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SEMANA RICA EM ACONTECIMENTOS
A semana que passou foi uma das
mais interessantes de todo ano. Na Economia, repercutiram dois Relatórios: O
do Banco Mundial, reiterando opiniões
do Governo sobre o déficit fiscal, e o da
Pesquisa Nacional de Amostragem por
Domicílio, ano 2016, mostrando, uma
vez mais, o horror da concentração da
renda no país.
Uma palavrinha sobre o Relatório do
Banco Mundial. Ela é peça esdrúxula,
desnecessária, tendo em vista a elevada capacidade técnica do Brasil em
produzir este tipo de documento. Rigorosamente, ele foi solicitado, talvez
como recurso de imagem para alguma
ação governamental, em 2016, na Governança de Dilma Roussef. Chegou na
hora certa… Foi elaborado praticamente no país, com o auxílio de instituições,
informações e pessoal local. Não tem
nada de novo. Força a mão na necessidade da Reforma da Previdência como
saída para o déficit do Governo e traz a
pérola de dizer que a Universidade Pública é um reduto dos mais ricos, quando todas as pesquisas demonstram que

65% das vagas já são ocupadas pelas
classes mais baixas. Destino: Lixo. Mas
cumpriu sua função propagandística.
Relatório do PNAD, ao contrário, é
uma peça consistente, como aliás, todas as informações estatísticas do Brasil, internacionalmente reconhecidas
como de boa qualidade. O PNAD é uma
radiografia social dos rendimentos familiares. Revela o que todos sabemos
há muito tempo: Concentração. O 1%
dos trabalhadores com os maiores rendimentos recebia R$ 27.085, em média,
ou 36,3 vezes mais do que a metade
com os menores rendimentos de trabalho
(R$ 747). De uma população de 205,5
milhões, só 124,4 milhões possuíam,
em 2016. algum tipo de rendimento,
sendo que, desses, 87,1 milhões viviam
do seu trabalho e 49,3 viviam de outras
fontes, como aposentadoria e pensões,
cerca de 25 milhões, transferências e
rendas de propriedade. Pergunta óbvia: Se somos 205 milhões e só 124 tiveram algum rendimento, onde os 81
milhões restantes? Aí estão as crianças

até 14 anos, metade
deste contingente; a
outra metade não se
sabe como sobrevive….A dura realidade é
que cerca de 100 milhões de brasileiros,
na sua maioria pretos e pardos, morando nas periferias das
grandes metrópoles
brasileiras, ganha até
1 Salário Mínimo…
Pode?
No plano político,
muita movimentação, evidenciando
um certo protagonismo dos elementos
do seu próprio universo – personagens
e partidos – sobre a Lavajato. Sempre
disse que esta estava condenada a
não deixar rastros: Em dezembro estará todo mundo celebrando a Ceia em
casa…Volta o xadrez sucessório com as
peças de sempre, todos querendo o lugar do Rei, que será disputado em outubro de 2018. PSDB arruma a casa sob
o comando do Governador Alkmin, de
São Paulo, se livra do Aécio, e sai do Governo, aliviado com a retirada do apresentador Luciano Huck da cena eleitoral. Vai tentar uma candidatura mais
ao equilibrada com sacadas à esquerda
para penetrar no povão. Lula segue em
campanha, na ponta das pesquisCCas,
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mas já apresenta Jaques Wagner como
eventual substituto. Haddad não decolou. Bolsonaro continua isolado na sua
peregrinação povoada de consignas
radicais do tipo “prendo e arrebento”.
Tem espaço público, sobretudo entre
jovens desencantados com a democracia, mas falta-lhe estrutura para chegar
ao fim: Coligação forte, com tempo de
televisão, apoio financeiro. Marina custa a entrar em cena e empolgar; parece
que mergulhou no lodaçal da crise.
Enfim, não há grande novidade, salvo a grande dúvida nacional sobre o
destino do PMDB. Mas tudo indica que
voltamos a 2014, embora mais céticos:
Esquerda x Direita. Centro, no Brasil, só
como indicação de roteiro nos ônibus
circulares…
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Vereador suplente do partido Rede Sustentabilidade
assume na Câmara de Torres
Vilmar ( e) substitui provisoriamente Erando Elias (d) que está de Licença Saúde se recuperando de uma cirurgia
Na semana passada, assumiu uma
das treze cadeiras da Câmara Municipal de Torres o vereador suplente Vilmar dos Santos Rocha, do partido Rede
Sustentabilidade. Ele substitui o titular
da cadeira, vereador Ernando Elias da
Silveira, que pediu licença de Saúde
por mais trinta dias após passar por
uma cirurgia no joelho e estar tendo
dificuldades na recuperação.

A Rede Sustentabilidade faz parte da
base aliada do governo Carlos Souza
(PP) na Câmara de Vereadores. O próprio vereador Ernando Elias foi eleito
no primeiro mandato pelo PP, em 2012,
depois passou para o PROS. Em seguida, se filiou definitivamente na Rede
Sustentabilidade, ao qual também ajudou a fundar a comissão provisória em
Torres.

Adiada a votação das contas do ex- Prefeito João Alberto Machado na Câmara torrense

Fábio da Rosa pediu vistas ao processo sem explicar o motivo

Após entrar em pauta para ser debatida
e votada na última sessão da Câmara de
Vereadores de Torres, realizada na segunda-feira, dia 27 de novembro, foi adiada
a votação do processo 4/2015, que pede
aprovação legislativa das contas do ex-prefeito de Torres João Alberto Machado Cardoso (PMDB) e Valmir Daitx Alexandre, seu
vice, à época. Trata-se das contas referentes ao exercício do ano de 2012. A suspensão do trâmite ordinário do processo foi feita à pedido do vereador Fábio da Rosa (PP),
que não explicou o motivo.

A aprovação das contas entra na pauta
à pedido da Mesa Diretora da Câmara, após
ser considerado o parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle - que por sua vez deu seu veredicto por
conta do parecer favorável do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no
Processo 005714-02.00/12-0.
As contas da ex-prefeita Nílvia Pereira
(PT), referentes ao ano de 2013, também
já estão tramitando na Câmara para entrar
em votação. Elas também já possuem o parecer favorável do Tribunal de Contas do RS.

Debate público entre sindicalista e vereador na
Tribuna Popular da Câmara torrense
Por Fausto Júnior
Participaram da Tribuna Popular na última
sessão da Câmara de Vereadores de Torres,
realizada na segunda-feira (27/11), o presidente do Simto (Sindicato dos Municipiários
de Torres) André Dambros e o presidente do
Cepemto (Centro dos Professores do Município de Torres) Belimar Guimarães. Eles foram
à casa legislativa depois de pedido formal
feito à mesa diretora da casa, para que pu-

dessem dar respostas às críticas institucionais feitas na sessão anterior pelo vereador
Rogerio Jacob, o Rogerinho (PDT). As críticas
foram sobre a dispensa gratuita, feita pela
prefeitura, para que servidores trabalhem no
sindicato mantendo os salários pagos pela
municipalidade. Rogerinho criticou o prefeito Carlos Souza (PP) por ceder os servidores.
Mas quem foi a Câmara explicar foram os
próprios funcionários cedidos, os 'donos' dos
direitos trabalhistas.

Lei federal dá guarida
Belimar explicou que esta prática, conforme ironizou, “não é uma invenção marisqueira”. Disse que
se tatam de normas e direitos regidos por leis federais conquistados pela categoria. “Nós mantemos
diálogo com a administração municipal, sempre
buscando o melhor para os servidores e para a fun-

ção que eles exercem”, afirmou o líder do Cepemto. “Passamos por um princípio de greve e ainda
estamos esperando a finalização do entendimento
às demandas conquistadas no movimento, mas
estamos atentos às atitudes da prefeitura e não
estamos deixando de atacar os erros”, continuou.

Vereador Rogerinho (e) criticou a cedência de servidores para sindicato.
Presidentes André (centro) e Belimar (d) foram à Câmara dar resposta. Tema virou
saudável e apimentado debate
O presidente do Cepemto mostrou que o sindicato
participa de ações da cidadania da cidade, como os
conselhos, e que trabalha para a melhoria de toda
a cidadania conforme sua avaliação. Ela convidou

vereadores para que participassem formalmente
(com um representante) do Conselho de Educação,
para que a atividade do setor fosse mais bem entendida em seu dia-a-dia pelos políticos.

Para André, sindicato defende a qualidade do ambiente profissional...
Já o presidente do Simto, André Dambrós,
cutucou um pouco mais. Ela lembrou em seu
discurso que vereadores também são servidores
públicos e que também são pagos pelos impostos recolhidos da sociedade. Portanto, ele estaria

achando estranho um vereador criticar um colega
de trabalho em defesa da categoria que os vereadores se incluem. “Podemos perder este direito de
ser cedido após a reforma que está em curso, mas
vamos manter nosso trabalho", disse o presidente

do sindicato dos servidores de Torres. “E lembro
que desde a nova lei que permite esta cedência,
de 1988 para cá, os servidores avançaram muito,
têm garantido mais respeito na situação atual se
comparado ao momento anterior às leis que de-

ram estes direitos”, continuou.” Inclusive, os déficits previdenciários atuais, que estão sendo criticados, foram criados naquela época, quando os
sindicatos não tinham protagonismo”, defendeu
André Dambrós.

a população torrense acha justo que estejamos pagando salários acima da média para
que um servidor seja cedido para sindicato,
para atender causas próprias? Acho que a
maioria não concorda”, indagou e reclamou o
vereador. “Jamais vou aceitas que dinheiro do
povo pague salário para que o servidor saia

para trabalhar em um sindicato”, encerrou
O presidente do Simto, André Dambrós,
respondeu dizendo que o sindicato estaria
defendendo a qualidade do serviço público e
a qualidade exigida pela sociedade dos serviços.
Rogerinho respondeu afirmando “que não

acredita que um sindicato que conquistou
biênio, quinquênio e etc., ganha muito mais
que a média do mesmo cargo do setor privado, e ainda faz greve, esteja trabalhando para
a qualidade do serviço”. Pare ele, o sindicato
trabalha “pelos interesses individuais da categoria”.

... e vereador questiona
O vereador Gimi (PMDB) pediu para a
mesa diretora que o vereador citado (Rogerinho) tivesse direito também á tréplica. E a
mesa deu espaço para o vereador. Foi quando
Rogerinho manteve sua posição ainda com
mais força. “Sei que tem lei, mas o político defende a população”, disse. “Vocês acham que
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Torresart quer manter espaço de vendas do
artesanato em praça, mas prefeitura não cede
Governo de Torres interpreta como irregular a feira cedida para a mesma associação de forma repetitiva, além de acreditar no
novo espaço chamado de Casa Da Terra

Torresart queria MANTER local na praça (e) e prefeitura trocou para outro lugar mais estruturado (d), onde funcionou a Expo Torres, o antigo Centro de Cultura de Torres
Por Fausto Júnior
TORRES - O final do mês de novembro foi
marcado por intensos debates sobre a atitude
a ser tomada em relação ao artesanato local,
bem como sua presença na temporada de
veraneio em Torres. Na segunda-feira, dia 27
de novembro, representantes da associação
Torresart (Associação de Artesãos de Torres)
estiveram em uma reunião na sala da presi-

dente da Câmara de Torres, Gisa Webber. Lá
reclamaram aos vereadores da casa que a prefeitura estaria negando a continuidade da presença dos artesãos na Praça Pinheiro Machado
(entre a Prainha e a Praia Grande) onde a feira
acontece desde o ano de 2006.
No vai e vem das conversas sobre a questão do conceito de turismo, da importância
do artesanato nesta atividade e da relevância
do período de vendas na rua durante o verão

- para que os profissionais autônomos pudessem realizar em dinheiro o trabalho de todo
o ano - surgiu a informação que é tema central do debate: que o Projeto de Lei (PL), que
autorizaria que a feira acontecesse, não teria
chegado na Câmara de Vereadores em 2017.
Inclusive, o vereador Tubarão (PMDB) criticou
esta espécie de “vício” que a municipalidade
(independente de partido) teve nos 12 anos de
feira: pedir para a Câmara aprovar o PL após

já estar a feira instalada, quando consequentemente os vereadores poderiam REJEITAR o
Projeto de Lei e fazer com que os artesão sofressem prejuízo. Mas isto nunca aconteceu,
por conta da maioria dos vereadores aprovar a
presença dos artesãos na praça. Os representantes da Torresart, então, se comprometeram
de pedir que a prefeitura ou fizesse o PL, ou
se posicionasse sobre sua decisão final no assunto.

