melhor atender à população. A secretária informou ainda que
mais cursos estão sendo planejados como
na área pediátrica e psiquiátrica. “É indispensável essa constante atualização dos
profissionais para que tenhamos um melhor
atendimento em saúde”, garantiu Fabiana.
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Riscos de afogamento na Praia da Guarita
novamente em pauta
Após surfistas resgatarem banhistas em apuros no mar do principal 'cartão postal' torrense, assunto repercutiu na imprensa
estadual e voltou a entrar em debate com força na cidade
Por Guile Rocha
A falta de segurança para banhistas no canto
esquerdo da Praia da Guarita, próximo ao Morro das furnas, voltou a gerar um caso de preocupação na cidade. No último final de semana,
repercutiu nas redes sociais e até na imprensa
regional os cerca de 20 banhistas que foram resgatados no local, por cerca de 10 surfistas durante diferentes momentos do feriado de 15 de
novembro, momento em que a praia estava lotada de visitantes. O surfista torrense Jonas Brocca contou ao jornal Zero Hora que, ele próprio,
ajudou diretamente a tirar da água sete pessoas
que passavam sufoco no mar da Guarita.
A atitude de ajuda aos banhistas foi replicada
por outros surfistas - como Iuri Silva, que relatou que o Corpo de Bombeiros chegou a ser
contatado para ajudar nos salvamentos. Mas a

corporação respondeu que o efetivo do momento era pequeno, e que não tinham como enviar
alguém . Apenas com o começo da Operação
Golfinho, no dia 15 de dezembro, que começarão a atuar regularmente os Salva Vidas.
Já a prefeitura de Torres reforça que a responsabilidade por salvamentos é de competência do Corpo de Bombeiros, sendo que investe o
dinheiro recolhido com o ingresso no Parque da
Guarita em melhorias estruturais (no momento,
reconstrução do pórtico e abertura de uma nova
saída para o Parque). Enquanto isso, o resguardo a segurança dos banhistas na Praia da Guarita acaba dependendo da prevenção e sentido
de autopreservação deles próprios - e quando
a ousadia é maior e o perigo no mar chega, o
banhista em perigo precisa contar com a sorte
de algum surfista presente ou coisa do tipo para
ajudar.

Insegurança aos banhistas pode ter finais trágicos
Infelizmente, a falta de segurança aos banhistas na Praia da Guarita é uma realidade
antiga e recorrente - responsável por ceifar
várias vidas nos últimos anos. O assunto
também vêm sendo pauta frequente no jornal A FOLHA durante os últimos anos. Entre
2013 e 2016, doze pessoas morreram afogadas na Praia da Guarita, em Torres, sendo
quatro mortes na alta temporada (dezembro
a março) e oito na baixa temporada (março a
dezembro). Foi o que informou um relatório

do Corpo de Bombeiros de Torres na reunião
do Conselho Municipal do Meio Ambiente
(COMMAM) realizada em julho de 2016.
Na ocasião, um projeto de plano preventivo foi apresentado, com possíveis alternativas para o problema. Aumentar o período da
Operação Golfinho, de 1 ° de dezembro até
o feriado de páscoa - com reforços em pontos estratégicos da orla em feriados,foi uma
das propostas - que entretanto acabou não
se concretizando. Outra opção, apresentada

pelo conselheiro da AST (Associação dos Surfistas de Torres), Alexis Sanson, seria a utilização de um modelo que já existe em outras
cidades: os salva-vidas civis. Estes seriam formados, graduados e coordenados pelo Corpo de Bombeiros de Torres, pois já existem
projetos de 'salva surf' sob essa perspectiva
de utilizar civis no salvamento e prevenção",

explicou Alexis à época - já lembrando dos
recorrentes salvamentos de banhistas em
perigo por surfistas. Placas preventivas, folders informativos e rondas por pontos estratégicos (em dias de movimento) do próprio
pessoal da prefeitura que trabalha junto ao
Parque da Guarita também foram sugeridos
no plano preventivo.

que mudanças efetivas via COMMAM para
a atual pré-temporada seriam muito difíceis"A falta de segurança na Guarita é tema
recorrente em reuniões do conselho, que
contaram com a presença de representantes da prefeitura, corpo de bombeiros,
entidades. Talvez pudessem ser previstas
verbas focadas para ajudar a sanar o pro-

blema, mas um projeto agora seria quase
inviável, pois o Commam teria que cumprir
o protocolo burocrático para efetivar estas
demandas".
A presidente do COMMMAM ressalta
não ser necessário apenas planos para aumentar a segurança e evitar acidentes (as
vezes fatais) no mar, durante o período em

que a Operação Golfinho ainda não está em
ação. "Precisamos sim de parcerias estruturadas e planejamento antecipado. Não
dá para preocupar-se com a questão apenas quando a alta temporada se aproxima
e os casos de afogamento aparecem, isso
tem que ser pensado o ano todo", conclui
Ivana.

