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O Advento
Todos os anos trago aos leitores de Torres e
Passo de Torres, na expectativa de ecoar por
todas as curvas do Mampituba, minha mensa-

gem de BOAS FESTAS, através da lembrança do
Advento. Neste ano que passou, marcado pela
presença de sérios conflitos regionais no mun-

do, realçados pela ameaça de uma hecatombe
nuclear envolvendo a Coreia do Norte, além do
agravamento da questão do clima, renovo meus
votos na esperança de melhores dias.
O "advento" é o período, na tradição cristã,
de quatro semanas que antecedem o Natal. Ele
se inicia no primeiro domingo deste interregno
e vai até o dia 25 de dezembro. Trata-se de um
período de reflexão e espera, na expectativa da
“Boa Nova” do Mensageiro de Deus. É um momento de preparação para a reunificação das fa-
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mílias, dos homens de boa vontade e de todos os
povos do mundo, sem rancores , sem preconceitos, sem outro sentimento que aquele ocupado
pelo Amor ao Próximo. Sim, porque a grande
ceia da noite de Natal não é senão um artifício
para a celebração da concórdia entre todos nós.
Confirmação do laço afetivo num ritual simbólico, imaginário e de forte impacto real, depois
que centenas e até milhares de quilômetros foram tragados por ansiosos passos em direção ao
abraço familiar. É para casa que voltamos sempre. É em casa, junto dos entes queridos, que
renovamos as energias para enfrentar as adversidades de um ano novo que logo se anunciará na
fatia dos tempos. Aproveitemos, pois, o Advento,
para meditar sobre o nosso mundo – ocidental
- : pluri-cultural, multi-étnico, democrático, laico,
embora essencialmente cristão -, como síntese
da razão helênica cevada na antiga Grécia e da fé
de um homem simples que peregrinou pela Galileia e deixou seus rastros no Novo Testamento.
Vivemos, por certo, há já décadas, momentos difíceis de nossa História. Foi-se o sonho de
uma noite de verão dos anos do pós-II Guerra.
A razão e a liberdade, que pareciam sustentar
a construção de um homem capaz de construir
seu próprio destino e um novo horizonte para
a humanidade, estão em cheque. As esperanças de um mundo melhor parecem soterradas.
O Advento, porém, contribui para reforçar a
persistência no bom caminho da iluminação.
O homem, enfim, é o começo e o fim de tudo.
Ainda há tempo, mas há que refletir. Pensar com
coragem, determinação e prudência. Pensar e
agir enquanto oramos,todos, mesmo os que não
sabem rezar, por um 2018 mais promissor. Para
nós, brasileiros, ele será decisivo para moldar
um novo tempo.
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Prefeitura de Torres quer vender edifício comprado
pela administração municipal em 2010
Recursos devem ser usados somente na EDUCAÇÃO. Edifício novo (à beira mar) comprado em 2013 deve cada vez mais
centralizar repartições da municipalidade
Por Fausto Júnior
Entrou em 1ª sessão nos ritos da
Câmara de Vereadores de Torres o
processo 68/2017 - cuja Lei Ordinária
pede aprovação para vender o Edifício
Residencial e Comercial Arara Azul, localizado na beira da Lagoa do Violão.
Trata-se do local onde funciona a Secretaria da Educação da prefeitura de
Torres e a a Biblioteca Pública da cidade, onde também já funcionaram outras secretarias até o ano passado (inclusive a de Turismo). O imóvel de três
andares possui apartamentos, lojas e
boxes de estacionamento de veículos.
Facilmente poderia abrigar veranistas
ou moradores, substituindo-se o seu
uso atual (para repartições públicas)
para uma forma mais 'adequada' a
uma cidade turística.

Venda do prédio na beira da lagoa (e) deve levar secretaria da Educação para prédio na beira do mar (d)

Compra foi feita para abrigar Secretaria de Educação
O prédio em pauta foi comprado
no ano de 2010 com verbas próprias
do orçamento da Secretaria de Educação da prefeitura de Torres - que

até então estava ocupando parte do
segundo andar do prédio da Câmara
Municipal. Na época, o valor da compra foi considerado bastante palatável

e não houve reclamação da oposição
contra o então governo João Alberto
Machado. E a saída da secretaria de
Educação das dependências da Câma-

ra também foi positiva, por conta da
necessidade de reforma da Casa Legislativa para abrigar mais quatro vereadores. Isso pois a Câmara torrense

passou de nove para 13 vereadores,
conforme lei do Tribunal Eleitoral na
legislatura seguinte, que iniciou em
2013 após a eleição de 2012.

com recursos orçamentários também - diga-se de passagem).
A avaliação inicial da venda é
de R$ 2,7 milhões. E a prefeitura
se comprometeu em apresentar

uma lista sugerindo onde gastar o
dinheiro, lista esta que engloba várias demandas de escolas e creches
de Torres. A mesma secretaria se
compromete em utilizar parte da

verba na reforma de dois andares
do Centro Administrativo Valdir Munari ( prefeitura nova), incluindo a
construção de um auditório para
400 pessoas.

18/12 e do dia 26/12. Mas o PL deve
ser votado ainda neste mês.
Pelo teor do debate que houve
na então compra do ex-hotel Beira Mar, em 2013 (transformado em

sede da prefeitura) há de se prever
que a discussão será grande, pois
se trata de venda de patrimônio e
de interesses financeiros do orçamento (apertado) da prefeitura de

Torres. Portanto, quem gosta de ver
posicionamentos ideológicos por
parte dos políticos e partidos em
Torres deve ficar atento e comparecer às sessões.