Venda na praça à beira mar é a diferença requisitada
Na verdade a prefeitura já havia realizado uma reunião para implantar DEFINITIVAMENTE a chamada Casa da Terra: um espaço
organizado pela prefeitura onde os artesãos
vão ter oportunidade de estarem estabelecidos, em um lugar fechado e formatado
para funcionar como uma espécie de centro
comercial - com locais para alimentação, banheiros fixos, teatro e espaço para shows e
etc. O lugar e no imóvel da SAPT, localizado

na parte alta do centro de Torres, na Rua José
Picoral, onde funcionava nos últimos anos o
chamado Centro Municipal de Cultura.
Só que um grupo - de cerca de 15 artesãos, a maioria ligado à Torresart - não concorda em perder o espaço na Praça Pinheiro
Machado. E o argumento - de certa forma
legítimo - é o de que a feira funcionou no lugar nos últimos doze anos e que, inclusive,
nos últimos verões a prefeitura sequer teve

custos para pagar a implantação da feira: os
artesãos tratavam de ratear os gastos com
os toldos, o piso, a pintura e outros custos
fixos do lugar (como guardas).
Só que o tema sempre foi polêmico. Desde a primeira instalação da feira de artesãos,
no verão de 2006, parte da comunidade de
moradores do entorno da praça se posiciona
contra a feira. E até torrenses que não moram lá reclamam sobre o “roubo” da vista do

mar que os toldos lá colocados na praça propiciam, também sugerindo que a prefeitura
não reeditasse as feiras nos veraneios. Mas
o governo João Alberto, até o ano de 2012
manteve a postura de enfrentar as críticas e
o risco de processos judiciais, assim como o
governo Nílvia fez nos últimos quatro anos:
eles mantiveram a edição da feira, mesmo
no ano passado, após a praça já ter sido reformada.

mesmo lugar, a Torresart não poderia contar
com os espaços. Isso pois o processo exigiria
uma espécie de licitação, onde outros artesãos podem vencer os atuais que trabalham
no lugar há 12 anos.
Já Naira Ferreira discorda. Ela inclusive
cita uma mostra, que será realizada no período de Natal no Largo Samham (outro lado
da Praça XV), que contará com uma feira da

agricultura familiar local, como exemplo que
podem, sim, ocorrer feiras em praças. Mas
o secretário Mateus manteve sua tese de
ilegalidade de feiras em praças, salientando
que no caso se trataria de um evento curto e
eventual, sem repetições - para ele, o contrario da Feira do Artesão, que tem funcionado há 12 anos, no mesmo período, no mesmo lugar, cedida pela a mesma associação.

espaços, que deverá ser lançado em breve.
De acordo com o secretário, esta proposta foi
construída ouvindo as sugestões dos artesãos
em diversas reuniões já realizadas este ano.
“Cerca de 30 artesãos estavam na reunião
e muitos deles já confirmaram que estão
interessados em garantir seu espaço”. Na
Casa da Terra, serão oferecidos produtos de
qualidade para turistas e para os moradores
locais durante todo o ano. Haverá estandes
para artesanato de diferentes tipos, produtos
agrícolas e Café Rural com produtos caseiros.

Conforme prevê o edital, poderão se tornar
expositores somente moradores de Torres,
que sejam regularizados como agricultores
familiares ou artesãos (com carteira de artesão). Para utilizar o espaço, em contrapartida, os expositores irão investir menos de R$
190 por mês para ter um ponto comercial
valorizado no centro da cidade durante todo
o ano, com ótima infraestrutura - para a prefeitura, uma excelente alternativa de geração
de renda, não apenas na alta temporada,
mas no ano todo.

Debate de interpretação da lei
Por trás disto tudo, parece que está uma
ATITUDE do governo Carlos Souza em trabalhar estritamente dentro dos princípios da
administração pública. E uma feira em uma
praça, realizada de forma sistêmica e por
uma associação privada, fica difícil de ser
enquadrada nas leis, conforme informou o
secretário de Planejamento, Mateus Junges,
que responde também pela pasta de Indús-

tria & Comércio da municipalidade.
Em uma entrevista em rádio local realizada na última terça-feira (28/11), Mateus esteve frente a frente com a representante da
Torresart, Naira Ferreira. E foi esta a justificativa (de inadequação legal) que o secretário
de Planejamento deu no debate. Além disto, informou que, mesmo se fosse uma feira
especial, nova e diferenciada, localizada no

Espaço Casa da Terra já é uma realidade
E a prefeitura mostra que está decidida
em manter a mudança. Na semana passada ela apresentou aos diferentes grupos
de artesãos do município a proposta de uso
permanente do espaço do antigo Centro Municipal de Cultura, na Avenida José Antônio
Picoral, como Casa da Terra. O espaço, que
foi recentemente revitalizado pela Prefeitura
para a realização da Expo Torres, já está pronto para ser utilizado por artesãos e produtores rurais, será inaugurado em dezembro e
vai se consolidar como o principal espaço

comercial público no centro da cidade, valorizando os produtos locais. Para a municipalidade, esta é a nova ATITUDE perante a
questão do artesanato no equipamento de
turismo de Torres.
A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico Cidade da Oportunidade ( do governo Carlos Souza) e foi
apresentada oficialmente pelo mesmo secretário de Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio, Matheus Junges. Isso antes
mesmo de ser publicado o edital para uso dos
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Reforma provisória do Pórtico da Guarita gera
críticas nas redes sociais e na Câmara torrense
Estrutura singela (foto) deverá ser utilizada até final do veraneio.Posteriormente, pórtico 'oficial' deverá ser construído
Por Redação A FOLHA

Acontece que, em julho, a prefeitura teve de derrubar parte do antigo
pórtico, por este estar em risco de
desabar (por conta da podridão da
velha estrutura de madeira e sapé). E
a reforma definitiva ainda não saiu.
Só uma adaptação provisória (e simplória) está sendo providenciada, o
que faz com que a cidade apresente
o Parque da Guarita, aos visitantes
do veraneio, sem um merecido novo
pórtico.
O vereador Tubarão - que é da
oposição ao governo Carlos por ser
do PMDB, partido que tem enfrentamentos diretos com o PP que está
no poder - aproveitou os reclames
diversos sobre o assunto e criticou
o governo de forma pública na última sessão da Câmara, realizada na

segunda-feira (27 de novembro). Ele
chegou a criticar até a capacidade
profissional das pessoas envolvidas
na reforma do lugar. “Gostaria de saber qual foi o arquiteto que projetou
a reforma provisória da entrada do
Parque da Guarita... só falta pendurar
abacaxi para ficar igual às tendas de
beira de estrada”, ironizou o vereador. “E estamos falando do Parque
da Guarita, o ponto mais conhecido
turisticamente de Torres e do litoral
gaúcho”, disse Tubarão.
Nas redes sociais a crítica é similar.
Mesmo as vezes sendo fruto de grupos organizados de oposição a este
governo, algumas reclamações são
legítimas e colocam em cheque principalmente a capacidade de planejamento da atual prefeitura.

Projeção de como deverá ficar novo pórtico 'oficial'

O Jornal A FOLHA, então, contatou a prefeitura de Torres para
maiores explicações sobre a situação do pórtico de entrada ao Parque da Guarita. Fomos informados
pela assessoria do prefeito Carlos
Souza que o pórtico oficial será
construído com recursos próprios
captados pelo Parque da Guarita,
"com início das obras previstos
para depois da alta temporada,
para evitar transtornos durante o

A importância do Parque Estadual
José Lutzenberger (mais conhecido
como Parque da Guarita) no turismo
de Torres é assunto sempre recorrente. Críticas e sugestões de vários
lados surgem sugerindo aproveitamentos diferentes para o lugar, com
o objetivo de aumentar a presença de
Turistas, ou preservar o local... tudo
normal e saudável. Mas na semana
passada, as redes sociais estamparam
críticas de torrenses sobre o Parque
Estadual que foi cedido para Torres. A
motivação das críticas? O estado que
se encontra o que chamam de pórtico
de entrada do parque, lugar onde os
veículos pagam para ingressar no estacionamento da Guarita.

Prefeitura responde
maior período de fluxo no acesso
à Guarita". A previsão é de que
esta obra esteja pronta ainda no
primeiro semestre de 2018.
Já o pórtico provisório para o
verão estará instalado nos próximos dias, em uma estrutura de
madeira e com identidade visual
indicativa do parque, para localização dos visitantes. Esta identidade visual já estará, inclusive,
com o novo logo desenvolvido

para o Parque da Guarita - uma
imagem nova e contemporânea,
que teve o meio ambiente e os
elementos que aludem aos destaques do parque como inspiração.
A assessoria de Carlos Souza também ressalta que já estão sendo
realizadas uma série de melhorias
no Parque da Guarita para o veraneio - como reforma do banheiro,
recuperação da pavimentação e
limpeza.
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HOSPEDAGEM LEGAL: projeto que visa a regularização e
qualificação dos meios de hospedagem em Torres
Reunião de pré lançamento do projeto (foto) ocorreu no Ministério Público
Na manhã dessa última quarta-feira, 27 de novembro, o prefeito Carlos
Souza apresentou ao Promotor de Justiça de Torres, Márcio Roberto Silva de
Carvalho, o projeto Hospedagem Legal que tem como objetivo valorizar os
estabelecimentos legais e regularizar
os demais. O prefeito estava acompanhado da secretária municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Carla Daitx,
e representantes de outras entidades
que trabalharam na iniciativa. O pré-

-lançamento do projeto ocorreu no
Ministério Público, que acompanha a
questão, preocupado com a segurança dos usuários em estabelecimentos
de hospedagem.
O trabalho é uma soma dos esforços dos técnicos da Secretaria de
Turismo, Cultura e Esporte, Conselho
Municipal de Turismo, Sindicato dos
Hotéis, Restaurante, Bares e Similares e Ministério Público. Conforme foi
destacado pelo prefeito, o principal

propósito é o de valorizar os estabelecimentos regularizados e num segundo momento propor a regularização
dos demais. Ao promotor foi explicado
o passo a passo para a elaboração do
projeto, onde foi salientado que todo
o processo de regularização pode ser
realizado na Prefeitura de Torres, por
meio, da Sala do Empreendedor. Uma
cartilha detalhada sobre estes procedimentos está sendo disponibilizada
on-line.

Selo "Hospedagem Legal"
Os meios de hospedagens, em
regular exercício, receberão um
selo “Hospedagem Legal – Turista
Seguro” que qualificará o estabelecimento, dando maior visibilidade
e proporcionando novos negócios.
Também terão seu estabelecimento vinculado no site da Prefeitura Municipal. Consideram-se

meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos
destinados a prestar serviços de
alojamentos temporário, independentemente de sua forma de constituição.
Para a presidente do Sindicato,
Ivone Ferraz, a iniciativa é importante por considerar que Torres

conta com muitos moradores que
fazem concorrência desleal ao alugarem no verão vários imóveis. O
aluguel unifamiliar, quando a família aluga um ou dois outros imóveis
no seu terreno, não é preocupação
do Sindicato. Durante o encontro,
ficou acertado entre a Promotoria
e a Prefeitura que a iniciativa e seu

regramento será formalizada em
decreto até fins de dezembro e
que o Hospedagem Legal contará
com um grande ato de lançamento
para projeção na sociedade. Tam-

bém participaram desta reunião, o
presidente do Conselho Municipal
de Turismo, Ataualpa Lumertz, o
presidente da SAPT, Gerson Nunes,
e servidores da Prefeitura.

Esquadrilha da Fumaça é presença já É neste domingo, a última edição em
confirmada no 30° Festival
2017 do programa Minha Prainha
sua tenda exibindo um lindo balão cativo.
Internacional de Balonismo de Torres Com prefeitura de Torres
A Esquadrilha da
Fumaça da Força
Aérea Brasileira é
atração já confirmada no 30º Festival
Internacional de Balonismo de Torres,
que ocorre ano que
vêm. A boa notícia
foi anunciada pelo
diretor da Arcanjos Shows Aéreos,
Newton Nogueira.
Com o apoio da Prefeitura
Municipal
de Torres, Newton
participou nos dias
11 e 12 de novembro da 2ª ASA – Convenção da Agenda de
Shows Aéreos Brasileira, no Aeroporto de
Campo de Marte, em São Paulo, onde foi
aberta a agenda da Esquadrilha da Fumaça para 2018. O 30º Festival será realizado
de 27 de abril a 1º de maio de 2018.

O diretor da Arcanjos Shows Aéreos
destaca que Torres é um berço único de
diversas atividades aéreas. “Raras cidades
no Brasil têm tantas modalidades operantes, com atletas e competidores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente como tem aqui”, afirmou ele.

Neste próximo domingo, dia 3 de dezembro, será realizada a sexta edição do
Minha Prainha, projeto de lazer, esporte e
cultura aprovado pela presença do público.
Em sua trajetória, a iniciativa comprovou o
crescimento gradativo da participação dos
moradores e visitantes de Torres. Nesta
edição, além das atrações do programa, o
Minha Prainha será também palco, no início da manhã, do Circuito Sesc/Caixa de
Corridas que ocorrerá a partir das 8h com
saída ao lado do Hotel Sesc e da Prainha.
O público ainda poderá prestigiar a Etapa
Oric Surfboards, o último evento da temporada competitivo da Associação de Surf de
Porto Alegre, que será realizada também a
partir das 8h. Tudo com apoio da Prefeitura
de Torres.
O evento ocorre na praça central da
Prainha das 9h às 18h.Quem quiser está
convidado para um chimarrão por conta
do Toninho, da Erva Mate Barão. Durante
todo o dia serão distribuídas mudas pela
Pinho Construtora , que estará no local em

Quem também estará no lugar, oferecendo sua prestação de serviço, é a Secretaria
Municipal de Saúde.
Durante todo o dia haverá doação de
cães e gatos pela Ong Vira Lar. Na edição de
número quatro foram doados nove filhotes. Outra destaque é a música de Inaudi
Ferrari às 10h, apresentação de dança com
os alunos da professora Débora, às 11h,
jogo Cambio, às 14h; orientação sobre os
cuidados com o banho de mar por meio do
Corpo de Bombeiros, às 15h; apresentação do conceituado pianista Luis Fernando
Rayo, às 16h, seguido de samba e pagode.
A promoção do Minha Prainha é da Prefeitura de Torres, por meio da Diretoria de
Juventude, com apoio das Secretarias Municipais. O evento já contou com cerca de
35 parcerias no total.
Em 2018 o Minha Prainha deve voltar
em novo formato, ainda sem data confirmada. Está sendo avaliada a realização
durante a temporada de verão, pois o local
sediará outros eventos que também vão
prestigiar nossos moradores e turistas

Na capital, Prefeitura de Torres
encaminha melhorias para o setor rural
O prefeito Carlos Souza acompanhado
do secretário de Desenvolvimento Rural e
Pesca, José Vanderlei Brocca, assinou na última quinta-feira, 23 de novembro, o termo
de cessão de uso até fins de 2018, de um
trator Komatsu, com o secretário estadual
de Transporte, Pedro Westphalen. Ainda
em Porto Alegre, prefeito e secretário Brocca trataram sobre a doação, para breve, de
uma retroescavadeira para Torres, através
do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Ernani Polo.