Planejamento necessário
O jornal A FOLHA conversou com a presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Ivana Freitas, para elucidar algumas
questões referentes a situação de perigo
aos banhistas na Praia da Guarita. Quanto
ao plano preventivo apresentado em julho
do ano passado, Ivana lamenta que este
projeto não tenha andado quase nada - e

Reunião do COMMAM reforça: "Salvar Vidas é a prioridade"
Na última quarta-feira (22), uma nova
reunião do Conselho Municipal do Meio
Ambiente (COMMAM) foi realizada - e a
pauta principal, como não poderia deixar
de ser, foi a questão dos resgates aos banhistas em perigo na Praia da Guarita. Representantes do poder público e entidades
que compõem o conselho reuniram-se para
debater a questão - que se não apresentou
grandes novidades, contou com a pressão
do COMMAM para que o salvamento das

vidas de banhistas que, eventualmente,
passem sufoco no mar da Guarita, seja prioridade.
Foi indicada pelos conselheiros a necessidade de um olhar diferenciado para a
segurança dos banhistas no Parque da Guarita, cartão postal principal de Torres (e do
estado). A representante da Secretaria do
Turismo, na ocasião, justificou que já existem placas sinalizando o parque turístico, e
que é necessário que as pessoas entendam

dos riscos ao adentrar no mar da Guarita considerada (estatisticamente) um dos locais mais perigosos do litoral gaúcho para
banho. Voltaram a ser reforçadas as alternativas do Guarda Vidas Civil (que poderia
entrar na rubrica de pagamento da prefeitura) para atuar nos feriados e momentos
de grande movimento de praia, fora do período da Operação Golfinho. Um termo de
responsabilidade para guias de excursões
turísticas também foi sugerido.

Como já existe o plano preventivo costurado, o objetivo do Conselho é garantir que
ele seja PLANEJADO COM ANTECEDÊNCIA
e formalmente implementado, com a finalidade de prevenir futuros afogamentos (e
mortes) no Parque da Guarita. Pois se não
faltam planos, será a partir da proatividade e boa vontade conjunta que poderemos
ahar as soluções, para que novas tragédias
não ocorram em nosso principal cartão
postal.
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Lions entrega 40 óculos de grau gratuitos
para alunos de escolas de Torres
Campanhas de apoio à visão de sociedades fazem parte do trabalho do
clube em todo o mundo

Presidente Francisco Pereira (centro) e sua esposa Rita (e) com alguns dos beneficiários dos óculos
Na semana passada, o Lions Clube de Torres concretizou seu trabalho em apoio à visão da comunidade ao
entregar 40 óculos para os alunos das Escolas Mampituba e Zona Sul. Eles foram selecionados conforme critérios
técnicos na Campanha da Visão deste ano do clube de
serviços local.
O trabalho iniciou em outubro, quando uma Unidade
Móvel Oftalmológica da Fundação Lions visitou Torres
para cumprir a agenda demandada por aqui. Na ocasião,
40 alunos pré-selecionados fizeram as consultas oftalmológica com um médico especialista remunerado por
Lions Clube de Torres com fundos adicionais obtidos entre sócios ativos da instituição daqui da cidade, já que a
fundação de Lions já entra com o ônibus equipado, as
lentes e as armações dos óculos. E na semana passada

os óculos foram entregues às pessoas pessoalmente pelo
atual presidente de Lions Clube de Torres Francisco Pereira e sua esposa Rita.
O Lions Internacional trabalha em todo o mundo com
campanhas para ajudar as pessoas para que tenham
uma boa visão assim como evitem costumes e combatam doenças que prejudicam a mesma, como a diabetes,
por exemplo. E aqui em Torres, O Lions está já com todas
as metas anuais de apoio e campanhas benemerentes
cumpridas, embora ainda estejamos na metade do ano
'leonístico' ( que vai de julho a junho). E o número de
sócios que entram no clube tem crescido também. Na semana que vem, mas dois novos sócios serão empossados
na reunião festiva do clube de Torres, na terça-feira, dia
28/11.

Próximo sábado tem importante
ação do Novembro Azul em Torres
Agora é a vez dos homens. Depois das ações do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde realiza neste
sábado, dia 25 de novembro, importante atividade do
Novembro Azul em todas as unidades de Saúde do município com atendimento das 8h às 18h.
Esta será a prestação de serviço oferecida no sábado:
atendimento médico, avaliação cardiovascular, testes rápidos, HGT (teste de glicemia), Teste de Snellen (visão),
aferição de pressão, vacinação, atendimento odontológico, planejamento familiar, apoio da equipe do NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família (psicóloga, nutricionista, educador físico...)
Novembro Azul é uma campanha de conscientização
realizada por diversas entidades no mês de novembro di-

rigida à sociedade, em especial, aos homens, a respeito
de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no
diagnóstico precoce do câncer de próstata. O mês foi escolhido por ser em novembro o Dia Mundial de Combate
ao Câncer de Próstata.