Verba deve ser utilizada só na área de Educação
Conforme texto do Projeto de
Lei (PL), o valor que o prédio será
vendido será definido após Laudo
elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação do Município. O

PL, em seu texto, salienta também
que os recursos auferidos na venda
do imóvel sejam utilizados integramelmente na pasta da Educação
(secretária que comprou o prédio

Debates devem ser firmes
Ainda faltam duas sessões da
Câmara antes do poder legislativo
torrense entrar no recesso de verão (de sessões ordinárias) no mês
de janeiro. E a matéria da venda

do edifício ainda carece de avaliações das comissões e da passagem
por mais, no mínimo, uma sessão
da casa para ir a debate e votação.
Serão as reuniões ordinárias do dia

Novo nome para a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
sairá de indicações do Fórum Empresarial de Torres
Empresários lamentaram a saída da profissional também indicada por eles e elogiam competência mostrada pela mesma em seu trabalho na pasta
Na última quarta-feira, dia 13 de dezembro,
uma nota emitida pelo Fórum Empresarial de Torres para a imprensa lamentou a saída da ex-secretária de Meio Ambiente e Urbanismo da prefeitura
de Torres, fato que aconteceu de forma repentina
no final da semana passada, por vontade da própria profissional, a arquiteta Eliana Machado. É
que este fórum de entidades - reunidas entre Actor
(Construtores), Rede Imóveis (Imobiliárias), Ahrbs
(hotéis/restaurantes), Sermov (moveleiros), CDL e

Sindilojas (Comércio e serviços) - foi quem indicou
o nome de Eliana para a titularidade da pasta, no
início da gestão da prefeitura atual, quando assumiu em janeiro deste ano de 2017.
A mesma nota do grupo de entidades do sistema produtivo torrense comunicou que ainda
possui autonomia, dada institucionalmente pelo
Governo Carlos Sousa (Prefeitura de Torres), de indicar o novo nome para assumir a pasta do Meio
Ambiente e Urbanismo, substituindo a arquiteta

que deixou o cargo. O coordenador do Fórum Empresarial, Eraclides Maggi, inclusive adianta que a
entidade “já possui dois nomes para compor uma
lista de três nomes demandados pelo prefeito",
para que a seguir o governo escolha um deles para
assumir a secretaria. Esta escolha deve ocorrer
com a maior brevidade possível, por conta da importância que o mesmo fórum dá "a continuidade
do excelente trabalho feito pela secretária Eliana e
sua equipe".

Empresários querem manter a agilidade e foco na eficiência
Na mesma carta enviada para A
FOLHA, os empresários reunidos no
grupo de entidades listaram as principais conquistas da atividade produtiva de Torres após estes onze meses
de atuação da secretária indicada
pela entidade. Para o Fórum Empresarial, o trabalho da agora ex-secretária Eliana Machado frente à secre-

taria “foi extremamente elogiada por
empresários, vereadores e profissionais da área” por conta de suas atitudes profissional e seu dinamismo,
o que gerou agilidade e eficiência no
trabalho de apoio da prefeitura à cadeia produtiva local. A recuperação
do grande atraso de pendências que
existiam na pasta como, por exemplo,

os licenciamentos ambientais que estavam há muito tempo em atraso em
Torres; os processos de regularização
de bairros; as pendências judiciais
do Município junto ao Ministério Público (que prejudicavam e travavam
muitas demandas locais). Isso, além
da realização de necessários projetos
habitacionais, foram itens lembrados

na nota dos empresários sobre a demissão da secretária e a consequente necessidade de repor a secretaria
"com a qualidade mostrada pela arquiteta Eliana quando titular da pasta nestes últimos meses".
“A Secretaria Eliana - com a equipe que formou - com recursos escassos conseguiu desfazer quase que

totalmente esses gargalos que se formaram nos ritos da prefeitura, que
estavam travando o desenvolvimento dos empreendimentos em geral,
impedindo a geração de emprego e
renda para a economia local”, afirma
o líder do Fórum Empresarial Eraclides Maggi, encerrando a nota para a
imprensa.
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APAE de Torres completa 40 Anos com animado coquetel
No dia 07 de dezembro (quinta-feira) aconteceu, nas dependências da APAE de Torres, um
coquetel em comemoração aos 40 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torres. Uma jornada que se iniciou no ano de 1977,
quando um grupo de pessoas da nossa cidade
se uniram ao Lyons Club para fundar a entidade,
que funcionou, inicialmente em uma casa próxima a Delegacia de Policia. Em 1980, a partir da
doação de um terreno por parte da Prefeitura
de Torres e uma edificação doada pela família
Chaves Barcelos - a APAE mudou-se para o local
atual, onde hoje se encontra o complexo de três
prédios que abriga a Escola de Educação Especial
Recanto Alegre Clinica de Atendimentos na área

de saúde e Salão de Eventos.
Conforme salientou a diretoria da APAE, em
nota encaminhada ao jornal A FOLHA, a palavra
de ordem da noite foi GRATIDÃO. "Um agradecimento a toda comunidade de Torres que sempre
ajudou e apoiou a entidade ao longo desses 40
anos". No coquetel, foram homenageados diversos setores da sociedade e pessoas que nessa
jornada estiveram presentes, entre ex-presidentes, poder público, empresários, voluntários e a
equipe da APAE. "Cada um deles desempenhou
um papel de suma importância na manutenção
e fortalecimento da APAE, transformando-a em
uma das melhores entidades do gênero no Estado do Rio Grande do Sul", ressalta a nota.