Conforme o secretário municipal, as iniciativas vão fomentar a agricultura familiar,
fortalecendo a patrulha agrícola do município e ainda vão contribuir para a limpeza de
nossas ruas. O trator foi cedido pelo DAER.
Os equipamentos também vão colaborar
na extração da saibreira do município, localizada entre o Jacaré e Dom Pedro de
Alcântara. Com o secretário Ernani Polo, o
prefeito e Brocca ainda trataram sobre recursos para o asfaltamento entre a Vila São
João e o Rio Verde.
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EMPREENDEDORISMO

Prefeitura de Torres conquista prêmio por ações de
desenvolvimento e empreendedorismo
Entre os municípios do Litoral gaúcho, Torres foi o único que recebeu este reconhecimento
Por Prefeitura de Torres
A Prefeitura de Torres recebeu na última quarta-feira, dia 29 de novembro,
o reconhecimento do Sebrae como uma
das cidades do Rio Grande do Sul que se
destacaram em 2017 pelas políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e
ao desenvolvimento local. O troféu foi
entregue durante o Seminário Estadual
“Brasil Mais Simples” para a Diretora da
Sala do Empreendedor de Torres, Valdéria Silva, que representou o prefeito
Carlos Souza no evento em Santa Maria. O troféu foi transmitido ao prefeito
na tarde desta quinta-feira, 30. Entre
os municípios do Litoral Norte Gaúcho,
Torres foi o único que recebeu este reco-

nhecimento.
O prefeito destacou que a Administração Municipal se sente muito honrada
com este reconhecimento. “Este prêmio do Sebrae mostra que estamos no
caminho certo, com um novo tempo de
desenvolvimento na construção de uma
cidade melhor para todos. O reconhecimento é resultado do trabalho intenso da Administração Municipal durante
2017 na implantação de programas do
Sebrae em Torres”. De acordo com o
gerente regional do Sebrae, Paulo César Bruscato, a cidade tem se destacado pela implantação de todas as ações
preconizadas por eles para que um município seja considerado realmente uma
cidade empreendedora.

Cidade da Oportunidade e Qualifica Torres
Para o secretário de Trabalho, Indústria
e Comércio, Matheus Junges, este prêmio
é fruto do Programa Cidade da Oportunidade lançado pela administração municipal para potencializar a economia local. O
Programa inclui, entre outras ações, estratégias como o Programa Jovens Empreen-

dedores Primeiros Passos (JEPP) que inclui
a disciplina de empreendedorismo no currículo escolar e já está beneficiando mais
de 500 crianças do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental.
Entre as iniciativas que levaram a este
resultado, destaca-se também o Programa

Valdéria (d), secretário Matheus (c) e prefeito Carlos Souza
Qualifica Torres que já ofereceu capacitação para mais de 900 pessoas somente
este ano, em diversos temas como planejamento empresarial, finanças, boas
práticas na alimentação e atendimento
ao cliente. Outra ação do Programa é a
implantação da rede Simples, sistema

que facilita a abertura e regularização de
empresas, desburocratizando os processos. “Somos merecedores deste reconhecimento e nos sentimos orgulhosos de
poder contribuir para o crescimento dos
empresários”, destacou a diretora Valdéria Silva.
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Fausto Araújo Santos Jr.

Torrense na corrida política de 2018?
Que bom. A cidade de Torres deverá ter,
mais uma vez, um nome para representá-la em
nome do Litoral Norte. O vereador Pardal, que
já foi vice-prefeito, secretário de governo municipal e concorreu à vaga de prefeito na cidade
- obtendo 7 mil votos em 2012, agora está disponível dentro de sua agremiação atual, o PRB,
para ser lançado a candidato a uma cadeira na
Assembleia Legislativa do RS (ALERGS). Ele
próprio anunciou sua decisão na última sessão
da Câmara, realizada na segunda-feira, dia 27.
A ex-prefeita Nílvia concorreu dois anos para
esta função, mas conseguiu parcela firme de vo-

tação somente no município de Torres, tendo
poucos votos em outras cidades (se olharmos
sob a ótica da necessidade). Para ser eleito, um
candidato tem que fazer pelo menos 30 mil votos se o processo for PROPORCIONAL e o partido fizer uma coligação boa. No ano de 2014,
a maioria que entrou na ALERGS ficou acima
desta média, embora um deputado do PV tenha
ingressado na assembleia como deputado titular com 9 mil votos (pelo coeficiente eleitoral
da coligação, onde a soma de poucos votos que
sobraram de outras agremiações deram a ele o
resto que faltava para a vaga).

Com esta votação e esta “sorte” que teve o
verde João Reinelli, até a votação conseguida
aqui em Torres como nome local, que pode
passar de 10 mil votos, consegue colocar um
torrense ou litorâneo na Câmara.
Pardal responde a processo na justiça por
irregularidades em licitações em Torres. Mas
dificilmente será impedido de concorrer. Para
tanto tem que ser condenado em segunda instância. E pra isto acontecer, ele teria que ser
condenado em 1ª instância aqui na comarca e
condenado no Tribunal de Justiça por uma turma, o que geraria a chamada 'ficha suja'. Di-

Pardal quer concorrer a Deputado
Estadual
ficilmente estas duas condenações vão ocorrer
em oito meses, imagino eu.

PDT e PP romperam mesmo em Torres? E a presidência da Câmara?
O jornalista de O SUL Flávio Pereira divulga
em seu blog no dia 21 de novembro, que o PP de
Torres rompeu com o PDT de Torres. Disse o
mesmo jornalista que, inclusive, o PP teria demitido os CCs do PDT no governo. Ele deve ter levado em conta a notícia divulgada pelo Jornal do
Mar, que dizia a mesma coisa (na circulação da
publicação, dia 17 de novembro). Só que não... É
que até agora não houve nenhuma nota oficial do
PP nem do PDT sobre o assunto. Ficou só na especulação. E que eu saiba ninguém do PDT saiu
de seus cargos.
O vereador Dê Goulart, na última sessão da
Câmara, foi um pouco escorregadio sobre o assunto. Disse que não recuaria se o PL da base do
IPTU voltasse à pauta e votaria contra de novo.

Antes, na sessão anterior, ele disse que havia uma
negociação entre PP e PDT, onde o acordo seria
que a presidência da Câmara ficaria com os brizolistas neste ano.
Dê disse que se alivia em estar fora do governo,
mas até agora não houve nenhum fato real para
efetivar o rompimento: só uma reunião dentro do
Partido Progressista, com poucos convencionais,
que teriam decidido o rompimento unilateral pelos pepistas. Mas ficou como papo de churrasco.
Não houve uma nota oficial para a imprensa, pelo
menos não recebemos aqui.
Nesta próxima segunda-feira deve haver votação para a presidência da Câmara de Vereadores
da cidade de Torres. Parece que o vereador Fábio
da Rosa queria a vaga, mas tem a combinação an-

terior com o PDT. Além disto, pode haver uma
virada de mesa radical, onde PMDB e PDT poderiam se unir e fazer outra chapa para a presidência
da mesa, quando teriam chance de ter quatro votos do PMDB, dois do PDT e um do PRB, o que
dá maioria (com sete votos) e tiraria a autonomia
do governo Carlos em escolher a presidência da
casa. E o candidato pode ser do PMDB, o Gimi,
pois o ano de 2018 tem votação do Plano Diretor
e o vereador quer muito debate na casa.
Pode haver ainda a união do PMDB para eleger alguém do PDT, caso o rompimento se concretize. Pode haver a combinação de que, para
isto, o PMDB fique com a presidência no ano de
2019, ou 2020... E no partido (PDT) há o próprio
Dê Goulart e o vereador Rogerinho para a vaga:

os dois tem experiência na presidência da casa
também.
Mas a votação pode, ainda, ser até transferida... Olho no lance!

Rompimento de PDT e PP II
Na mesma sessão, o vereador Fábio da
Rosa (PP) respondeu ao desabafo de Dê
Goulart sobre a relação de seu PDT com o
PP de Fábio e do prefeito Carlos Sousa. Ele
criticou o PDT que critica o excesso de CC
no governo, questionando que o que o PDT

exige é justamente a nomeação de CCs no
governo. “CC só é bom se for do PDT?”
Ironizou Fábio. E o vereador que é líder do
governo na Câmara aproveitou E chamou de
politicagem esta insistente demonização dos
CCs por parte de oposicionistas. “Por que

esta demagogia em demonizar o CC? Eles
trabalham, inclusive, se são chamados no
final d de semana sem cobrar hora extra e
brigam pelo governo”, desabafou Fábio.
O vereador também reclamou que está
acontecendo muita morosidade nos trâmites

Falta de transparência e de planejamento?
Ainda no debate sobre o governo Carlos em
Torres, o vereador Gimi (PMDB) concordou com
seu colega Fábio da Rosa sobre a morosidade dos
trâmites do sistema de aprovação de recursos federais. Mas a seguir criticou a falta de transparência
do governo de Torres em não compartilhar publicamente estes problemas burocráticos, de não comunicar para vereadores e para a população estas
“pedras no caminho”.
O vereador também criticou a falta de planejamento do Governo Carlos, lamentando que os
governantes insistem em deixar para a última hora
questões importantes. Exemplificou se reportando

a questão das licenças para os pontos de vendas
no veraneio, como o problema dos artesãos, dos
quiosques, dentre outros.
A seguir falou sobre o Plano Diretor como o
exemplo clássico da prefeitura de Torres em deixar
de lado o planejamento. “Já faz anos que o Plano
Diretor ameaça entrar mas não entra para debate
na Casa. Ele foi criado no governo Clovis Webber
Rodrigues e só... Depois passou Cafrune, Milanês,
oito anos de João Alberto, mais o governo passado
de Nílvia e agora já um ano do Carlos... e ainda
estamos esperando as modificações do Plano Diretor”, afirmou o vereador. “Lembro que NÃO

VAMOS VOTAR DE AFOGADILHO”, firmou pé o vereador. .
Gimi reclamou que para ele
existem pessoas que colocam o
Plano Diretor "embaixo do Braço"
e não liberam o documento nem
debatem com seus pares, como
se fossem semideuses. E alertou
que, se houver mais morosidade,
a cidade pode mais uma vez ter a
construção civil proibida por falta
de disciplina e cumprimento de
regras institucionais.

de projetos para a formalização de créditos
de verbas federais na Caixa Federal, banco
que centraliza estas burocracias. E disse que
o governo Carlos Sousa tem muita coisa a
ser anunciada, só faltando a aprovação das
verbas.
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Vereadores homenageiam torrenses pela passagem do dia
da Consciência Negra
Cada um dos 13 vereadores torrenses escolheu uma personalidade negra local para ser homenageada
Em Sessão Solene realizada na última segunda-feira, dia 27 de novembro, a Câmara de Vereadores de Torres homenageou pessoas da comunidade pelo dia da Consciência Negra, que é
comemorado anualmente dia 20 de novembro.
A homenagem aos afrodescendentes na câmara
torrense pela passagem da data - ocasião dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na
sociedade brasileira - vem sendo realizada anualmente. Foram treze nomes escolhidos pelos treze
vereadores, por critérios definidos por cada edil.
Na entrega, os vereadores leram uma espécie
de currículo dos homenageados, enaltecendo

predicados de cada um conforme ideologia escolhida para a homenagem, sem regras específicas
ou conceitos pré-estabelecidos. E os familiares,
amigos e os próprios homenageados aproveitaram o agraciamento e festejaram com palmas e
alegria suas histórias pessoas. Lutas contra racismo e a discriminação foram lembradas, bem
como as buscas por mais igualdade social, a inclusão do negro e da cultura afro-brasileira na
sociedade. Abaixo a lista dos homenageados e ao
lado o vereador que escolheu seu nome para a
homenagem da Câmara Municipal de Vereadores
de Torres.