CREA-RS Realiza Plano Intensivo
de Fiscalização em Torres
Entre os dias 20 e 24 de novembro, o CREA-RS realiza
um Plano Intensivo de Fiscalização (PIF) nos municípios
que abrangem a Inspetoria de Torres na área da Agronomia. A ação atende o Plano de Fiscalização da Câmara
Especializada de Agronomia e o Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta assinado em 29/10/12, que
versa sobre o programa de monitoramento de qualidade
de produtos hortifrutigranjeiros, firmado pela Centrais
de Abastecimento do Rio Grande do Sul (CEASA/RS),
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde
(FEPPS), Secretaria Municipal da Saúde, Centro Estadual
de Vigilância em Saúde e CREA-RS.
O PIF atende ainda o Decreto nº 17 de 1º de março de 2013 do município de Torres que dispõe sobre a
obrigatoriedade de vistoria preventiva em construções
plurifamiliares e de grande aglomeração de público e dá
outras providências. O objetivo é verificar a existência
de profissionais habilitados na assistência ao produtor

rural, garantindo que somente profissionais tecnicamente habilitados possam atuar na prescrição de Receituário Agronômico e Laudo Técnico de Inspeção Predial. A
operação pretende verificar 90 propriedades rurais e 200
condomínios nos municípios de Itati, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas.
Mais de 70 mil profissionais do CREA-RS escolhem seu novo presidente - As eleições do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RS) acontecem no próximo dia 15 de dezembro, das 09h às 19h, nas
sedes das Inspetorias Regionais do Conselho. Com um orçamento em torno de R$ 50 milhões/ano, o CREA definirá
seu novo presidente para um mandato de 2018 a 2020
no próximo dia 15 de dezembro. Podem votar, numa eleição não obrigatória, todos os profissionais registrados e
em dia com sua anuidade junto ao CREA-RS. E eles são
de todas as Engenharias, Geologia e profissões técnicas.
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Sucesso em Torres na 14ª Convenção da
MATURIDADE ATIVA SESC
Mais de 1400 idosos confraternizaram, divertiram-se e fortaleceram sua qualidade de vida no tradicional evento do SESC,
que teve show com Erasmo Carlos na atração na abertura
Ocorreu com muita emoção, a 14ª Convenção Maturidade Ativa Sesc, em Torres. Entre
segunda (20) e quinta-feira (23/11), cerca de
1.400 idosos de todo o RS estiveram concentrados no litoral gaúcho para celebrar o envelhecimento saudável. A abertura do encontro,
que tem representantes de 74 grupos de todas
as regiões do Estado, foi marcada pelo show
de Erasmo Carlos e o Quarteto Fantástico. O
'tremendão' movimentou o público e, com 54

anos de carreira, comemorou o momento presente com clássicos como 'Gatinha Manhosa',
agradecendo a todos pela energia.
Autoridades locais e do Sistema Fecomércio-RS deram as boas-vindas e salientaram o
protagonismo do idoso na sociedade. “Vocês
são um orgulho para nós, o que fazemos é
sempre para estimular o bem-estar e é gratificante vê-los aqui aderindo ao nosso propósito”, comemorou o diretor regional do Sesc/
RS, Luiz Tadeu Piva. O presidente
do Sindilojas Torres, diretor da
Fecomércio-RS, Nasser Mahmud
Samham, representou o presidente
do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, e concordou:
“Com certeza esta semana será de
muito aprendizado, confraternização e troca de experiências, aproveitem esta oportunidade”. O prefeito de Torres, Carlos Alberto Meta
de Souza, complementou: “Todos
estão de parabéns por esta alegria

tão contagiante, sintam-se
à vontade na nossa cidade”.
Entre as novidades desta
edição, vale citar as Oficinas de Esportes Adaptados,
Badminton para a 3ª idade
e o Espaço de Beleza Senac.
Como de costume objetivo do encontro é oferecer
formas de lazer para o desenvolvimento físico, psicológico e social dos participantes, através da interação
e de atividades descontraídas. Na programação de
quinta-feira (23), dia final
do evento, seguiram as
apresentações do Festival Maturashow, e houveram oficinas e apresentação de espetáculo
teatral para os participantes.
Mas os participantes não apenas fizeram
uso dos serviços e opções de lazer, saúde e
esportes do SESC, eles também realizaram

Créditos da foto: BBC Fotos
turismo pela cidade - injetando dinheiro na
economia de Torres através de consumo em
restaurantes, lojas e hotéis da cidade. Para a
realização da convenção, o Sistema Fecomércio-RS e a Prefeitura de Torres contaram com o
apoio da Água Mineral Santo Anjo, Torres Car
e Senac-RS.