Equipe de profissionais da APAE durante o coquetel do último dia 07

#DOEAMOR
Entre as atividades realizadas pela
APAE junto a comunidade, destaca-se
atualmente a campanha #DOEAMOR,

que visa angariar fundos para a instituição através do pagamento de uma
mensalidade de sócio contribuinte

e, em contrapartida, o sócio recebe
inúmeros descontos nos comércios e
prestadores de serviço em nossa ci-

dade. Interessados podem entrar em
contato com a instituição pelo fone:
3664-2533.

Pavimentação da Rua São Pedro é comemorada pela Prefeitura
TORRES - "A Prefeitura de
Torres e os moradores do
Bairro São Francisco comemoram uma grande conquista
para todos: a pavimentação
do trecho da Rua São Pedro,
no encontro com a Rua Caxias
do Sul", indica nota da municipalidade, encaminhada para a
imprensa.
Na última semana, o pre-

feito Carlos Souza e lideranças locais acompanharam a
finalização das obras (foto).
"Cumprimos o compromisso
firmado com a Associação de
Moradores. A Prefeitura solucionou um problema que se
arrastava há anos, uma reivindicação antiga da comunidade!, celebrou o prefeito Carlos
Souza

Carlos Souza é eleito presidente do
Consórcio Caminhos dos Cânions do Sul
Prefeito de Torres (c, na foto) foi eleito em reunião realizada na quinta-feira (12)

Com prefeitura de Torres
O prefeito Carlos Souza foi eleito na manhã da última quinta-feira, 12 de dezembro, o novo presidente
do Consórcio Municipal Caminhos dos Cânions do Sul.
Foram eleitos também como integrantes da diretoria
do Consórcio para o 2018, o prefeito de Praia Grande,
Henrique Maciel, e o prefeito de Mampituba, Dirceu
Selau, como secretário.
O Consórcio Intermunicipal é responsável por estratégias de desenvolvimento integrado da região
composta por sete municípios: Torres, Mampituba e
Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Praia Grande,
Timbé do Sul, Morro Grande e Jacinto Machado, em

Santa Catarina. O principal projeto promovido pelo
Consórcio é o do Geoparque Caminhos dos Cânions
do Sul, proposta que visa a preparação da região para
ser classificada como um dos Geoparques Mundiais
da Unesco. Os Geoparques são áreas geográficas unificadas, onde paisagens de relevância geológica internacional são administradas com base em 3 conceitos:
geoconservação, educação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Na manhã do dia 12, antes da eleição, foi realizada
reunião da equipe técnica do Projeto, em que foi apresentado o relatório das ações executadas em 2017,
o Plano de Metas para 2018 e o orçamento anual do
Consórcio para as atividades do Geoparque.
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Mudanças importantes definidas para o trânsito de Torres
Principal alteração diz respeito a Rua Joaquim Porto, via central de Torres que volta a ser mão-dupla
"Para melhor o fluxo de veículos no centro durante a
alta temporada, a Prefeitura está realizando modificações
no trânsito, por orientação de especialistas em mobilidade
urbana e após estudo prévio realizado junto com técnicos
de órgãos como Brigada Militar e Polícia Rodoviária", indica
a prefeitura de Torres, em matéria publicada em seu site
oficial.
Neste sentido, está sendo realizado desde quinta-feira
(dia 14), o fechamento dos retornos em meios de quadra
em toda a extensão da Avenida Barão do Rio Branco. "Será
permitido retorno somente onde há cruzamento de vias,
com ou sem rotatórias, possibilitando maior segurança
para motoristas e pedestres além de desafogar o trânsito
na principal via de acesso ao centro da cidade".
Outra importante alteração no trânsito vai acontecer na
Rua Joaquim Porto, também com o objetivo de evitar congestionamentos. A mudança foi definida após diálogo da
Prefeitura com alguns moradores e comerciantes em reunião realizada na última terça-feira, dia 12, no antigo Centro
Municipal de Cultura. Lá, os presentes apontaram esta alteração como a melhor medida neste momento para facilitar
o tráfego. A Rua passará a ter mão dupla em toda a sua
extensão, desde a Avenida do Riacho, até a Avenida Beira-Mar.
No trecho entre as Ruas Pedro Cincinato Borges e Avenida

Benjamin Constant, será permitido estacionamento somente
em um dos lados da via, no mesmo sentido das paradas de
ônibus (ao lado direito de quem está entrando na cidade). Nos

demais trechos da Rua Joaquim Porto, o estacionamento continuará na lateral das duas vias, em mão dupla. A mudança será
implantada até a próxima quarta-feira, dia 20 de dezembro.

Revitalização de canteiros, limpeza e pintura de meios-fios
Quem passa pelo centro de Torres já pode , também, perceber o trabalho da prefeitura realizando
melhorias no 'acabamento' da cidade. A primeira delas é a revitalização dos canteiros da Avenida Barão
do Rio Branco - sendo que alguns retornos que haviam na via foram fechados com floreiras. Após a limpeza geral dos canteiros e pinturas de meios-fios, a
Prefeitura está finalizando o trabalho de jardinagem,
que já trouxe um colorido todo especial ao centro da

cidade.
"Pensando na segurança de todos, a Prefeitura
está trabalhando também na melhoria dos passagens
de pedestres de uma via para a outra da Avenida, sobre os canteiros", ressaltou a nota da prefeitura, "Em
alguns trechos, haverá acessibilidade para cadeirantes. Já está sendo realizada a pintura das atuais faixas
de segurança e serão criadas ainda novas faixas para
melhorar a segurança dos pedestres".
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Sessão Solene da Câmara homenageia Rádio Maristela e
torrenses destacados por vereadores
A memoria póstuma ao engenheiro falecido Luiz Gonzaga Inácio (Zaga) foi destaque de prestígio na sessão especial da casa legislativa
Na última segunda-feira, dia 11
de dezembro, uma Sessão Solene
realizada pela Câmara de Vereadores de Torres homenageou o aniversário de 60 anos da rádio local
Maristela, além de outras vários
destaques solicitados através de