Ana Lúcia Alves de Farias Tolentino – homenagem por Dê Goulart (PDT)

Ana Paula Silva da Silva –
homenagem por Téo

Claudete dos Santos Martins – homenagem
por Zete (PT)

Lucas Antunes da Silva –
homenagem por Marcos (PMDB)

Anilce dos Santos Souto – homenagem por Jeferson
(PTB)

Elza Dolores da Silva – homenagem por
Rogerinho (PDT)

Fisioterapeuta e ativista cultural Luís
Gustavo de Oliveira – Gimi (PMDB)

Professor de boxe Dionatan Santos Pacheco – homenagem por Gisa (PP)

Eliar da Silva – homenagem por Pardal
(PRB)

Naiara Matos dos Santos –
homenagem por Fábio (PP)

Narciso Valmarate Fagundes –
homenagem por Val (PP)

João Gilberto Teixeira da Silva –
homenagem por Jacques (PMDB)

Zaira Marlize da Silva Teixeira –
homenagem por Tubarão (PMDB)
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Realizado com sucesso o DIA DA OPORTUNIDADE
Evento contou com público de mais de 200 pessoas, com ofertas de emprego e capacitações em Torres
A Prefeitura de Torres através do Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, realizou no Lions Clube na última sexta-feira, dia 24 de novembro, o Dia da Oportunidade. O evento contou com um público de mais
de duzentas pessoas durante sua tarde de atividades. Teve como parceiros o SINE/FGTAS, o CIEE, o
SENAC e a Sala do Empreendedor – Secretaria de
Planejamento. Foram oportunizadas informações
referentes à confecção de carteira de trabalho,
ofertas de emprego, vagas de estágios, turmas
para o programa menor aprendiz, além de entregas e inscrições para cursos gratuitos. O evento foi
um sucesso e deverá receber mais edições.
Com uma plateia interessada sobre o tema,
as palestras sobre currículos, apresentação em
empresas e empreendedorismo foram muito bem
recebidas por todos presentes, na maioria jovens,
na primeira etapa do evento. A iniciativa foi aberta pelo secretário municipal de Planejamento,

Indústria e Comércio, Mateus Junges, representando o prefeito Carlos Souza, e pela secretária
de Assistência Social e Direitos Humanos, Neusa
Carlo. A ação contou com a apresentação das
crianças e adolescentes do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizaram
uma belíssima apresentação - “Os Acrobatas”.
O Dia da Oportunidade foi encerrado com
uma palestra muito divertida e animada “Faça de
sua Vida um Show” do cantor, compositor, palestrante e Mestre Roselei Luiz Angst e sua equipe. A
palestra foi oferecida também como capacitação
dos atendidos pelo Programa Frente Emergencial de Trabalho – PFET. A iniciativa é mais uma
oportunidade para incluir a população no mercado de trabalho, visando uma melhora de vida
para todos, afirmou a secretária Neusa Carlo, que
agradeceu também a participação das instituições
parceiras que realizaram o evento, bem como de
toda equipe do CRAS, SCFV e do administrador do
CRAS, Diogo Gonzalez.

Estandes da Feira de Natal de Torres sendo montados na Praça XV
Com prefeitura de Torres
Começaram a ser construídas
pela Prefeitura, nesta segunda-feira, 27 de novembro, os estandes da Feira de Natal da Agricultura Familiar "no Largo Samhan",
espaço que assim passou a ser
recentemente denominado pela
prefeitura - conhecido como a extensão da Praça XV. A Feira será
inaugurada na próxima quinta-feira, dia 30, às 15h, e nesta segunda
edição vai oferecer pães, bolachas, doces, orquídeas, verduras,
frutas entre outros, tudo proveniente dos agricultores torrenses.

A iniciativa vai ocorrer até o dia 6
de janeiro sempre das 15h às 23h.
Através da atuação das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos, Desenvolvimento
Rural e Pesca e da Secretaria de
Turismo, Cultura e Esporte, os
estandes estão sendo montadas
de maneira convidativa, atraindo
a atenção do público. A primeira
edição ocorreu na Praça XV, porém, com o propósito de valorizar
o Largo e ainda para a atividade
não conflitar com a programação
cultural que será realizada na Praça, os organizadores optaram pela
área próxima ao Banco do Brasil.

Ao todo serão oito estandes
ocupadas pelos seguintes participantes: Orquisel, Aport (agricultores de diversas localidades),
a Base (agricultores do Rio Verde), estande de agricultor da Vila
João XXIII de produção orgânica,
Guarapa Torrense, trabalhos de
origem social proveniente da Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos junto com o
trabalho das mulheres do Presídio
Estadual Feminino, do Clube de
Mães de Torres com o Barro Cortado e ainda dos índios guaranis,
da Aldeia Nhu-Porã, do Campo
Bonito.

200 crianças participam de
mais uma edição dos Jogos da
Educação Infantil de Torres
Na última quinta-feira, 23 de novembro, ocorreu mais uma
edição dos Jogos da
Educação Infantil na
sede do SIMTO- Sindicato dos Servidores
Municipais de Torres.
Seis Escolas Municipais
de Educação Infantil
participaram das atividades que envolveram
cerca de 200 alunos do
pré II com idades entre
4 e 5 anos. São elas: Alcino Pedro Rodrigues,
Joaquina, Sadi Pipet de
Oliveira, São Francisco
de Assis, São Jorge e
Stan.
O JEI foi realizado de forma lúdica e competitiva com interação entre os alunos de diferentes escolas.

A formação das equipes aconteceu
de forma aleatória para prevalecer
o equilíbrio nos resultados e as
atividades realizadas na forma de
rodízio proporcionaram o envolvi-

mento e a participação igualitária
de todos os alunos. O evento foi
realizado pela Secretaria Municipal de Educação sob coordenação
do professor Darlei Comin.

Senac Torres participa
seletiva para competição
internacional
Entre 6 e 8 de dezembro, o Senac Torres participa das Competições Senac de Educação Profissional – Etapa Regional, na ocupação
Serviço de Restaurante, representado pelo aluno Aurélio Gabriel
Pereira dos Santos. O evento acontece na Faculdade Senac Porto Alegre e reunirá alunos de seis escolas do Estado que serão avaliados
em provas ao longo da semana.
Também participam das provas as
escolas Senac Bento Gonçalves,
Senac Comunidade e Faculdade
Senac Porto Alegre.
Os dois melhores alunos (1°
e 2° lugar) na ocupação seguem
treinando juntos. Em 2018, haverá a eliminatória nacional das
Competições Senac de Educação
Profissional, sendo que seus vencedores representarão o Brasil na
WorldSkills 2019, que acontecerá

em Kazan, na Rússia. Em setembro
deste ano, a instituição já selecionou alunos que, no ano que vem,
participam da disputa nacional nas
seguintes ocupações: Cabeleireiro, Cozinha e Cuidados de Saúde e
Apoio Social.
Para a coordenadora de internacionalização do Senac-RS, Carla
Cassol, essa iniciativa é muito importante para incentivar o intercâmbio e compartilhamento de
conhecimento entre as escolas do
Senac. “Iniciativas como as competições não apenas destacam a importância da educação profissional
em um contexto de crise de mão
de obra qualificada, como também
contribuem para a melhoria da
qualidade dos egressos, os quais,
inseridos no mundo do trabalho,
promoverão o desenvolvimento
econômico regional”, destaca.
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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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ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Bárbara Brum, Ionara Macedo e Melissa Beatriz Licker Berro
(acadêmicas do curso de Administração da ULBRA TORRES.)

Embalagem:
despesa ou investimento?
No início, a embalagem era vista somente para proteger, transportar e
estocar mercadorias. Com o passar dos anos, ela adquiriu uma identidade
própria através das marcas, exercendo um papel importante na vida do
consumidor, ela também conta com fortes apelos a ecologia e sustentabilidade, tornando-a uma importante ferramenta de marketing.
Dentro do "mix de marketing" - 4P's ( produto, preço, promoção e praça)
, no Produto encontra-se a embalagem, com seus atributos, como: qualidade, design, praticidade... Sabe-se que a embalagem representa um custo
final dos produtos significativo.
Atualmente as embalagens agregam valor ao produto atraindo o consumidor no ponto de venda, sendo assim, é o principal meio de comunicação e diferenciação, através dela é possível transmitir ao consumidor uma
mensagem sobre o produto, e inclusive influenciar o consumidor a adquirir
o que lhe é ofertado pelo design e aparência da embalagem, fazendo com
que a mesma se torne uma ferramenta competitiva de grande importância
nos dias atuais.
As empresas devem estar sempre atentas, pois na mesma dimensão de
importância da embalagem deve estar o produto, porque a embalagem
precisa estar à altura do produto, mas este também deve estar à altura da
embalagem, caso contrário, o cliente pode até adquirir um produto devido
ao apelo visual da embalagem em um primeiro momento, mas não voltará
a adquiri-lo novamente. É como ganhar um presente cujo pacote enche os
olhos e estimula a curiosidade, mas ao abri-lo se deparar com algo decepcionante.
Na escolha da embalagem mais adequada, é preciso saber a quem se
quer atrair, qual o público alvo da estratégia, para a partir daí definir a cor,
o design, o modelo mais adequado. É fundamental atrair a atenção do
cliente, entrar na mente dele, usando de muita criatividade e originalidade,
pois em dias onde os apelos visuais se tornam cada vez mais agressivos e
constantes, não é qualquer embalagem que ganha destaque.
Atender aos desejos e necessidades do consumidor não é mais suficiente, além disso, é necessário surpreender o cliente, mostrar o diferencial e o
valor agregados ao produto.
Em um mundo onde a preocupação com o meio ambiente ganha um destaque sempre maior, e as informações sobre escândalos de empresas cuja
responsabilidade (ou irresponsabilidade) por desastres ambientais estão
acessíveis a todos, é primordial pensar na natureza, nossa casa comum, ao
escolher a embalagem apropriada, levando em consideração os malefícios
que esta pode trazer ao meio em que vivemos. Por isso, é preciso trabalhar
com embalagens que sejam sustentáveis e não prejudiquem o lugar em que
vivemos. Muitas empresas têm seu destaque e sucesso aumentados por
trabalharem com embalagens retornáveis e assim diminuírem a poluição, e
inclusive, a longo prazo, os custos com embalagem.
Uma embalagem criativa, sustentável e diferenciada, garante um posicionamento de destaque ao produto e faz com que a mesma se torne um
investimento ao invés de custo, pois aumenta o lucro da empresa através
do aumento de vendas do produto. Assim, torna-se indispensável pensar e
investir em embalagem como uma ferramenta que garante sucesso à marca
através da aquisição de novos clientes e destaque no mercado. Lembrando sempre, que a embalagem é o vendedor silencioso no PDV ( ponto de
venda).
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TURISMO OU VERANEIO?
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.
Os setores que mais arrecadam para o nosso município é o da construção civil e o turismo.
Porem muitas pessoas já me disseram que Torres não é uma cidade turística e sim uma
cidade de veraneio. Me informei sobre a famosa cultura marisqueira, ou seja, o verão é que
mantem diversas atividades.
Fiz uma pesquisa sobre esta condição e pude levantar algumas considerações a respeito.
Antes gostaria de colocar algumas experiências pessoais. Como por exemplo conheci Gramado no inverno de 1975 na época se tratava apenas de uma estação de férias de inverno,
me lembro que havia uns poucos hotéis, e que a noite saímos para jantar sempre no mesmo
restaurante pois não havia opções. As atividades de lazer era andar a cavalo pelas trilhas
nas montanhas e suas araucárias. Na passagem de ano de 1974 para 1975 eu e minha
família estivemos no Hotel Marambaia em Balneário Camboriú era praticamente a mesma
situação, o Hotel Marambaia era um dos poucos, também sempre íamos ao mesmo restaurante e a principal atividade de lazer era as praias.
No site da Secretaria de Turismo do Estado, Torres aparece como a sexta cidade turística
gaúcha, atrás de Porto Alegre, Gramado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canela. O turismo, conforme definido pela Organização Mundial do Turismo, inclui "as atividades realizadas por pessoas durante suas viagens e permanece em locais diferentes do seu ambiente
habitual por um período consecutivo inferior a um ano, para fins de lazer, negócios ou
outros”.
O turismo pode ser cultural. Neste caso, estamos falando de turismo: Criativo; Urbano;
Monumental; Arqueológico Funeral; Compras; Etnográfico; Literário; Idiomático; Gastronômico; Enologia e Industrial. Pode ser o turismo natural: Rural; Ecoturismo; Agro turismo;
Agro ecoturismo; Ornitológico e Cinegético. Pode ser o turismo ativo: Parques Temáticos;
Esportes; Aventura; Religioso; Espiritual; Místico; Termal ou de Saúde; Médico e Social; Experiencial; Cinematográfico e Itinerante. Outro turismo é o de negócios: Reuniões e Congressos; Seminários e Convenções; Viagens de Incentivo e Viagens Fam Trips.
Alguns dos fatores que determinam uma cidade turística é o número de leitos disponíveis
em hotéis como também a oferta de restaurantes e a diversidade gastronômica. Nossa
cidade além de possuir estes atributos também é considerada a mais bela praia do Rio
Grande do Sul por suas belezas naturais.
O turismo além de movimentar todo comercio local, envolve uma série de serviços que
giram esta fabulosa economia, sendo estes: O serviço de alojamento, quando a estadia é
fornecida aos usuários de serviços turísticos; Serviço de alimentação, quando alimentos ou
bebidas são fornecidos para serem consumidos; Serviço de guia, quando são prestados serviços de orientação turística profissional, para interpretar o patrimônio natural e cultural
de um lugar; Serviço de boas-vindas, ao organizar eventos como reuniões, congressos, seminários ou convenções; Serviço de informação, quando são fornecidas informações turísticas aos usuários; Serviço intermediário, quando na prestação de qualquer tipo de serviço
turístico suscetível de ser exigido por um usuário, as pessoas intervêm como um meio para
facilitar a vida dos usuários; Serviços de consultoria turística, é oferecido por especialistas
licenciados no setor de turismo para realizar o trabalho de consultoria turística.
A ideia de promoção do turismo, refere-se à difusão de um lugar como destino turístico. É
importante notar que a chegada de visitantes a uma cidade gera renda para esse local e é
por isso a importância da promoção do turismo.
Em particular, deve ser estabelecido que qualquer projeto de promoção do turismo pode
abranger uma grande variedade de objetivos. No entanto, entre os mais comuns estão os
seguintes: Promover o que seria a atração turística de um lugar; Aumentar e divulgar a
oferta que existe para o turista; Captar eventos de certa relevância para a área; Incentivar
o envolvimento de todos os profissionais relacionados ao turismo para promovê-lo e atrair
mais visitantes.
Para alcançar todos esses propósitos e muito mais, pode-se recorrer a uma série de ferramentas de promoção do turismo. No entanto, entre eles, destacam-se: conferências, feiras,
congressos, visitas de interesse turístico, festas, eventos, congressos e rotas.
Além de tudo isso, devemos enfatizar que quando falamos de promoção do turismo, devemos ter em mente que existem vários aspectos e elementos que o moldam e são necessários para atingir seus objetivos. Especificamente, nos referimos ao turismo como um
elemento intangível, a consumidores ou turistas, a agências de viagens, estratégias ou comunicações, que podem ser internas ou externas.
Assim é necessária uma campanha de promoção turística para indicar as atividades e empreendimentos que são realizados com a intenção de que os viajantes potenciais conheçam
nossa cidade e decidam planejar uma visita. Essas campanhas devem divulgar nossas atrações naturais, históricas, culturais, etc.
Então fica a questão nossa cidade é turística ou de veraneio? Se for de veraneio o que falta
para ser turística? Gramado era uma cidade de inverneio.
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Redemac RS apresenta nova diretoria
A Redemac, rede de cooperação de lojas de material de construção, encerrou 2017 apresentando
sua nova diretoria para gestão 2018/2019, em jantar baile realizado no último sábado (25/11), em
Torres. Durante o evento foram empossados Edson
Berbigier como presidente da rede, Dino Sani Gross
Martins como vice-presidente, Nivaldo Dalla Valle
dos Santos como diretor-secretário, e Clizeu Luiz
Meinerz como tesoureiro. No último biênio, o representante da loja Redemacc Bomagg de Torres,
Evaldo Maggi, foi quem ocupou a presidência da
tradicional rede de materiais de construção.
Na ocasião, também foram reconhecidos os lojistas Associados Destaque de 2017. Receberam a