Sobre o Programa Sesc Maturidade Ativa

'Tremendão' Erasmo Carlos foi a atração de abertura

Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS, o programa tem como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento
ativo de pessoas com idades a partir de 60
anos. No projeto, os participantes reúnem-

-se para conviver, divertir, confraternizar,
aprender, desenvolver seus potenciais, além
de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um

novo significado social para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporânea e estimulando a realização de trabalhos comunitários e a prática da
responsabilidade social individual.
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Filosofando Sem Filtro
Hello, people! Hoje é dia de escrever pro jornal. Enquanto tento rabiscar algumas
linhas estou ouvindo um papo filosófico entre a Márcia Tiburi e o Pondé no YouTube
sobre relacionamentos. Adorei a concepção do Nietzsche sobre o que é o casamento.
“Casamento é conversação.” Concordo demais com ele porque quando você para de
conversar com a pessoa que você escolheu pra conviver significa que as coisas não
estão nada bem. Lembrando que nem filho e nem sexo mantêm um casamento. Algumas vezes atendi no consultório pessoas que não sabiam se queriam manter seus
relacionamentos já que uns deixaram de amar e outros deixaram de ser amados. Se
supõe que um casamento pode ser salvo se os dois quiserem resgatar o que ainda
pode ser trabalhado, mas às vezes isso não é mais possível. Percebi que a maioria
das pessoas encontra dificuldade de sair de uma relação que já não funciona mais
pra elas. Recomeçar nunca foi fácil, pois sair de uma caixínea e começar a construir
outra dá um trabalho danado. Quando a gente tem dúvidas em relação ao nosso
caminho, seja ele com alguém ou sozinho, é importante perceber se estamos nos
sentindo livres e sendo nós mesmos. Muita coisa na vida a gente consegue resolver
fazendo esse questionamento. Você será feliz onde puder viver a sua verdade, o
seu Eu, a sua essência. Se você estiver com alguém que te respeita e interage com
tranquilidade em relação às suas idiossincrasias e maluquices, pega na mão dessa
pessoa e segue em frente sem medo! Mudando de assunto em 1, 2, 3! Tô curiosa pra
saber o que vocês compraram na Black Friday! Eu, pra variar, comprei um livro. Não
vou desistir tão cedo de tentar compreender as pessoas e esse mundo louco. Passei
meses namorando “O Porquê das Coisas” do Peter Rabins e, finalmente, comprei.
Esse cara é psiquiatra e professor na Universidade Johns Hopkins School of Medicine
em Baltimore nos EUA. Ainda não comecei a ler, mas a princípio dá pra dizer que o
livro fala dos motivos pelos quais as coisas acontecem e como, através da ciência,
estatística, filosofia e religião. Mas o que me chamou a atenção foi o porquê desse
cara ser reconhecido no mundo. Ele vive em função de melhorar a qualidade de vida
das pessoas que têm Alzheimer e escreveu “The 36 hour day” (O dia de 36 horas),
um livro que fala sobre a dinâmica da família que cuida do parente com Alzheimer
dirigido pra não profissionais. As pessoas que estão vivenciando esse momento de
“cuidadores” precisam muito de alguma direção e apoio, pois cuidar de pessoas com
doenças degenerativas talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer na vida. O
sofrimento desses cuidadores não profissionais é muito grande e acho que esse livro
pode ajudar. Quem tiver interesse pode fazer o download do livro em pdf em espanhol com o nome “Cuando el dia tiene 36 horas” no site http://librosdepoder.club/
Antes de terminar queria dizer que estou ficando ninja nessa coisa de Netflix. Encontrei um documentário que fala sobre a comprovação da autenticidade do livro Gênesis
da Bíblia. Mas não consegui ver até o fim porque eles estavam explicando o passar
das Eras através do estudo dos fósseis, pae! Não entendi nem a metade do que eles
estavam falando. Eu tinha esperança de encontrar o momento em que o nome da
esposa do Caim seria citado. Nunca consegui passar do versículo 4 da Bíblia porque
até hoje não entendi de onde surgiu essa mulher. O início da criação do mundo, pra
mim, ainda é uma incógnita. Lembrei do "Elo Perdido". Até hoje ninguém soube dizer direito qual o último ancestral comum aos bonobos e seres humanos. O homem
como ele é conhecido hoje simplesmente apareceu do nada... antes dele existiu o
"Elo Perdido"... ou seja, não existe uma linha evolutiva entre o bonobo e o homem.
Darwin, vamos ficar de olho no crânio de Alesi que foi descoberto esse ano no Quênia
na África. Já li por aí que existe a possibilidade de ter acontecido uma interferência
de inteligências superiores nesse salto 'quântico' que o neandertal deu. Alguém tem
alguma teoria maluca pra debater sobre como o ser humano apareceu no planeta?
Kkk! Vamos estudar sobre o Egito. Parece que lá tem algumas coisas interessantes
sobre quem eram nossos ancestrais e etc. O Livro de Urântia também fala sobre o
Gênesis, mas de um jeito mais interessante. Nossa! Olha o tamanho desse texto,
meudeus! Fui! Boa semana e fiquem bem!
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LASERTERAPIA NA ODONTOLOGIA
Por Cibele Poli Messinger // Cirurgiã-Dentista CRO/RS 8895
Habilitada em Laserterapia e Odontologia Hospitalar
Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial

Clareamento Dentário
O Clareamento Dentário consiste na remoção de pigmentos presentes no interior da estrutura dental promovendo
alteração da cor dos dentes.
O procedimento de Clareamento Dentário começou a ser
desenvolvido no início do século XIX e desde então os protocolos vêm sendo aperfeiçoados. Inicialmente, o clareamento era feito com a colaboração do paciente em casa,
com o uso de bochechos e, mais tarde, com o uso de moldeiras e géis em baixas concentrações para uso noturno.
Atualmente é possível realizar esse procedimento em
consultório dentário totalmente supervisionado pelo Cirurgião-Dentista, que controla os fatores causadores da
sensibilidade dental, a quantidade de produto necessário
e proporciona um tratamento muito mais rápido.
No clareamento realizado em consultório, o Dentista tem
a possibilidade de utilizar fontes de luz como LED e Laser
de baixa potência com o objetivo de proporcionar sessões
cada vez mais rápidas, eficazes e sem sensibilidade dental. O LED tem a função de acelerar a ação do clareador,
aumentando a velocidade da quebra de pigmentos e diminuindo o tempo da sessão e os efeitos colaterais. Nos
equipamentos com luz LED mais modernos para clareamento dental há a associação ao Laser de baixa potência
na faixa do infravermelho, que proporciona o controle da
sensibilidade dental durante e após o procedimento.
O Laser de baixa potência pode ser utilizado antes (para
pacientes que já possuem dentes sensíveis), durante e
após a sessão do clareamento para o controle da sensibilidade dental.
Sempre lembrando que para realizar qualquer tratamento com Laser, o Cirurgião-Dentista deve possuir Habilitação em Laserterapia aprovada e registrada no Conselho
Federal de Odontologia.
Av General Osório, 336 – 3º andar – Clínica Spécialité – Torres/RS
Cel: (51) 99975.1365 Fixo: (51) 3626.2798 //
E-mail: cibele_pm@hotmail.com
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Empreendimento Vesta premiado pelo
'International Award Property'
Em consolidado concurso da construção civil, empreendimento torrense (na imagem) foi primeiro
escolhido entre os destaques da América, e depois selecionado entre os principais projetos do mundo
O empreendimento Vésta - que está sendo incorporado no
centro de Torres pela VCA Maggi - foi premiado pelo "International Award Property" (IPAX). Trata-se de um premio internacional, realizado anualmente há 26 anos, por uma organização
Britânica com sede em Londres.
O prêmio ocorre anualmente e é dividido por continentes e
categorias. No caso, o Vésta concorreu com projetos de todo
continente Americano (America do Sul, Central e do Norte) na

categoria de Edificações de uso misto - ou seja, edificações que
misturam o uso comercial com o residencial.
E o o Vésta apareceu entre os vencedores no segmento "Americas Property Awards - que é avaliado por um painel independente de 70 especialistas da indústria da construção civil. "O Julgamento se concentra no design, qualidade, serviço, inovação,
originalidade e compromisso com a sustentabilidade", indica a
organização do International Award Property.

Vésta reconhecido: projeto selecionado para evento mundial
Durante o evento de premiação que foi realizado em Toronto,
Canadá, no dia 13 de novembro, foram homenageados tanto a
Lithos Arquitetura (responsável pelo projeto do empreendimento) quanto a VCA Maggi (incorporadora do Vésta).
Na ocasião, foram divulgados também os projetos que con-

Equipe VCA Maggi e Lithos Arquitetura durante premiação no Canadá

correrão com os projetos escolhidos pelos outros continentessendo que os vencedores mundiais ainda participarão de um segundo evento, a ser realizado na cidade de Londres. E mais uma
vez o Vésta estava entre os escolhidos, reforçando a relevância
internacional desse projeto com DNA torrense.
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Homenagem aos 180 anos da Brigada Homenageado tenente da reserva e policiais
Militar com discursos pragmáticos em destaques no último semestre em Torres
sessão Solene na Câmara de Torres