decretos legislativos de vereadores
da casa neste ano de 2017.
Luiz Gonzaga Inácio (in memorian) recebeu homenagem póstuma de Cidadania Honorária da cidade. O engenheiro deixou saudades
em Torres, e na sessão da Câmara
foi a pessoa que mais levou amigos de vários setores sociais e profissionais

para participar das honrarias.
Manoel Antônio Pereira recebeu o título de cidadão Emérito; e
o torrense e jogador de Basquete
Matheus Malhão Hertzog recebeu
a homenagem da Câmara por ter
se consagrado Campeão Estadual
de Basquete adulto em Santa Catarina, jogando pela equipe APAB, de
Blumenau.

60 anos deixam marcas na
sociedade
A homenagem à Rádio
Maristela foi a que prolongada na sessão. Por
ser uma estação de rádio
popular e com motivos
sociais em Torres - desde
sua fundação e se comportando como tal (mesmo sendo uma emissora
comercial) - pessoas de
Vereador Marcos entregou homenagem a várias atividades e autoatleta torrense do basquete ridades fizeram questão

de deixar seus recados sobre a
importância da rádio na história
de Torres. Até o o deputado estadual Tiago Simon filho do ex-senador e ex-governador do RS,
Pedro Simon - prestigiou a homenagem e falou em tribuna.
Além da participação comunitára, os 60 anos de uma rádio em
cidade de interior possibilita que
muitos cidadãos locais tenham
feito parte ativa destes anos da

Vereador Tubarão (e) entregou homenagem ao Padre Leonir Alves (c)
acompanhado pelo deputado Tiago Simon (d)
emissora. Consequentemente,
atuais figuras conhecidas na cidade – inclusive diretores de outras rádios - também acabaram
aparecendo nas homenagens. E
dos vereadores atuais da Câmara
Municipal, o vereador Rogerinho também teve passagem pela
emissora, através de programas

de seu pai e dele mesmo na rádio
torrense. E Rogerinho fez questão de falar sobre isto em discurso de tribuna na Sessão Solene.
Anualmente a casa legislativa edita sessões para entregar
homenagens sugeridas por vereadores torrenses no passar do
ano.

Ministério Público reinicia por Torres a blitz em mercados,
restaurantes e similares do Litoral gaúcho
Diferente de batidas anteriores, o MP não divulgou os nomes dos estabelecimentos multados n operação do Programa Segurança Alimentar no Litoral
O Ministério Público Estadual - através da Coordenadoria
do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem
Econômica da entidade gaúcha
- realizou nesta segunda-feira,
dia 11, aqui em Torres, o início
oficial das operações de fisca-

lização e punição da Força-Tarefa do Programa Segurança
Alimentar no Litoral Norte, atividade que tem sido realizada
nos últimos anos com frequência na região. Cinco estabelecimentos foram fiscalizados
e multados durante a ação. E

desta vez o Ministério Público
não informou os nomes dos
multados, fiscalizados e punidos, como o fez em anos anteriores, quando de forma aberta
divulgou os nomes de estabelecimentos fiscalizados em Torres
e na região litorânea.

750 kg de alimentos foram inutilizados
Conforme afirma o MP do RS em
seu site, “no total foram inutilizados
cerca de 750 quilos de alimentos impróprios ao consumo, com prazo de
validade vencido, armazenados de
forma irregular ou embutidos fora
da temperatura adequada, balcões
com problemas de refrigeração, carnes, iogurtes e bebidas lácteas sem
condições de comercialização. Na
nota do MP/RS, os promotores afirmam também que foram encontrados Insetos dentro de embalagens

de alimentos e baratas nas prateleiras, além de diversos problemas de
infraestrutura e falta de higienização
nos locais que foram fiscalizados.
O Ministério Público afirma que
“essa é apenas a primeira ação da
Força-Tarefa no Litoral gaúcho e que
o trabalho se desenvolverá durante
todo o verão, sempre visando garantir a qualidade dos produtos adquiridos pelos consumidores”. Não
foi informado o porquê de mudar o
critério de divulgação da blitz, des-

ta vez preservando as marcas dos
estabelecimentos fiscalizados, diferente do que ocorreu, por exemplo,
na blitz realizada na temporada de
veraneio 2016-17, quando vários
mercados e restaurantes da cidade
de Torres tiveram seus nomes amplamente expostos pelo Ministério
Público Estadual. Talvez tenha havido processos de dano moral contra o
MP, o que (também talvez) tenha feito os promotores recuarem na exposição das marcas envolvidas na blitz.

Supermercado em Torres teve visita da fiscalização e perdeu
alimentos considerados impróprios pela força tarefa

Operação Conjunta
Também atuaram na operação
em Torres representantes da Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância
Sanitária Estadual, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irri-

gação, Procon Estadual e Delegacia
do Consumidor da Polícia Civil e o
promotor que trabalha na comarca
de Torres, Vinícius de Melo Lima.
*Com MP RS

A FOLHA

Sexta-Feira, 15 de DEZembro de 2017 9

10 Sexta-Feira, 15 de DEZembro de 2017

A FOLHA

OPINIÃO

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.