homenagem as lojas Redemac A.J. Reis, de Eldorado do Sul e Guaíba, Redemac Center, de Viamão,
e Redemac Morungava, de Gravataí. A parceria
dos fornecedores também rendeu homenagens às
indústrias dos segmentos de atuação da rede. Receberam o troféu Fornecedor Destaque Redemac
as empresas Amanco, Imbralit, Lorenzetti, Tintas
Renner, Deca e Pincéis Atlas.
Com 17 anos de atuação, a Redemac está presente em 58 cidades gaúchas. São 71 lojas no estado, contando com mais de 1300 colaboradores,
além de um centro de distribuição (a Redemac Distribuidora), localizado em Alvorada, junto à sede
administrativa da rede.

Mais dois sócios integram
Lions de Torres

Edson Berbigier (e) substituiu o torrense Evaldo Maggi (d) na presidência

Filme do Burkina Faso encerra o ciclo do Cineclube
Torres sobre a cinematografia africana
Na primeira segunda de Dezembro, dia 4,
haverá no Cineclube Torres a a reprise de uma
sessão que apresentou problemas técnicos, completando assim o ciclo de Novembro “Mãe África” realizado em colaboração com a cinemateca
do Institut Français e a Embaixada da França. A
sessão, que é gratuita, será realizada às 20h no
Restaurante A Prainha (Rua Joaquim Porto, 151).
O filme “No Olho do Furacão” (“L'Oeil du
Cyclone”) aborda o tema dos direitos civis em
âmbito de países flagelados por guerras civis alimentadas pela ganância sobre matérias primas,
e artisticamente representa uma das cinematografias mais ativas do continente africano, a premiada produção do Burkina Faso, país da África
Ocidental. No enredo, Emma é uma corajosa
defensora pública que decide representar um
perigoso rebelde acusado de crimes de guerra
desde quando ainda era uma criança soldado.

Imagem do filme "No olho do Furacão"
Para o sistema, ele não passa de uma besta feroz, mas, aos poucos, ele revela os dramas do
seu passado.
A mostra foi pensada para homenagear o
continente que é berço da humanidade e que,
muito pelos efeitos do sistema escravocrata,
colonialista e depois neocolonialista, apresenta
gravíssimos problemas políticos e sociais, dos
quais a migração represente talvez a consequência mais evidente aos nossos olhos.

Interrupção no Cineclube
Luiz Carlos e a esposa Carmem ( e) foram apresentados pelo casal presidente:
Francisco e Rita (d)
Na última terça-feira, dia 28 de novembro, mais um sócio e sua esposa foram empossados como no Lions Clube de Torres. A
posse aconteceu na reunião festiva mensal
de Lions Clube da cidade, ocasião onde mais
dois possíveis novos sócios participaram
como convidados (para conhecerem o clu-

be).
Luiz Carlos Soares da Silva e sua esposa
Carmen Lizeth Machado da Silva agora fazem parte do quadro do clube de serviços
torrense. Eles foram apresentados pelo
Presidente atual de Lions Francisco Pereira
e sua esposa Rita.

Esta sessão representa também a interrupção (espera-se temporária) da programação
continuada do Cineclube Torres por falta de
local disponível. Isso porque com a chegada da
alta temporada, o Restaurante A Prainha que
cedia gentilmente seu espaço, vai estender
os horários de funcionamento. "Agradecemos
então o público, que acompanhou ao longo do

ano a nossa programação e a nossa luta para
um espaço público de programação cultural e
artística, e os patrocinadores que permitiram a
concretização das atividades: Carioca Calçados,
Up Idiomas, Restaurante A Prainha, Pizzaria
Panzerotti e o advogado César Zortea", conclui
o idealizador do Cineclube Torres, Tommaso
Mottironi.

Escambo Sonoro no Território da Arte
O ESCAMBO SONORO é uma troca de
sons entre compositores e composições.
Conforme o idealizador do projeto, o artista
plástico e Músico Jorge Herrmann, é um momento 'pra quem gosta de cantar e de ouvir',
simples assim.
O 1º ESCAMBO acontece nesta sexta-

-feira (1° de dezembro), das 19 às 22 horas.
Ocorrerá no TERRITÓRIO DA ARTE, bem no
centro de Torres, à rua José Picoral, 174 sala
5."Sintam-se todos convidados, ouvintes e
cantantes. O ingresso é uma contribuição
espontânea, para manutenção do espaço",
conclui Herrmann.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 27/11 e 04/12)
Por Titi Vidal
ÁRIES - É importante seguir seu ritmo,
ariano, mas um ritmo mais lento de preferencia. É importante ouvir mais a intuição
e ser mais cauteloso, porque essa semana você corre muito risco de se precipitar,
de agir por impulso e se arrepender por
alguma coisa que fez na pressa ou pelo menos sem pensar. Preste atenção aos sonhos e se planeje melhor. De um
passo de cada vez.
TOURO - É uma semana para fazer o que
já está programado, taurino, sem grandes
passos, decisões ou mudanças. É um período positivo para estar com as pessoas,
sair com seus amigos e pensar no seu
futuro. É uma boa fase para o amor, com
mais intimidade e proximidade das pessoas, com mais oportunidades para conversar sobre os assuntos mais importantes também.
GÊMEOS - É uma semana super positiva,
geminiano, com movimento, novidades,
oportunidades, novas parcerias, muito trabalho e crescimento pessoal e profissional.
São dias de mais sucesso, movimento social e afetivo, mais visibilidade e oportunidades no trabalho. Mas não perca o foco. Aproveite cada
momento e cada oportunidade com consciência e responsabilidade.
CÂNCER - São dias de mais sensibilidade, canceriano, com emoções mais a flor
da pele e muitos sonhos e planos para
o futuro. Semana positiva para viajar ou
planejar uma viagem, para estudar ou se
inscrever num curso, para escrever ou ler
alguma coisa interessante. São dias produtivos, ótimos para
mudanças. É um bom momento para resolver pendencias
financeiras. Namore e divirta-se.
LEÃO - Semana de mudanças
importantes, leonino. Foco no que te
interessa mais e siga o fluxo da vida com
consciência do que está acontecendo. É
um período importante para estar mais
próximo de sua família e organizar melhor
as coisas da casa. É uma boa semana para comunicar
alguma decisão que tomou nos últimos dias e para assumir
um compromisso mais sério no amor.
VIRGEM - É uma ótima semana, virginiano.
Praticamente tudo dá certo nesse período.
Saia da zona de conforto e aproveite a semana
para fazer mudanças e viver o novo, e também
para aproveitar os resultados concretos que a
vida está trazendo. É sua chance de perceber
o que está dando certo. Dias importantes para organização da rotina da casa e para viajar e se comunicar mais.
LIBRA - É uma semana para cuidar mais de você,
libriano. Faça mais esporte, alimente-se bem, cuide
mais da sua saúde. O trabalho flui melhor se você
pegar leve e também souber delegar, sem criar tanta expectativa. É um momento importante para sentar e conversar sobre os assuntos mais difíceis, sobre aquilo que você
está guardando e esperando o melhor momento.
ESCORPIÃO - É um ótimo momento para namorar e se divertir mais, escorpiano. Se está
sozinho, saia, mostre-se, divirta-se com amigos. É um período movimentado na vida e também em suas emoções. Ótima semana para
resolver assuntos burocráticos e financeiros. É
um momento importante para fazer mais o que você gosta e
organizar melhor a rotina pra ter mais espaço pro prazer.
SAGITÁRIO - Vá em frente, mas vá com calma,
sagitariano. São dias de decisões e movimentos
super importantes, de novidades que chegam
até você. Suas emoções estão mais tranquilas
e isso te ajuda a tomar as melhores decisões. É
uma boa semana para começar um novo projeto. Os assuntos familiares precisam da sua atenção. Tente descansar e ficar mais em casa.

CAPRICÓRNIO - Cuidado para
quem conta suas ideias, capricorniano. Apesar dessa necessidade de cautela, é boa semana
para sair e conversar com amigos, ouvir outras ideias e opiniões e aproveitar para formatar melhor o que já
estava pensando. E não tenha medo de mudar
de ideia, isso será mesmo necessário nas próximas semanas. planeje uma viagem pro seu fim
de semana!
AQUÁRIO - Foco nas coisas práticas, aquariano. É semana de trabalho e assuntos materiais. Aproveite para se organizar melhor.
Você pode investir em alguma coisa que vinha planejando, mas seja
cauteloso ao gastar dinheiro. É um momento para
pensar melhor sobre suas parcerias, ter certeza se
está caminhando com as pessoas certas e valorizar mais os verdadeiros amigos.
PEIXES - Emoções à flor da pele,
pisciano, sendo um ótimo momento para você se permitir sonhar e
olhar a vida com suas lentes coloridas. Mas sem exagerar nas expectativas, hein? É um bom momento
para cuidar mais de você, o que inclui cuidar do
corpo, da alma, da saúde e do visual. Período bem
legal para o trabalho e os estudos. E para fazer alguma mudança de comportamento.
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Ricardo Valim é o novo chefe da
Emater Arroio do Sal

Na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro o Prefeito Affonso Flávio Angst, o
Bolão juntamente com o Secretário do meio
Ambiente, Agricultura e Pesca, Jorge Santos,
receberam no gabinete o Supervisor Regional da Emater RS, Dirlei Matos de Souza que
apresentou o novo Chefe do Escritório da
Emater em Arroio do Sal, Ricardo Valim vai
assumir no próximo dia primeiro de dezembro.
Ricardo Valim é natural de Arroio do sal,
conhece muito bem a nossa região, estava

A FOLHA

ARROIO DO SAL

Arroio do Sal buscando
recursos pela Lei Rouanet

O Secretário de Turismo de Arroio do Sal,
Diego Dias, juntamente com o Prefeito Affonso Flávio Angst 'Bolão' e em parceria com a
no município Itati, onde fez um belo traba- RH Produções, estão levando um projeto ao
lho.
Ministério da Cultura. O objetivo é a captaO Prefeito Affonso Flávio Angst, Bolão, ção de recursos através da Lei Rouanet, obfrisou na reunião a importância de manter o jetivando trazer para Arroio do Sal um espeescritório da Emater no município, para trabalhar junto a Secretaria do Meio Ambiente
desenvolvendo estudos técnicos nas áreas
da agropecuária, agroindústria, agricultura
familiar e no cultivo de hortaliças em estufa,
a vinda do novo chefe do escritório da Emater Ricardo Valim vai ajudar nos desenvolvimentos destes projetos em Arroio do Sal.

táculo a nível nacional para ser oferecido ao
público local.
No início de dezembro o Prefeito Bolão estará indo até Brasília, onde vai passar por
diversos Ministérios em busca de recursos
não apenas para a Cultura mas para todas as
áreas do nosso município.