Na tarde da última sexta-feira (17), houve
uma formatura militar em homenagem aos
180 anos da Brigada Militar, completados no
sábado (18). Foi prestada uma homenagem,
ainda, ao Cmt do 2º BPAT, Ten Cel Almiro Damásio Filho, em razão da iminente passagem
de comando e ingresso na reserva remunerada.
Sargento Sandro Silveira (c) recebeu título de Cidadão Honorário por trabalhos feitos
Na ocasião foram homenageados, tamcontra o consumo de drogas em palestras nas escolas da cidade bém, os policiais militares que mais se destacaram neste último semestre de 2017. Do PeUma sessão solene foi promovida pela fronto no Rio de Janeiro, onde os servidoCâmara Municipal de Vereadores de Tor- res públicos às vezes arriscam seus avidas
res, na última segunda-feira, dia 20 de no- e suas reputações para, além de correrem
vembro, para homenagear o aniversário risco de morte, terem às vezes de enfrendos 180 da Brigada Militar. Com idealização tar acusações e críticas pela sua forma de
da Comissão Especial Pró Segurança Públi- trabalho.
ca da casa, presidida pelo vereador MarO vereador Pardal - que é brigadianos
Em uma casa abandonada de
cos Klassen (PMDB), a câmara aproveitou licenciado – também discursou na sessão
Arroio
do Sal, dois homens foram
a data e prestou homenagem para vários solene. Como sempre seu discurso foi forpresos
em flagrante na tarde de
Policiais Militares que trabalham em Torres te, quando em seu pronunciamento atacou
terça-feira (21). Uma denúncia
e ao próprio Comando do 2º BPAT, Fábio a insistente falta de valorização da sociedalevou os policiais até residência
Hax Duro.
de ao trabalho da Polícia Militar.
localizada na Rua dos Nogueiras,
Na ocasião foi apresentado um vídeo
Foram homenageados para representar usada como esconderijo pela ducontendo a história da BM no RS e no Bra- setores ou trabalhos específicos da BM: pla.
sil. Vários vereadores e representantes da Sargento Francisco Schardosim Barbosa,
Com os bandidos foram enconBM também discursaram na Sessão Sole- do 3º Pelotão Fazendário de Torres; Sar- trados uma chaleira elétrica, torne. No conteúdo, o representante do bata- gento Marcelo da Rosa França do Corpo radeira, quatro espumantes, um
lhão local que manifestou-se na tribuna foi de Bombeiros; Soldado Gustavo Magnos par de tênis. Todos estes materiais
pragmático: comemorou a importância da Silveira, do Policiamento Ostensivo da furtados pouco antes de uma resiBM na sociedade e a aceitação do povo às Brigada Militar local; Sargento Rogério de dência em Arroio do Sal. Além dissuas ações, mas lembrou da necessidade Quadros Teixeira do 3º Pelotão Ambiental so, haviam uma faca, dois alicates,
um martelo e uma mascara, made melhorias no sistema de segurança em do batalhão; e o Sargento Marcio Melo de
terial possivelmente utilizado nos
geral e sobre a importância da BM neste Souza, da Polícia Rodoviária Estadual.
roubos. Tendo em vista estes fatos, a dupla
contexto.
Uma entrega especial originária de DePresente na sessão, o prefeito de Torres creto Legislativo específico de autoria do
Carlos Souza concordou lamentando, com vereador Marcos foi feita ao Sargento Sano diagnóstico de especialistas que afirmam dro Luís Paranhos da Silveira. Ele recebeu
que a sociedade em geral está doente. E Título de Cidadão Honorário do Município
por isto recordou a importância da Brigada de Torres, por relevantes serviços prestaMilitar para a proteção das famílias no dia- dos a Comunidade Torrense, principalmen-a-dia desta mesma sociedade. O prefeito te por seu trabalho no PROERD, um projeto
lembrou a função corajosa dos policiais da que trabalha com palestras de prevenção
Na madrugada deste sábado (18), um
BM ao citar como exemplo casos de con- contra as drogas nas escolas da região.
homem foi preso em flagrante em Torres.

lotão de Torres foram o 3º Sgt Alexandre Beza
Scheffer, Sd Luis Alberto Ferraz dos Santos, Sd
Rubilar Bastos da Veiga e Sd Fabiano Conceição Preigchadt; do Pelotão de Arroio do Sal,
o 3º Sgt Valdenir da Luz Santos e o Sd Diego
Brum Cândido e dos municípios do interior,
o 3º Sgt Dilvoney Mezzary Zanatta e o 3º Sgt
Lucas Coelho Ribeiro. O critério utilizado foi
a produção operacional, apurada a partir das
planílhas de controle de deslocamento de viatura para atendimento de ocorrência.

Dupla de assaltantes de residências
presos em Arroio do Sal

foi presa em flagrante e encaminhada até a
delegacia para registro da ocorrência.