CÂMARAS DE VEREADORES COM POUCO COMPROMISSO
Quem paga o salário dos vereadores e dos servidores das Câmaras Municipais de Vereadores
é o povo. Mas parece que os políticos que gerenciam as casas legislativas não se importam
com isto. Explico. Não há compromisso com
a informação. O site da Câmara de Torres, por
exemplo, estava com as informações da capa datadas do início de novembro. E ao mesmo tempo
houve uma Sessão Solene na casa que aconteceu
na última segunda-feira, dia 11/12, que sequer foi
avisado no site ou no Facebook. No Facebook a
página desta mesma Câmara só disponibiliza o
link para sessões ao vivo. Não há fotos, matérias
ou informações relevantes... Como se quer mostrar algo deste jeito?
Na página do Facebook da Câmara de Arroio
do Sal, a última postagem foi de junho deste ano.
E na mesma quinta-feira, quando tentei acessar,
a página da Câmara sequer abriu. Na Câmara
de Três Cachoeiras não existe sequer página na
internet. E no Facebook tem somente uma pos-

tagem de 21 de novembro onde uma rádio que
cobriu uma sessão solene “marcou” a Câmara e
consequentemente disponibilizou as fotos tiradas
na sessão, sem explicar o que, quem e onde foi...
Esta é uma atitude padrão das casas legislativas da região. Além de não terem jornalistas fazendo relises sobre assuntos de interesse público,
não se preocupam sequer em manter atualizadas
as páginas na web. Portanto, a Câmara de Torres
ainda é a “melhorzinha”.
Mas é triste ver uma sessão solene ser realizada e a casa sequer ter anunciado a mesma. A casa
não ter nem um fotógrafo publicando as imagens
dos homenageados... Pior é ver publicações antigas e sem fundamento nas capas dos sites.
O pessoal recebe muito dinheiro e deveria no
mínimo respeitar os cidadãos de suas cidades
com informações atualizadas das atividades das
Câmaras. De preferencia em jornais, mas pelo
menos no site.
Olho no lance.

CAPA DO SITE da Câmara de Torres no dia 14/12: O que acontece não é
divulgado e o que é divulgado já passou faz tempo

A CÂMARA DEVOLVER DINHEIRO PARA A PREFEITURA PODE SER UMA ECONOMIA BURRA
Desde “sempre” parece que existe uma competição entre os presidentes de Câmara para “devolver” dinheiro para a prefeitura. Sempre os
“cacarejos” são grandes dos ex-presidentes, dizendo que devolveram Meio Milhão de Reais; um
milhão e etc... Outros ainda querem direcionar a
verba devolvida, como se pudessem. Dizem que o
valor será canalizado para tal obra, tal demanda,
tal carência... O que raramente acontece porque os
valores entram no caixa único e a lei exige que as

prioridades do orçamento sejam cumpridas conforme as “faltas” em determinadas contas.
Particularmente, não acho que seja mérito de
um presidente da Câmara devolver dinheiro. Pode
até ser considerado demérito. Não dá para a casa
manter sua estrutura sem ter uma estratégia de comunicação competente, com jornalismo, site, Facebook, e distribuição de matérias para a imprensa.
Não dá para o telefone da Câmara não ser atendido
porque a linha está estragada, ou não tem gente

DINHEIRO DO ESTADO DO RS PARA HOSPITAL
NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Representando o Deputado Alceu Moreira, o ex-vereador e ex candidato a prefeito em Torres Alessandro Bauer Pereira
participou da assinatura, no gabinete do
secretário estadual de Saúde do RS, do
novo termo aditivo do Hospital de Torres
que resolve de uma vez por todas o problema da Traumatologia da entidade de
saúde local.

O serviço segue normalmente! Vale
ressaltar o empenho da bancada do PMDB
na Câmara de Torres neste processo, como
a dos vereadores Gimi, Tubarão e Marcos.
Na imagem se vê a Secretária de Saúde
de Torres (que é PP) ao lado do ex-vereador torrense, numa parceria em nome da
melhoria da qualidade da Saúde do município. Parabéns

para atender. Não dá para a transparência da Câmara ser problemática e que o acesso aos projetos
de lei e outras informações pelo site estejam sistematicamente “fora do ar”. Não dá para a Câmara
não disponibilizar sequer fotos de sessões plenárias, de sessões Solenes, de visitas de autoridades à
casa. Enfim. Tem MUITA coisa a ser feita para que
melhore a imagem dos vereadores perante a sociedade. Se não for feito isto, todos os políticos continuarão sendo etiquetados como incompetentes,

como parasitas, o que não o são em muitos casos.
Portanto, não acho positivo devolver dinheiro para a prefeitura. Acho bom economizar em
diárias, cursos, alimentação e etc. Com a era do
computador e das comunicações, não há mais necessidade de tanta viajem dos vereadores. Mas economizar em temas vitais de uma casa democrática
se trata de economia burra. Em minha opinião...
Tomara que o próximo presidente da Câmara, Fábio da Rosa, tenha a coragem de mudar.