Arroio do Sal fecha parceria
com o Sesc/RS para atividades
no verão

Secretaria de Educação recebe
veículo 0km

ARROIO DO SAL - Nesta terça-feira, 28
de novembro a Secretária de Educação e
Cultura Joelma Becker recebe a chave de
um veículo 0km das mão do Prefeito Affonso Flávio Angst, O Bolão e do Secretário de Administração Luiz Paulo Masseron
Perez.

A Secretaria de Educação adquiriu uma
Mini Van Spin, completa, da Chevrolet
com sete lugares, veículo comprado com
recursos próprios, desde o início do ano
a prefeitura de Arroio do Sal vem renovando a frota dando mais qualidade aos
serviços prestados a comunidade.

Secretaria de Obra efetivando
recuperações no Arroio do Sal
A Secretaria de Obras de Arroio do
Sal vem recuperando pontes e travessias ao longo do arroio que da nome
a cidade. O Secretário Volnei Pelizza,
o Astengo, vem intensificando os trabalhos de recuperação de pontes, travessias, ruas e avenidas em todo o município para dar condições de transitar
com mais segurança.

A Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude fechou parceria com o Sesc/RS para
as atividades de verão. Entre as atividades esportivas e de lazer previstas, estão
o Passeio Ciclístico, Beach Soccer Livre,
Veterano e Sub-17, Futevôlei e Bubble

Soccer.
O encontro aconteceu na última terça-feira (28), no Sesc Torres e contou com a presença do Secretário, Diego Dias, do Adjunto, Moisés Araujo e do Representante do
Sesc, Vinicius Pauletti.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMUNICADO
A Administração Pública, vem por meio deste, informar que os detentores de permissão
de uso de ponto comercial tipo QUIOSQUE, localizados na faixa de praia à beira mar,
terão até o dia 05/12/2017 para regularizar as pendencias pecuniárias advindas dos
contratos de permissão de uso.
Os quiosqueiros que não regularizarem as pendencias, terão seus contratos rescindidos
automaticamente e perderão suas permissões não podendo fazer uso a partir desta
data.
Luiz Paulo Masseron Perez
Secretário da Administração
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Praça Matriz é reinaugurada
em Três Cachoeiras
No último dia 23, foi entregue pela Administração
Municipal à comunidade
tres-cachoeirense a obra
de revitalização da Praça
Matriz, junto a igreja central da cidade. A reinauguração ocorreu com uma
linda Cerimônia (realizada
no Dia de Ação de Graças)
e a participação especial
da Banda Carlos Gomes,
que abrilhantou o evento.
momento com a comunidade, pois sabe que
A Praça Matriz sempre foi referência para a a expectativa em relação a esta demanda era
comunidade, e foi com este intuito que em muito grande.
2013, a vereadora Fabiana Leffa solicitou
Já o Prefeito Fávio Lipert agradece a toao Deputado Federal Renato Molling (PP/RS) dos que contribuíram para a conclusão da
uma emenda parlamentar para a moderniza- obra, destacando o empenho das empresas
ção e revitalização da Praça.
parceiras na execução, bem como de funcioDesde então, muitos esforços foram dire- nários municipais e algumas voluntárias que
cionados para que esta obra se concretizasse 'abraçaram com todas as forças' a tarefa do
pois muitos transtornos surgiram nesses 04 paisagismo e a finalização da obra. Foi realianos atrasando sua conclusão. Por acreditar zado ainda agradecimento aos vereadores
que o que é público precisa ser respeitado, o Pelezinho e Marcelo Paulart, que buscaram
prefeito Flávio Raupp Lipert, rescindiu o con- junto a empresa RMS a implantação do sinal
trato com a empresa que executava a obra e de internet totalmente gratuita para a comuchamou a próxima empresa que participou do nidade na praça.
certame para a continuidade ao projeto.
E este projeto foi concluído graças a parceiros que também acreditaram em sua
seriedade.
O Deputado Federal Renato Molling
(PP/RS) esteve presente na inauguração
e reconheceu todo o empenho da Administração Municipal (desde o governo do ex prefeito Quartinho até o momento atual) para a realização da obra.
A Secretária de Educação Fabiana Leffa,
responsável pela conquista da emenda parlamentar para a Praça, se sente
Deputado Renato Molling (e) marcou presença
muito feliz por poder estar vivendo este
no ato de reinauguração

Confraternização e celebração de
resultados do 'Programa Cresce Passo'

Segue firme o trabalho de coleta
seletiva em Três Cachoeiras
Na quarta-feira (19), o
prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Lippert, esteve
visitando e conversando
com os trabalhadores vinculados a Associação de
Reciclagem Comunitária
Cachoeirense. Associação
esta que - desde o primeiro semestre de 2017 (com
o apoio do Conselho Municipal do Meio Ambiente
e entidades parceiras) vêm
buscando uma nova proposta, objetivando 100%
de adequação ao Programa Coleta Seletiva no
município.
Na ocasião da visita, o prefeito acompanhou o
carregamento de mais uma carreta de material reciclável, mais de 20 toneladas recolhidas
e compactadas em Três Cachoeiras "Com isso

estamos contribuindo com o meio ambiente
e ainda gerando emprego e renda para as famílias", destacou Lippert, que conclui: "Agradeço o empenho do Departamento do Meio
Ambiente, dos recicladores e em especial a
nossa população que está contribuindo com
o projeto".

Novas estradas são abertas
em Dom Pedro de Alcântara
A Prefeitura Municipal de Dom
Pedro de Alcântara, por meio das
Secretarias de Obras e Agricultura, está realizando uma força tarefa para abrir novas estradas no
município. A ação, que é uma reivindicação antiga dos agricultores
locais, facilitará o escoamento da
produção de banana.
As obras se iniciaram na comunidade do Morro dos Leffa e
devem se estender para outras
comunidades como Morro das
Pedras, Canto do Hilário, Arroio
dos Mengue, Mata-Boi, Canto dos
Magnus, dentre outras.
De acordo com o prefeito de Dom Pedro
de Alcântara, Dirceu Pinho Machado, “essas
melhorias são necessárias e aclamadas há
muito tempo pelos agricultores, portanto
a administração municipal continuará realizando”.

Além da abertura de novas estradas, a
Prefeitura está trabalhando no alargamento
e ensaibramento de todas as ruas do município, buscando proporcionar maior segurança e trafegabilidade para os moradores
e também facilitar o escoamento da produção agrícola da região.
*Com Maiara Raupp

Dom Pedro de Alcântara tem 100% de
cobertura com agentes de saúde

Foi realizado na noite da ultima segunda-feira (27/11), na Fabrica do Lanche em
Passo de Torres, uma confraternização e celebração de resultados do Programa Cresce
Passo. O evento reuniu aproximadamente 70
pessoas, entre elas participantes do programa juntamente com seus familiares e autoridades locais, onde na oportunidade foram
entregues certificados de participação do
programa.
Foram comemoradas, por exemplo, conquistas a nível associativista, onde as empresas do grupo conseguiram satisfazer necessidades comuns, agindo de modo coletivo em
parceria com o governo municipal. O evento
reuniu aproximadamente 70 pessoas, entre

A partir de dezembro, Dom Pedro de Alcântara contará com 100% de cobertura no
atendimento de saúde realizado pelas agentes. Uma nova profissional atenderá parte
da comunidade do Morro dos Leffa e Hilário,
elas participantes do programa juntamen- área que estava descoberta. A nova contratate com seus familiares e autoridades locais, ção foi feita por meio de processo seletivo e
onde na oportunidade foram entregues certificados de participação do programa.
O Programa de Apoio às Micro e Pequenas
empresas, lançado este ano pela administraGoverno Municipal de Passo de Torres
ção municipal, contou com a participação através da Secretaria Municipal de Saúde em
de 22 empresas do ramo moveleiro, gastro- parceria com o Laboratório São Pedro realinômico, pesca e varejo de pescados. Foram zou nesta quinta-feira (23/11), no Clube da
desenvolvidas com estas atividades de con- Terceira Idade, uma ação de prevenção ao
sultorias, capacitações gerenciais nas áreas câncer de próstata e palestra em conscientide gestão de processos, mudanças, pessoas, zação à campanha do Novembro Azul. Particlientes, financeiras, custos, trabalhando to- ciparam também da ação Drª. Cíntia Raupp,
das as áreas de administração, incluindo pla- enfermeira Daniela Teixeira e técnica de Ennejamento estratégico,ajudando o empresá- fermagem Cloreci Kgellim.
rio a pensar no futuro do seu negócio.
O evento aconteceu um pouco antes do

foi necessária em virtude da agente de saúde efetiva ter assumido a chefia do Departamento de Assistência Social do município.
O agente de saúde é o profissional responsável por atuar na promoção e prevenção na saúde, mapeando e encaminhando
pessoas ao serviço de saúde.

Ação do Novembro Azul no Passo de Torres
baile do Grupo da Terceira Idade, contando
com a participação de todos que dele frequentam.Foram realizadas coletas de sangue
para o exame de PSA (Antígeno Prostático
Específico), disponibilizado pela Secretaria de
Saúde e realizado pelo Laboratório São Pedro e uma palestra ministrada pelo Dr. Paulo
Pellanda sobre a importância da saúde do homem, enfatizando a prevenção do câncer de
próstata no dia a dia, assim como a importância dos exames de toque e de sangue.
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OS VISITANTES DAS PRAIAS DE TORRES

Praia, sol, areia... e lixo, o que fazer?
Por Teresa Cristina*
Nestes dias que antecedem o verão, Torres já
começa a receber turistas e veranistas, pessoas
que vêm de longe a procura de sol e do relaxante
desfrute de nossas praias. E no final de semana
dos dias 18 e 19 de novembro, o jornal A FOLHA decidiu fazer uma 'blitz' nas areias da Praia
Grande, para ver como está a relação dos nossos
visitantes com o meio ambiente.
Levando em conta que os dias com temperatura mais alta ainda não começaram,o movimento nas areias não é dos maiores - mas já se
vê um bom numero de pessoas (principalmente
nos finais de semana) relaxando em suas cadeiras de praia, e até tomando banho de mar. A
praia parecia estar relativamente limpa, apesar
de haverem umas garrafas pets, algumas bitucas
de cigarro, um ou outro saco plástico, entre outros pequenos resíduos descartados nas areias.
Em um guarda-sol, próximo à guarita de

Guarda-vidas já instalada, na ponta da Praia
Grande (divisa com a Prainha), dois jovens estão
bebendo cerveja e comendo salgadinhos. Amarrado ao guarda-sol, um saquinho de plástico faz
ás vezes de lixeira para a dupla dupla. São os irmãos Cristian e Diamela, jovens de 28 e 24 anos
respectivamente,naturais de Buenos Aires. Eles
estavam visitando Torres pela primeira vez, vieram ao Brasil para assistir ao jogo do seu time
o Lanus (que fez a final da Copa Libertadores
contra o Grêmio) e aproveitaram para conhecer
as praias gauchas. Encantaram-se com a beleza
da Guarita, e acharam a nossa orla limpa. "As
praias da Argentina, como Mar Del Plata, tem
muitos detritos na areia, aqui é mais limpo. 'Me
gusta mucho ver lós tubitos para colocar las colilla' (traduzindo: gosto muito ver os tubos para
colocar as bitucas)", falou Cristian, referindo-se
as práticas bituquerias de PVC, idealizados pelo
projeto Praia Limpa Torres e que podem ser encontradas em alguns locais turísticos da cidade.

Juventude consciente

lixeiras ficam rapidamente cheias nos dias de mais movimento

Caminhando um pouco
mais, nos deparamos com
uma família mais numerosa,
coversando animadamente.
Ao seu redor, uma quantidade de embalagens pós-consumo e restos: coco, milho,
garrafa pet e saquinhos de
salgadinhos se empilhavam
embaixo de uma cadeira.
Questionados sobre a limpeza da praia, a família de
Viamão, disse que a limpeza
estava boa. O pai da família
Casal de Buenos Aires leva sacola plástica para condicionar
afirmou “que a prefeitulixo produzido na praia
ra deveria ter funcionários
salientou a menina, enquanto juntava os restos
para retirar o lixo que as pese procurava um local para condiciona-los.... uma
soas deixavam na areia”. Mas logo corrigido por
mostra clara de como os mais jovens estão engasua filha, de 11 anos:“Pai, é a gente que tem que
jados com o cuidado do meio ambiente.
recolher o nosso lixo para não deixar a praia suja”,

Lixeiras abarrotadas... o que fazer?
No calçadão junto a Praia Grande, se observavam lixeiras completamente cheias, principalmente as que estavam próximas dos quiosques.
Mas notam-se dentro das mesmas várias sacolas plásticas amarradas, contendo o lixo dos banhistas. Algumas sacolas com resíduos estão no
chão, um vez que as lixeiras não comportarem
mais volume. Observamos pessoas colocando
estas sacolas - com um certo cuidado e constrangimento - na calçada.

"As lixeiras deveriam ser limpas com mais
frequência", opina Roberto,29 anos, arquiteto
de Caxias do Sul e proprietário de um imóvel
em Torres. "Esta já estava cheia ao meio dia, e
agora já são 18 horas e está transbordando",
complementou, e em seguida se abaixou e
equilibrou um coco junto a outros, que estavam
no chão. As lixeiras do calçadão só foram limpas
na outra manhã,quando passou o caminhão
que recolhe os sacos ali deixados.