Ao prender foragido integrante de facção
criminal, BM acaba descobrindo homem
assassinado em Torres

Com drogas no sutiã, mulher é presa
por tráfico em torres
Na tarde da segunda-feira (20 de novembro), Policiais Militares prenderam
uma mulher que estaria traficando em
sua casa no bairro Dunas, em Torres. Os
policiais flagraram a suspeita vendendo
crack para um morador de rua, homem
que é conhecido das guarnições por ser
usuário de drogas.
Como já era de conhecimento que
a suspeita escondia a droga dentro do
sutiã, então, foi acionada uma policial

feminina para efetuar a busca pessoal.
A informação foi constatada e, entre
os seios da mulher, foram apreendidas
12 porções de crack embrulhadas para
venda, 32 pedras pequenas da mesma
droga e R$190,00 provenientes do tráfico e três aparelhos de celular sem procedência. Valendo-se destes fatos, foi
lavrado o auto de prisão em flagrante e
a mulher foi recolhida ao presídio feminino de Torres.

Trata-se de Samuel Silveira Nogueira, conhecido “Samuka”, que foi preso em sua
residência na rua Amorita (Bairro Guarita).
Na residência, foi encontrado uma pistola
calibre .380, munições, pequena quantidade de cocaina e 150 reais. O indivíduo
possui antecidentes, é foragido do sistema
penitenciário e integrante de facção criminal. Ele já era procurado por possivelmente estar recrutando novos integrantes para
sua facção criminal, bem como suspeito
de envolvimento no homicídio de Adriano
Lummertz (Garnizé) – cometido em Torres
no mês de outubro. Mas foi o celular de
Samuka, que não parava de tocar durante o
flagrante, que acabou rendendo novos fatos
para a prisão do mesmo.
Ao verificar o celular, os policiais constataram uma conversa entre Samuka e um ou-

tro indivíduo. No áudio, eles falavam sobre
detalhes de um homicídio, o qual haviam realizado momentos antes (havendo inclusive
a gravação de um áudio na hora da execução da vítima). Na conversa mencionavam
ainda que a vítima seria homem de alcunha
“VARANDA”(SÉRGIO PROCOPIO DOS SANTOS) indivíduo identificado pela guarnição
da Brigada Militar.
Diante desse novo fato, foi realizada pela
BM uma averiguação na casa de “Varanda”,
que fica num chalé sem número nas Dunas
do bairro Guarita. Neste local, foi localizado
o corpo do mesmo em óbito, com diverso tiros pelo corpo e principalmente na cabeça.
Por fim, Samuka foi apresentado na Delegacia de Polícia onde foi lavrado Auto de
Prisão em Flagrante (APF) por Porte Ilegal
de Arma de Fogo, recaptura de preso e vinculo o mesmo a ocorrência de Homicídio. A
polícia segue investigando o caso.
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ATHB Torres garante três equipes para as
finais do Campeonato Gaúcho de Handebol

Sexta-Feira, 24 de novembro de 2017 29

1°PRS de Skate Amador movimentou
pista da Praça Pinheiro Machado
TORRES - No último domingo, ocorreu
na pista publica de skate de Torres, localizada na praça Pinheiro Machado (lateral da Praia Grande) o 1°PRS de skate
amador. Realizado pela Project Skateboards - com patrocínio da DS Skateshop e
De Lucca - e o evento reuniu dezenas de
competidores nas categorias infantil, mirim, amador e iniciante. Altas manobras
e alto nível de competição marcaram o
campeonato, que ocorreu num belo dia
de sol.
O evento também teve caráter solidário, pois cada competidor entregou um
quilo de alimento, que posteriormente
seria entregue aos mais necessitados. E
mosta mais uma vez a força do skate em

Torres. "Agradecemos a todos os apoiadores e patrocinadores do evento e a
todos q nos ajudam de certa forma. Go
go skateboard! Muito obrigado a todos e
ate o próximo", ressalta a organização do
PRS de Skate Amador.

masculino já haviam garantiram a sua vaga, a
equipe mirim feminina soma-se as outras duas,
e a ATHB garante com isso três equipes de categorias diferentes nas finais do Campeonato
Gaúcho de Handebol. "As meninas do mirim estão confiantes e vão continuar treinando muito
O segundo jogo da final do Campeopara poderem levantar a taça, assim como os
nato
Municipal de Futebol de Campo de
meninos do cadete e infantil", indica a assesso2017
acontece no próximo domingo, 26
ria da ATHB.
de novembro, na comunidade da Areia
Grande, no campo da equipe do São Miguel, o Estádio Edevi Matos Bauer. E.C
gar para Capão da Canoa por 19x17. A equipe Mar Azul e E.C São Miguel são os finalisinfantil também lutou muito para garantir a sua tas do Campeonato Municipal de Futebol
vaga, jogando com Capão da Canoa a semifinal. de Campo 2017. As equipes realizaram a
No tempo normal ficou empatado e na prorro- primeira partida da final do Campeonato
gação Capão fez o gol da vaga, faltando 3 segun- no domingo (dia 19 de novembro) quandos para terminar a partida. Assim, as meninas do apresentaram um elenco muito unido
do infantil foram lutar pelo terceiro lugar, sen- fazendo jogo de garra e determinação.
A equipe do E.C São Miguel saiu vendo guerreiras e ganhando da equipe da Liga de
cendo
com gol do Chiquinho, logo após
Novo Hamburgo por 29x27.
a equipe do E.C Mar Azul empatou com
gol do Maicon (pênalti). Ainda no primeiro tempo de jogo, a equipe do E.C