CIDADÃO CONTRA DELITOS DE PROPRIOS VIZINHOS
Na segunda-feira passada, o ex-prefeito de Gramado por
várias vezes Pedro Bertolucci palestrou aqui em Torres, na
Ulbra, sobre receitas de sucesso para cidades turísticas (como
a Gramado dele e como a nossa Torres). A questão da necessidade de haver uma LIDERANÇA forte no processo de
gestão foi o item que ficou mais evidente. O palestrante de sucesso em todo o Brasil frisou que é necessária, sim, uma boa
equipe; que é necessário o Planejamento; que é necessária a
firmeza nas ações; que é necessário incluir o empresariado
nos compromissos com os eventos na cidade e etc. Mas fica
claro que o sucesso destas ações que parecem básicas para
uma boa administração só dá certo de houver LIDERANÇA.
Liderança do prefeito para com sua equipe e liderança
dos secretários com as suas equipes e com a comunidade civil organizada, a grande atora do processo.
Mas o que me chamou a atenção na palestra, entre
várias “dicas” que deveriam ser copiadas por aqui,
acabou sendo a dica de colocar a comunidade junto no
cuidado com a cidade. Bertolucci lembrou que, para
isto, o cidadão local tem de ter uma alta autoestima. E
que, para tanto, ele deve ser chamado para AJUDAR
nos processos de implantação e planejamentos de ações
coletivas que em envolvam suas categorias ou bairros.
“Vi pessoas locais de Gramado chamar a atenção
de turistas para que não mexesse nos enfeites de Rua
do Natal Luz”, disse Pedro Bertolucci. “Não é correto
achar que o povo alemão da serra que é o motivo de

nosso sucesso em relação ao litoral. Para tirar um sorriso de
um alemão, só com uma nota de R$ 100 na sua frente”, brincou o ex-prefeito.
A implantação de equipes de ouvidoria com autonomia e
a liberação de seu telefone próprio para que cidadãos denunciassem depredações na cidade foram alguns exemplos dados
pelo palestrante para ilustrar como conseguiu colocar os 34
mil habitantes de Gramado cuidando da área coletiva local
como se fossem áreas se suas casas...
Há e orçamento de lá já é o dobro do de Torres, quando
tem a esma população e também vive do Turismo... Vamos
copiar?
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Neste sábado (16), Torres recebe concerto da OSPA
com Fafá de Belém
Evento integra programa 'Natal das Alturas' da prefeitura, e terá entrada gratuita
No dia 16 de dezembro, sábado, a partir das 20h30, o
Parque Estadual da Guarita,
em Torres, recebe uma grande apresentação ao ar livre da
OSPA - Orquestra Sinfônica de
Porto Alegre. O evento - que
terá entrada franca - contará,
ainda, com a participação de
uma convidada muito especial:
a cantora Fafá de Belém. O espetáculo integra a programação do “NATAL NAS ALTURAS”,
promovido pela Prefeitura de

Torres, sendo este também o
evento de abertura do verão
na cidade. Antes do show em
si, ocorrerá a chegada do Papai
Noel às 19h.
Composições de Bernstein,
Dvorák,
Camrago-Guarnieri
e Strauss estão no programa,
além de uma seleção de música popular brasileira que ganhará forma na voz de Fafá,
arranjada especialmente para
este concerto por Alexandre
Ostrovski Jr. A apresentação é

parte da Série Interior da Ospa,
patrocinada pela Companhia
Riograndense de Saneamento
(Corsan).
Fundada em 1950, a Ospa é
um complexo musical-educativo que realiza um trabalho de
difusão da música orquestral
e formação de plateias no Rio
Grande do Sul - sendo a orquestra mais antga do país em
atividades ininterruptas. Atualmente, é regida pelo maestro
Evandro Matté.

Lions Clube de Torres: 'distribuindo boas ações' no final do ano
Na semana passada, o
Lions Clube de Torres trabalhou em duas frentes
para cumprir sua missão da
Organização Não Governamental (ONG) em prol de
campanhas para ajudar às
pessoas mais necessitadas.
No sábado, dia 9 de dezembro, vários sócios do clube
torrense ficaram durante
toda a manhã na porta do
supermercado Macromix
pedindo colaboração dos
clientes do mercado que
lá foram se abastecer. Mais
de três carrinhos dos grandes de mantimentos foram

arrecadados pelo Lions
torrense,
mantimentos
estes que serão doados á
alguma entidade da cidade
ainda neste ano de 2016.
Já na segunda-feira, dia
11, o Lions Clube de Torres
participou com seus associados também do Natal
dos Correios. Através do
clube foram adotadas várias cartinhas da campanha, quando o clube fez a
entrega dos presentes na
manhã de segunda ao gerente da agência dos Correios de Torres, Elton Bernst.

Torres recebeu Encontro estadual de Gênero e Gerações da FETAG
Cerca de 100 lideranças, entre
eles integrantes das Comissões Estadual de Jovens, Mulheres e da
Terceira Idade, bem como da direção da FETAG, coordenação regional
e assessores regionais participaram
do Encontro Estadual de Gênero e
Geração, que a FETAG (Federação
dos Trabalhadores na Agricultura no

Rio Grande do Sul) promoveu entre
os dias 06 e 07 de dezembro. O
evento contou com 21 regionais de
todo o Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Torres,
José Carlos de Matos. Também marcaram presença no evento o presidente da FETAG-RS, Carlos Joel da

Silva, o prefeito de Torres
Carlos Matos de Souza, o
secretário da agricultura
Jose Vanderlei Brocca, o
chefe do escritório da Emater Jânio Pintos, e todos os
dirigentes sindicais da regional e do estado.
O Encontro de Gênero e
Geração tem
por objetivo
aprofundar e
solidificar o
trabalho entre
jovens, mulheres e aposentados da
agricultura familiar no
sentido de fortalecer

sua ação no Movimento Sindical
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais – MSTTR. Serviu também para uma avaliação das ações

realizadas e um grande planejamento par 2018, entre outras atividades motivacionais para todos que
participaram.