Um outro grupo - vindo de Praia
Grande (SC), tomava sol e comiam
na tarde ensolarada. "Acho que a
praia está mais limpa. As pessoas
estão mais conscientes, o pessoal
vê a praia limpa e quer conservar"
disse Larissa, 17 anos. Já para sua
mãe Paula, estão faltando lixeiras
na areia. Esta também foi a impressão de Camila, jovem advogada de Itaqui, que traz em sua bolsa
de praia várias sacolas plásticas. "E
nas sacolas que condiciono o meu
lixo e depois descarto na lixeira".
Grupo de Praia Grande consciente com seu lixo

Planos da prefeitura
Segundo a secretária de Meio Ambiente
de Torres,Eliana Machado, está sendo arquitetado um projeto para a gestão do lixo de
beira de praia para o verão. "Quanto as lixeiras junto a areia (toneis), estas serão colocadas juntamente com os quiosques no dia 15
de dezembro (como já ocorre anualmente).
É a FEPAM – Fundação Estadual de Proteção
Ambiental -o órgão responsável para dizer
quando se coloca e quando se retiram os toneis", explica a secretária.

Cada quiosque de beira de praia terá quatro destes - dois para lixo orgânico e dois
para o seletivo - e a coleta destes será feita
duas vezes por dia, conforme Eliana. "-Já estamos ciente da necessidade de termos um
recolhimento do lixo ,mais frequente. Em
alguns pontos da área central de Torres está
previsto que haja a coleta até três vezes por
dia", concluiu a Secretária .
*Editado por Guile Rocha
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Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos inicia
programa de voluntariado
Com Aline Kellermann (ICMBio)
O litoral de Torres já é bastante conhecido pela presença de lobos e leões-marinhos que visitam a nossa costa
quando saem de suas colônias reprodutivas (na Argentina e Uruguai) em busca
de alimento e descanso. Durante a estadia deles aqui (em especial na Ilha dos
Lobos) é comum que os animais saiam
da água para descansar e recuperar
energias para depois seguirem seu caminho. Apesar de ser um fato corriqueiro
e até esperado no comportamento desses animais, quando uma situação dessas acontece as pessoas que os veem
na areia tendem a ficar preocupadas e
a pensar que podem estar doentes ou
necessitando de alimento. Contudo, qualquer tentativa de
ajuda ou de interação acabam somente por estressá-los,
prejudicando o seu descanso.
No intuito de atuar em situações como essas, o Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos (REVIS Ilha dos Lobos)

instituiu no segundo semestre deste ano o seu Programa
de Voluntariado. O programa visa capacitar alunos do ensino médio do município de Torres para que saibam atuar
em casos de aparecimento de lobos e leões-marinhos na
praia, auxiliem no monitoramento, além do importante
papel de orientar a população acerca desses animais.

Aprendizado para ser difundido
A primeira equipe de voluntários que foi capacitada é
formada por cinco estudantes da Escola de Educação Básica São Domingos (Foto). Esses voluntários aprenderam
noções básicas de legislação ambiental, como identificar
as diferentes espécies de pinípedes (foca, leão-marinho,
lobo-marinho), também aprenderam a fazer a observação e contagem dos lobos e leões-marinhos presentes na
ilha a partir do ponto de observação do Revis no Farol de
Torres. Além disso, o programa conta com simulação prática, onde os voluntários aprendem a fazer o isolamento
da área com segurança para as pessoas e os animais. Todas as atividades são realizadas sob orientação do bolsista da unidade, Biólogo Martin Sucunza e da chefe do RE-

VIS Ilha dos Lobos, Veterinária Aline Kellermann com um
termo de consentimento dos pais. De acordo com Aline,
o programa visa ampliar o monitoramento dos pinípedes
na região, e contribuir com um maior conhecimento sobre estas espécies entre os estudantes.
Esta é a primeira edição, mas estão previstas novas
turmas para o programa no ano que vem, ampliando
para outras escolas. Aline lembra ainda, que desde o ano
passado o Revis Ilha dos Lobos também vem fazendo a
marcação destes animais que aparecem na praia. O ICMBio pede para que a pessoa entrem em contato caso encontrem um animal na praia, através do telefone 3664
4874, ou pela página no facebook/revisilhadoslobos.

Dezenas de tartarugas-marinhas
encontradas mortas no litoral gaúcho
CECLIMAR relatou 29 tartarugas marinhas de três espécies diferentes
encontradas sem vida na orla, entre Imbé e Torres

Nos dias 23 e 24 de novembro, durante o monitoramento semanal de orla, a equipe do CECLIMAR (Centro
de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos) encontrou 29 tartarugas-marinhas mortas entre as cidades de
Imbé e Torres: 10 tartarugas-verdes (nome científico:
Chelonia mydas), 13 tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta), 1 tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e 5 não
foram identificadas quanto a espécie devido ao avançado
grau de putrefação.

Conforme ressalta o Ceclimar, o estado de decomposição de todas as tartarugas-marinhas encontradas não
permitiu a confirmação das causas de morte, porém sabe-se que estes animais são severamente impactados
por ações humanas: tartarugas-verdes morrem ao ingerir
resíduos plásticos descartados incorretamente e tartarugas-cabeçudas morrem vítimas da pesca predatória.
Todas as espécies de tartaruga marinha no mundo estão
ameaçadas de extinção
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Justiça da Comarca de Torres determina que Governo Sartori pague
integralmente servidores e pensionistas estaduais da região
Ao acatar pedido liminar em ação civil
pública proposta pelo MP de Torres, a Justiça da Comarca estadual localizada aqui da
cidade de Torres determinou que o governo
do Estado do RS e o Instituto de Previdência Estadual do RS paguem integralmente
os salários e pensões dos servidores ativos
e inativos das cidades de Torres, Arroio do
Sal, Dom Pedro de Alcântara, Mampituba,
Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras e Três
Forquilhas. Na decisão, o juiz dá André
Sühnel Dorneles dá prazo de 48h, após a citação, para o cumprimento da liminar, sob

pena de bloqueio dos valores. A notícia foi
divulgada no site do Ministério Público do
RS.
A ação, ajuizada pelo promotor de Justiça Vinícius de Melo Lima, pede que, em
caso de condenação final e seu descumprimento, seja aplicada multa de R$ 10 mil
para cada idoso atingido.
Considerando o quadro de parcelamentos de salários, a Promotoria de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre emitiu recomendação para que o Estado não efetuasse despesas de publicidade

institucional em qualquer meio, inclusive
digital, o que não foi atendido. O promotor
de Justiça alega, ainda, que o Poder Judiciário tem base legal para determinar o remanejamento dos gastos públicos para tornar
possível a efetivação do direito fundamental social (artigos 5º da Constituição Federal
e 461 do Código de Processo Civil). Para Vinícius de Melo Lima, o parcelamento traduz
discriminação e, sobretudo, afronta direta
ao princípio da dignidade humana.
Fonte MP/RS

Em Torres, festejada noite marcou tricampeonato da Libertadores
da América pelo Grêmio
Na noite desta quarta-feira (dia 29) e madrugada de quinta
(30), depois da vitória do Grêmio sobre o Lanús - e a conquista
de mais um título da Copa Libertadores da América pelo time,
muita festa nas ruas de Torres. O centro da cidade de Torres ficou pequeno para receber a imensa torcida tricolor, em sua comemoração pelo tri campeonato da competição.
Torrenses que costumam passar pelas ruas trabalhando, se
relacionando, com a família ou com amigos, apareceram vestidos com seus 'mantos' de torcedores do Grêmio, mostrando
toda sua alegria pela conquista. Fogos de artifício, buzinaços e
cantos foram vistos e entoados, seja pela torcida que comemorava a conquista ou pelos torcedores colorados (que tiveram
que aceitar a celebração e as 'cornetas' do rival).
O jornal A FOLHA deixa aqui os parabéns aos gremistas, que
se mostraram em ótimo número nas comemorações na Praça
XV e na Barão do Rio Branco, aqui em Torres.

Convites para palestra com o ex-prefeito de Gramado já podem ser
retirados na Prefeitura
Os convites para a palestra “Turismo de Sucesso” com Pedro Bertolucci
já podem ser retirados na Prefeitura de
Torres. Bertolucci foi prefeito de Gramado por quatro períodos e um dos
grandes responsáveis por consolidar a

cidade como destino turístico nacional.
O evento que será realizado no dia 11
de dezembro, às 19h30, no Centro de
Convenções da Ulbra Torres é mais uma
iniciativa da Prefeitura de Torres para
qualificar o serviço público e a rede de

comércio e serviços da cidade com foco
no Turismo.
A palestra tem entrada gratuita e é
aberta ao público em geral, de toda a
região, mediante apresentação de convite no acesso ao evento. Os convites

CONVITE PARA MISSA DE 2 ANOS DE FALECIMENTO
A FAMÍLIA DA SEMPRE LEMBRADA

MARIA DE LOURDES DA SILVA OURIQUE
CONVIDA PARA MISSA DE DOIS ANOS DE FALECIMENTO DAQUELE ENTE
QUERIDO
DIA 6 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)
NA IGREJA SANTA LUZIA, AS 19:00 HORAS
ANTECIPA AGRADECIMENTO

são limitados e podem ser retirados
pelos interessados diretamente no Gabinete do Prefeito, no 3º andar da Prefeitura (Rua José Picoral, 79) e também
na Sala do Empreendedor, térreo da
Prefeitura.
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Lançada a 10ª Festa Nacional do Abacaxi de Terra de Areia
Em evento para mais de 600
pessoas, no Galo Eventos, a Prefeitura de Terra de Areia, através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Desporto e Lazer, lançou na última segunda-feira, 27 de novembro, a
10ª Festa Nacional do Abacaxi. A
festa ocorrerá de 25 a 28 de janeiro, no balneário de Santa Rita
de Cássia.
Com a presença do jornal A

FOLHA, o ato de lançamento iniciou com um breve histórico da
Festa e após foi a vez das Soberanas - Fábia, Thaiane, Luiza e
Emiliana - brilharem no desfile
de apresentação dos novos trajes da Corte, composto por um
Traje Passeio e um Traje Gala. As
Soberanas, que levarão o nome
da cidade e da festa por todo o
Estado, se pronunciaram convidando a todos para prestigiar o

evento, que será feito pela comunidade e para a comunidade.
Na sequência, o Prefeito Aluísio Teixeira comandou a apresentação, e fez questão de chamar
todas as autoridades presentes
para subirem ao palco, destacando: "Eu fiz questão de
chamar todos vocês aqui em
cima, porque muitas vezes nós
abdicamos de nossos afazeres,
de nossas famílias, de nosso

trabalho para proporcionar o
bem comum. Enquanto se vê a
cultura de uma política do quanto pior melhor, nós aqui queremos ser exemplos de homens
públicos, de determinação e de

vontade". O Prefeito prosseguiu,
chamando a frente outras pessoas envolvidas na realização da
Festa - desde Secretários Municipais, Representantes de Associações e produtores de abacaxi.

Soberanas da festa no evento de lançamento
(com o mascote, ao fundo a esquerda)

Diversas atrações previstas
A 10ª Festa Nacional do Abacaxi acontece de 25 a 28 de janeiro, no balneário de Santa Rita de
Cássia, em Terra de Areia. Já está
prevista uma ampla programação
de shows: no dia 25 de Janeiro
tem Chimarruts;No dia 26 de Janeiro apresentam-se Balanço do

Tchê, Dueto, Estação Fandangueira e Tchê Chaleira; Já no dia 27 de
Janeiro tem show nacional com
Fernando & Sorocaba; e no 28
de Janeiro a festa encerra-se com
Thomas Machado,Grupo Bailaço
e show humorístico com Paulinho
Mixaria

A FOLHA

Bandidos em fuga atropelam e matam
idoso no interior de Torres
Na última sexta-feira (24), por volta das
16h30, dois homens armados abordaram
uma mulher que caminhava em via pública
em Santa Rosa do Sul, cidade do extremo sul
de Santa Catarina.Um homem viu a ação criminosa e tentou intervir, entrando em luta
corporal com os marginais que correram.
Conforme noticiado pelo site Contraocrime.org, os assaltantes renderam uma
vítima e roubaram um veículo Fox próximo
a um posto de saúde do município, fugindo
em alta velocidade para a BR-101, sentido
Sul. A Polícia Militar foi acionada e repassou a ocorrência para a rede.
Segundo informações policiais, a guarnição de Passo de Torres visualizou o veículo roubado e os assaltantes, iniciando
a partir dai o acompanhamento tático.
A dupla então fugiu em direção a Torres
por via do interior. E em estrada rural na
localidade de Campo Bonito, o condutor
perdeu o controle do Fox, sofrendo um
acidente.
Mas os bandidos seguiram sua senda de crimes...Após o acidente, um deles correu para uma mata, e o comparsa
rendeu outra vítima e roubou um veículo

Novo comandante
do pelotão policial
de Arroio do Sal
Na tarde da última quinta-feira (30) o
Tenente Luiz Ricardo se apresentou na
sede da Companhia da Brigada Militar de
Torres, por ocasião da sua classificação
após o Curso Básico de Administração
Policial Militar. O oficial, agora, passará a
exercer o Comando do Pelotão de Arroio
do Sal. Na foto, o tenente Luíz Rcardo (e)
com o comandante da BM de Torres, Fábio
Hax Duro.
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Omega. Ele continuou a fuga pela estrada
de chão e, minutos depois, ainda no interior de Torres, o assaltante atropelou um
idoso de 67 anos, que morreu no local.O
criminoso abandonou o automóvel e também se embrenhou na mata.
A Brigada Militar do Rio Grande do Sul
se uniu esforços para capturar os assaltantes, mas nenhum suspeito foi detido
no momento do crime.