São Miguel fez 2 a 1 em uma jogada de
muita velocidade com Ramon Magnus.
Iniciou-se a segunda etapa, e a equipe do
E.C. Mar Azul empatou, novamente com
Maicon de pênalti. Logo após, aos 38
minutos da segunda etapa, Romário de
Oliveira virou para a equipe do Mar Azul,
dando números finais ao jogo: 3 a 2. Por
meio desta vitória, o Mar Azul leva a vantagem para o jogo de volta que acontecerá no domingo.
"Estão todos convidados para fazer
parte desta grande festa, onde será definido o Grande Campeão do Campeonato
Municipal, evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal
de Turismo, Cultura e Esporte", chama a
prefeitura de Torres em seu site oficial.

Equipe Mirim Feminina da ATHB garantiu vaga para a grande final
No último final de semana, as equipes femininas
da ATHB (Associação Torrense de Handebol) estiveram em Novo Hamburgo, onde disputaram
as vagas das semifinais do Campeonato Gaúcho
de Handebol de suas categorias. E o destaque
ficou com a equipe mirim feminina, que ganhou
as três partidas disputadas, fazendo belos jogos
e garantindo, assim, a vaga para a grande final.
Tendo em vista que as equipes Infantil e Cadete

Campeonato Municipal termina neste
domingo com o segundo jogo da final

Muita garra das meninas do infantil e cadete
Na mesma competição em Novo Hamburgo(mas em diferente categoria) as meninas da
categoria cadete (acima de 14 anos), que tiveram um ano muito complicado com perdas de
atletas por lesão, tiveram que jogar com algumas meninas da categoria infantil que se esforçaram muito. Mas infelizmente não foi possível
a classificação para a final, ficando com o quarto lugar da competição, perdendo o terceiro lu-

Márcio Chagas da Silva apita finalíssima
do Municipal de Três Cachoeiras

Jogo entre Centro e Santo Anjo ocorre no domingo (26), no campo do Lajeadinho
No último domingo dia 19 de novembro ocorreu o
primeiro jogo da Final do 29º Campeonato Municipal de Futebol Adulto de Três Cachoeiras - TAÇA
ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA, no Campo do Pontal.
Antes, às 14h30 do mesmo dia houve um jogo preliminar de Veteranos de 50 anos, contando com
jogadores de toda a região e que já integraram a
Tradicional Equipe do Sul América o jogo ficou 2x2,
esse jogo foi organizado pelo Fabinho Motos.
A final iniciou às 16h30min e acabou sendo um
grande jogo, onde as equipes do Centro e Santo
Anjo mostraram muita vontade de vencer. Mas
quem levou a melhor foi a Equipe do Santo Anjo,
que venceu o Centro por 1x0 com gol de Rodolfo
Mattos. Assim na Grande Final o Centro precisa
vencer por dois gols de diferença para ser cam-

peão. Em caso de qualquer resultado por um gol de
diferença para o Centro, a decisão será nos pênaltis. E para a Equipe do Santo Anjo, basta empatar
para ser campeã.
O jogo decisivo entre Santo Anjo x Centro inicia
às 16h de domingo (26) no Campo do Lajeado. Na
Grande Final em Três Cachoeiras, a
arbitragem ficara por conta do comentarista em arbitragem da RBS
TV, Márcio Chagas da Silva.
Após o jogo será realizado a premiação, que nesse ano terá a lembrança aos craques do campeonato por
Posição, do Treinador e da Revelação. A Prefeitura Municipal de Três
Cachoeiras, através da Secretaria
Municipal de Educação Cultura e o
CMD convidam a todos para presenciar o grandioso evento.

Vigésima terceira vitória dos
veteranos do Torrense em 2017

Numa das melhores apresentações do
verdão nesta temporada, os Veteranos do
Torrense venceram a forte equipe do 'Regra
3' de Lajeado pelo placar de 4 x 2. O artilheiro Maicon marcou 3 gols chegando a incrível marca de 38 gols este ano. O quarto gol
do verdão foi marcado por Paulo Japa.
O Torrense do técnico Adroaldo Lummertz escalou a seguinte equipe: Maicon
(alemão) no gol, Ezequiel e Jonas nas late-

rais, Clóvis e Cristiano na zaga, Marcelo e
Jander de volantes, Alexandre e Paulo Japa
meias, Jhoni e Alessandro de atacantes. Entraram no decorrer da partida os seguintes
atletas: Kelvin, Maicon, Leandrinho, Dilson.
Parabens aos atletas do Torrense pelo empenho.
O próximo jogo do Alviverde será sábado
(25) contra a equipe do Retiro da União no
Riachão.
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