Curso Senar
Já entre os dias 04 e
07/12, aconteceu em
Torres mais um curso
do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Desta vez
ocorreu na comunida-

de do Barro Cortado, com um grupo de mulheres muito animadas
- que com o auxílio da instrutora
Cleci, transformaram os porongos
em belos arranjos e belas artes. O
grupo recebeu a visita do supervisor Paulo Afonso, do secretário da

agricultura José Vanderlei Brocca
e o presidente do sindicato Jose
Carlos de Matos (além da Luciane
e da Rosa). Qualquer comunidade
pode se organizar formar um grupo e planejar um dos mais de 180
cursos que o Senar disponibiliza.
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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 Torres recebe reconhecimento
por seus 25 Anos de atuação
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ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Guilherme Santos
(acadêmico do curso de Administração da ULBRA TORRES).

Finanças corporativas,
aplicado a pequenas empresas
A ULBRA Torres, através da Direção Geral, recebeu da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de
Torres um troféu em reconhecimento e agradecimento à Universidade que, através do ensino
de qualidade e de suas atividades de extensão,
trouxe desenvolvimento ao município e região
ao longo dos seus 25 Anos em Torres e atendimento à comunidade através de seus serviços. A
entrega aconteceu durante a cerimônia de premiação do Mérito Lojista 2017.
A ULBRA Torres foi homenageada pelo CDL
de Torres, por exercer um papel fundamental no
desenvolvimento do Litoral Norte do Rio Grande
do Sul e Sul de Santa Catarina. Além dos profis-

sionais qualificados que exercem as suas atividades no município e região, a Universidade oferece uma série de atendimentos em suas clínicas e
laboratórios, sendo uma forte parceira do Poder
Público, especialmente no Sistema de Saúde.
A Diretora Geral, professora Débora Borges
Thomas, destacou "é uma honra muito grande
receber esse troféu. É o reconhecimento da
ULBRA Torres como uma instituição de ensino
eficaz e inovadora, que desempenha um importante papel para o desenvolvimento humano,
regional e sustentável e que produz conhecimentos compatíveis com as reais necessidades
sociais, políticas e econômicas do país."

Melhorias no Curso de Odontologia
Ainda recentemente, o curso de Odontologia da ULBRA Torres está renovando toda a sua
infraestrutura, com o objetivo de elevar ainda
mais o padrão de qualidade dos profissionais
formados pela Universidade. Através de parcerias, a Instituição tem trazido o que há de mais
moderno para seus estudantes, reforçando o Ensino com a soma da qualidade do corpo docente
da Instituição.
ULBRA Torres é a primeira Universidade a ter
o Scanner Digital Eagles.ps, que é uma novidade
no mercado da digitalização de imagens radiográficas periapicais.

Também em parceria com a Agis-Equipamentos Odontológicos, os estudantes terão a sua
disposição localizador apical e aparelho fotopolimerizador da marca Schüster, e um kit acadêmico NSK. Todos estes equipamentos somam-se
aos manequins modernos nos Laboratórios de
Dentística e Periodontia, provenientes de uma
outra parceria, com a empresa Pronew.
Além destes equipamentos, o curso de Odontologia também colocou á disposição dos acadêmicos, o aparelho Cad Cam, que é uma fresadora
e um scanner intraoral, através da parceria com
a Tecnodrill.

Fisioterapia da ULBRA Torres doa
brinquedos para alunos da rede pública

O curso de Fisioterapia da ULBRA Torres realizou na manhã desta segunda-feira (11/12) a
entrega de brinquedos para crianças do primeiro
e segundo ano da Escola Municipal de Educação
Fundamental Professor Manoel Ferreira Porto.
Os objetos foram doados por estudantes de Fisioterapia da Universidade em uma campanha
de sensibilização organizada pelos próprios aca-

dêmicos através dos Líderes de turmas.
Ao todo, mais de 50 crianças do Bairro Campo
Bonito, onde está localizada a Escola, receberam
as doações de brinquedos. O curso é reconhecido por ter ampla relação com a comunidade
do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e Sul de
Santa Catarina, que recebem atendimentos fisioterápicos na Clínica Escola da ULBRA Torres.