Barreiras realizadas em Torres
com reforço policial

A 2ª Cia da Brigada Militar de Torres recebe
no último final de semana reforço de Policiais
Militares do Batalhão reserva que já atuaram em
Torres e Arroio do Sal em patrulhamento e barreiras. Aos finais de semana, o Comando-Geral da
BM enviará aos municípios do litoral efetivo em
reforço ao policiamento local - o que irá ocorrer
até o inicio da Operação Golfinho, no dia 15 de

dezembro. A partir do início da Operação Golfinho, o reforço policial será permanente até o final
da temporada de veraneio.
Na barreira policial realizada no domingo (26)
na Av. Castelo Branco (entrada de Torres), 30 veículos fiscalizados, 63 pessoas identificadas, sendo um automóvel recolhido por licenciamento
vencido.

Operação Avante
A Brigada Militar lançou a Operação Avante

*Com informações de Contraocrime.org Verão 2017/2018 em cerimônia no sábado (25),
em Capão da Canoa. A partir desta, policiais militares que durante a semana atuam em setores
administrativos da Brigada Militar em Porto Alegre passaram a integrar o efetivo do Batalhão
Reserva do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral Norte (CRPO Litoral).
O subcomandante-geral da Brigada Militar,
coronel Mário Yukio Ikeda, fez o lançamento da
Operação Avante Verão 2017/2018, lembrando
que este é o segundo ano desta ação, visando
atender os anseios da população e das lide-

ranças do Litoral Norte, devido ao aumento da
criminalidade em uma das regiões do Estado
que mais apresenta crescimento no número de
habitantes. “Temos empregado muito a análise
criminal, buscando aumentar a segurança em
áreas onde o indicador de criminalidade aponta
a necessidade, a fim de dar a devida atenção à
sociedade”, enfatizou o coronel Ikeda. O oficial
ainda lembrou que entre medidas adotadas pelo
governo para aumentar a segurança está a compra de 200 viaturas, que chegarão em breve, e
a abertura de concurso para 4.100 vagas de soldado.

INDIVÍDUO É PRESO APÓS ARROMBAR E
FURTAR LOJAS NO CENTRO DE TORRES
Na noite de quinta feira (23), a Brigada Militar
de Torres efetuou a prisão em flagrante de um
homem que já havia furtado dois comércios na
cidade. Populares telefonaram para o tridigito
190, informando que uma loja de tintas na Av.
Barão do Rio Branco havia sido estava arrombada. Em seguida, os policiais militares receberam
a informação de que uma farmácia também estava arrombada.
De posse das imagens das câmeras de videomonitoramento, a guarnição da BM chegou
até o suspeito, que não satisfeito com os crimes
anteriormente cometidos, foi flagrado tentando
arrombar a loja de conveniências de um posto
de combustível. O bandido foi abordado e conduzido à Delegacia de Polícia local, após sendo
recolhido à Penitenciária Modulada de Osório.
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MAR AZUL É O GRANDE CAMPEÃO
do Campeonato Municipal de Futebol de Torres

A grande final do Campeonato Municipal
de Futebol de Campo de Torres ocorreu no
último domingo, dia 26 de novembro, em
Areias Grande entre Mar Azul e São Miguel.
O jogo foi no campo do São Miguel, o Estádio
Edevi Matos Bauer, após o primeiro jogo da final ter encerrado com vitória por 3 a 2 do Mar
Azul - que tinha a vantagem pro jogo da volta.
Conforme Dérick Machado da Silva, da
Diretoria de Esporte e Cultura da Prefeitura,
“a partida estava equilibrada, ambas equipes
com um toque de bola excelente, até que em
uma linda falta batida da entrada da área pelo
atleta Vander, conhecido como Chiquinho, a
equipe do São Miguel abre o placar. com algumas mudanças após o intervalo, a equipe do
E.C Mar Azul ficou mais ofensiva e mais ágil,
não dando descanso aos zagueiros do São Mi-

guel, até o término da segunda etapa. Mas a
partida se encaminharia para as penalidades
máximas”.
O jogo foi para as cobranças de pênaltis,
onde o Mar Azul garantiu o título ao vencer
por 4 x 3 ao fim, após cobrança certeira de
Nuno. "A final foi digna de dois grandes clubes, com um elenco de primeira. Ambos os
clubes proporcionaram a todo o púbico que
lotou ao entorno do campo um espetáculo
magnífico", indicou matéria da municipalidade.
O evento foi promovido pela Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura e Esporte. A final contou com a presença do prefeito Carlos Souza, da secretária
de Turismo, Esporte e Cultura, Carla Daitx, e
outros servidores da Secretaria.
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SANTO ANJO: Campeão do Municipal Mais uma boa vitória dos veteranos do
Torrense no Riachão
de Futebol de Três Cachoeiras

No último domingo, dia 26 de novembro, ocorreu a
Grande Final do 29º Campeonato Municipal de Futebol Adulto de Três Cachoeiras - intitulada em 2017
TAÇA ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA. Em um grande
jogo no Campo do Lajeado, com arbitragem do notório Marcio Chagas da Silva (RBS TV), as equipes do
Santo Anjo e Centro mostraram um excelente desempenho - jogando com muita emoção do inicio ao
fim. E foi só na ultima bola do jogo que o Santo Anjo
praticamente garantiu o titulo.
No primeiro tempo Lucas abriu o placar para o Centro; no inicio do segundo tempo Leandro ampliou

para 2x0, mas pouco tempo depois Máscara descontou para o Santo Anjo. E aos 44 minutos o artilheiro Gregory fez mais um para o Centro, que nesse
momento ficava com o titulo... mas aos 46 minutos
Ryan fez mais um para o Sanjo Anjo assim levando
a decisão para os pênaltis, após o Resultado Centro
3x2 Santo Anjo (sendo que o Santo Anjo havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1). Nos pênaltis o Santo
anjo levou a melhor pelo placar de 4x1, levando o Titulo de Campeão Municipal de 2017. Destaque para
as duas torcidas, que fizeram muita festa durante e
após o jogo.

Seleção de craques
Depois do jogo foi realizada a premiação das equipes,
esse ano teve a novidade da Seleção dos Craques
do Campeonato, com os seguintes atletas, Goleiro
– Henrique da Equipe do Paraguai. Lateral Direito –
Maicon do Vila Nova. Zagueiros – Alessandro Zum
do Lajeadinho e Kaka do Centro. Volantes – Kizumba do Lajeadinho e Andre Falcão do Centro. Meias –
Maskara do Santo Anjo e Lucas do Centro. Atacantes
- Gesse do Paraguai e Jefinho do Lajeadinho. Treina-

Nos Jogos Escolares da Juventude, torrense
Eduardo Bandeira garante 4°lugar nos 3000m

cos e Churrascaria Dimmer. No confronto seguinte, Marco Alarme venceu o Templários por 5 a 1
e espera o vencedor da disputa entre Modamar e
Juventus.
Na próxima sexta-feira acontece a última rodada
do Veterano e as últimas duas disputas de Quartas
de Final na categoria Livre, a partir das 20 horas, no
Ecas. Acompanhe os confrontos e venha torcer a
apoiar a sua equipe: Ecas x Rondinha; Galácticos x
Churrascaria Dimmer; Modamar x Juventus

Votação online do craque do campeonato
A Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude lançou
na tarde dessa terça-feira, 28 de novembro, uma
votação On-Line que irá ajudar a escolher o Melhor
Jogador do Campeonato Municipal de Futsal 2017.
Acesse o link http://gg.gg/CraqueFutsalAS e vote
quantas vezes quiser, mas atenção: a votação encerra

meias, Jhoni e Maicon de atacantes. Entraram no decorrer da partida os seguintes
atletas: Robledo, Danilo, Gil, Vazzata.
Os gols do Torrense foram marcados
por Maicon (2 vezes, chegando aos 40 gols
este ano), Clóvis (1) e Danilo (1). O próximo
jogo do Torrense e ultimo do ano será no
Riachão, dia 02/12, contra a equipe do Caponense. No dia seguinte, a festa de encerramento do ano será na chácara do Clóvis
dia 03/12.

dor – Anilton Pichani do Paraguai e a Revelação do
Campeonato – Ryan do Santo Anjo.
A Equipe mais Disciplinada foi a Equipe do Sociedade. O Artilheiro foi Gesse (do Paraguai) e o Goleiro
Menos Vazado foi Henrique (também do Paraguai)..
A Prefeitura Municipal através da Secretaria MuniciO atleta Eduardo Bandeira (foto) da Aspal de Educação e Cultura e do CMD agradecem a
sociação
de Corredores de Torres (Ascort)
todas as equipes, torcedores e todas as comunidades
participou
dos Jogos Escolares da Juventupelo excelente campeonato.

Xelecos e Marco Alarme garantem vaga
na Semifinal do Futsal de Arroio do Sal
No último domingo, 26 de novembro, aconteceu os
primeiros confrontos das Quartas de Final do Campeonato Municipal de Futsal 2017 de Arroio do Sal
e a 2ª Rodada na categoria Veterano.
Pela categoria Veterano, Areias Brancas venceu a
Rondinha por 3 a 1 e já se garantiu na final para enfrentar a Figueirinha, no dia dez de dezembro, às 20
horas, no Ecas. Na categoria Livre, Xelecos venceu a
Rondinha B por 4 a 0, se classificou para a semifinal
e enfrenta o vencedor do confronto entre Galácti-

No ultimo sábado dia 25/11, o time de
veteranos do Torrense recebeu em casa,
no Estádio Riachão, a equipe do Retiro da
União de Sombrio/SC. Conforme o técnico
do Time, Adroaldo Lummertz, o Verdão fez
uma apresentação de luxo, e goleou pelo
placar de 4 x 0 e justificou o placar dilatado.
O Torrense foi escalado com a seguinte equipe: Maicon (alemão) no gol, Jonas e Rafinha
de laterais, Clóvis e Cristiano de zagueiro,
Paulo e Jander volantes, Kelvin e Paulo Japa

no dia cinco de dezembro, a meia noite.
Foram indicados: Anderson – Galácticos; David – Modamar; Eberson – Templários; Fernando – Galácticos;
Finho – Marco Alarme; Igor – Modamar; João – Xelecos; Jonathan – Templários; Karlos – Templários;
Lucas – Churrascaria Dimmer; William – Juventus

de, maior competição do Brasil para atletas
com de 15 a 17 anos. As provas de atletismo
foram disputadas em meados de novembro
na pista do Centro Interescolar de Educação
Física (CIEF), em Brasília.
O atleta torrense representou o estado
do Rio Grande do Sul na categoria 3000m,
e esteve em Brasília acompanhado de seu
treinador Cláudio Freitas. Por lá, garantiu um
excelente 4° lugar na prova"A competição foi
um enorme aprendizado para Eduardo, pois
o mesmo tem mais dois anos nesta categoria
e, de forma precoce, já atingiu um excelente
resultado na modalidade 3000m", ressalta o
treinador. As atenções do atleta e do projeto
se voltam agora para a Copa Brasil de Cross
Country que acontece em São Paulo, já em
2018.
Eduardo estuda na Escola Marcílio Dias e
treina sobre supervisão de seu treinador há
mais de 4 anos. Neste ano o atleta teve várias

vitórias de peso, como os Campeonatos Estaduais da categoria sub 16 nos 1000m rasos e
1000m c/obstáculos; já na categoria sub 18
foi campeão na modalidade 3000m rasos e
na categoria sub 20 foi campeão na modalidade 5000m, com isto se sagrando Campeão
Gaúcho em várias categorias. Eduardo também foi campeão dos Jergs (Jogos Estudantis
do RS) na modalidade 3000m rasos.

Ascort Torres domina Rústica em
Santa Rosa do Sul
Os atletas da Ascort (Associação dos Corredores de Torres) dominou a Corrida Rústica VII
da Polvilhana, competição que aconteceu no
dia 15 de novembro em Santa Rosa do Sul. Foram provas com percurso de 5km e 10km em
ambas as disputas, torrenses sendo que os atletas lideraram as provas nas classificações gerais.
Na geral 10km o grande Campeão foi José
Daniel e em 3° Lugar Cesenando Bauer, ambos
atletas da Ascort. Na Geral 5km o grande Campeão foi Natan Nascimento seguido pelo vice
campeão Nicolas Santos e em 3° Lugar Victor
Hugo. Na geral 5km feminino a Campeã foi Érica Shardosim seguida pela vice campeã Emily

Bandeira. Sendo que todos os atletas citados
são da Ascort, que ainda teve vários outros
atletas que subiram ao pódio em suas devidas
categorias.
Patrocinio Master - Torres Calçados / Restaurante Cantinho do Pescador / CFC Torres RS
/ Construtora Monte Bello / Pompeu Materiais
Construções e Serviços / Nossa Casa Imobiliária / RMS Telecom / Laboratório Da Rocha /
Ágil – Construções e Incorporadora / Mercadão
dos Óculos Torres / Lavanderia Lavex Clean /
Klein Bicicletas / J3 Construções&Incorporação
/ COMDICA
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