Todas as atividades organizacionais resultam em recursos e, sendo assim, o
objetivo principal é a obtenção de lucro. Em uma definição formal o termo finanças corporativas está relacionado como sendo a área responsável pelos processos decisórios financeiros, analisando e discutindo no mundo contemporâneo as
variáveis que influenciam decisões neste ramo de atividade.
O administrador financeiro tem um papel importantíssimo para as empresas,
tendo como base de estudo e análise dados retirados do balanço patrimonial, visando a maximização do lucro, sendo ele o principal responsável pela gestão do
empreendimento. Sendo de fundamental importância que este tenha a devida
capacidade para mantê-las em ordem. A função deste profissional está em analisar, planejar e controlar a saúde financeira da empresa, através de relatórios
financeiros, dados contábeis e outros dados/planilhas que possam auxilia-lo na
tomada de decisões, fornecendo melhor estrutura à empresa.
O maior desafio para um administrador financeiro e aplicar finanças corporativas nas pequenas empresas, uma vez que estas não dispõem de sistemas de
ERP e softwares financeiros avançados, posto que, muitas vezes não possui um
profissional capacitado atuando nesta área especifica. Encontra assim dificuldades em entender as necessidades da pequena empresa.
Muitas vezes por se tratar de uma pequena empresa as finanças pessoais se
confunde com as do negócio. Jamais misture as contas, mesmo que você trabalhe sozinho na empresa, mesmo que no início.
Este comportamento é essencial compreender melhor o seu orçamento familiar e o funcionamento de sua empresa. Constitua datas para desembolsar
seu pró-labore. E em nenhum momento pague com o seu dinheiro contas da
empresa e vice-versa.
Dados apontam um crescimento no segmento microempresas no mercado
brasileiro, porém muitos destes empresários não possuem conhecimento administrativo para manter sua empresa no mercado, realizam cálculos financeiros
equivocados, podendo levar um ótimo modelo de negócio a falência ou ainda
impedindo que uma empresa com potencial se concretize no mercado. Por se
considerarem donos do próprio negocio possuem resistência na contratação de
um serviço de consultoria, não sabendo como agir diante das situações diversas
e sem a mínima vontade de pagar alguém que faça este trabalho.
Toda e qualquer decisão gera um impacto financeiro na organização. Sendo
assim é necessário reconhecer a importância do planejamento para que seu
empreendimento seja bem-sucedido financeiramente.
Não faça das finanças corporativas algo enigmático, tampouco evite este assunto, encarrando-o como “chato” ou “complicado”. A chave para o processo
decisório é ter informações assertivas e saber interpretá-las para agir da forma
adequada.
Pense estar viajando com seu carro, porém sem o medidor de combustível
no painel, possivelmente, não terias condições de identificar até onde poderia
chegar.
A mesma coisa acontece na empresa, você precisa ter o controle dos recursos
financeiros disponíveis, e conhecer os elementos que lhe apontem os limites e a
direção que deve ser seguida.
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Última reunião do Comitê Mampituba em 2017
debate andamento do plano de bacia hidrográfica
Entre outros assuntos, encontro teve prestação a de contas do relatório anual de atividades e encaminhamentos sobre a
gestão compartilhada da calha do Mampituba entre RS e SC
Por Guile Rocha
(Assessoria Comitê Mampituba)
A última reunião ordinária do Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Mampituba no ano de 2017 foi realizada na
tarde de quarta-feira (13), no auditório do Sindicato dos Pescadores de Torres. Foi ocasião
para debater ideias sobre questões relacionadas à gestão das águas do Rio Mampituba,
bem como para fazer um balanço das atividades da entidade em 2017.
Inicialmente, foi informado pelo secretário executivo do Comitê Mampituba, Prof. Dr.
Christian Linck da Luz, sobre a participação
sua e do presidente Alexandre de Almeida no
ENCOB (Encontro Nacional dos Comitês de
Bacias Hidrográficas), realizado em Aracaju no
mês de novembro. Um dos pontos importantes da participação deste encontro, que reuniu quase 1.000 representantes de comitês
de bacias do Brasil, foi à articulação política
realizada no evento pelo Comitê Mampituba,
para a concretização de uma proposta de gestão compartilhada da calha do rio pelos lados

gaúcho e catarinense.
Outro evento recente com participação da
entidade foi o 5° Fórum das Águas da Lagoa
do Itapeva, onde representantes do Comitê
Mampituba falaram aos presentes sobre o
projeto "Óleos para o Futuro". O evento ocorreu na cidade de Mampituba - município do
qual o Comitê vêm participando na elaboração do Plano Diretor. Entre os assuntos debatidos neste fórum, estavam à necessidade
de proteção da lagoa e suas margens, formas
mais sustentáveis de saneamento, preservação das águas subterrâneas. "A participação
não foi tão grande, mas foi um evento proveitoso, com debates importantes", salientou o
presidente Alexandre de Almeida.
Voltando a reunião ordinária, um livreto
informativo do Comitê Mampituba foi distribuído aos presentes - material explicativo
destacando as atividades do comitê na gestão e proteção do Rio Mampituba, sendo
que o mesmo será entregue para representantes de vários segmentos da sociedade na
região. Presente no encontro, representante
da ASENART (Associação dos Engenheiros,

Apesar do quorum pequeno, reunião foi bastante produtiva e com encaminhamentos
importantes
Arquitetos e Agrônomos do Litoral) também
assegurou que a associação irá fazer (com recursos próprios) cópias atualizadas dos mapas

hidrológicos da Bacia do Rio Mampituba - material cartográfico necessário e inexistente no
momento.

Divisão da gestão do Mampituba entre RS e SC
Voltou a entrar em pauta a busca pela efetivação da gestão compartilhada da calha do Rio
Mampituba - que é um manancial hídrico interestadual, espalhado com seus afluentes por
municípios do Rio Grande do Sul e, principalmente, de Santa Catarina. Atualmente, o Comitê Mampituba responde apenas pelas águas do

lado gaúcho - enquanto as águas catarinenses
do Mampituba tem sua gestão englobada pelo
Comitê da Bacia do Rio Araranguá.
O presidente Alexandre afirmou que manteve contato com o presidente do Comitê Araranguá, alertando sobre a preocupação com a
poluição do Mampituba por produtores catari-

nenses, avançando ainda nas conversas sobre
a responsabilidade dividida da calha entre os
estados. Já o secretário executivo Christian salientou que devem, em breve, ser definidos os
representantes que lutarão pela gestão e preservação dos afluentes catarinenses do Mampituba junto ao Comitê Araranguá. "Alguns

nomes já foram sugeridos (um professor do
Instituto Federal de Santa Rosa e representante
da Colônia dos Pescadores do Passo de Tores,
por exemplo), mas contamos com vocês, representantes do Comitê, para novas sugestões. O
importante e que sejam pessoas proativas e
participantes".

durante o trabalho de elaboração do plano. A
ideia será encaminhar (na medida do possível)
as dúvidas mais complexas para autoridades
locais conhecedoras da região e adequadas a
respondê-las, complementando assim os dados
ainda insuficientes sobre a Bacia do Mampituba.
A partir da complementação das informações e finalização do relatório, Raiza indicou
que a segunda fase do processo para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio
Mampituba definirá os usos preponderantes
pretendidos (irrigação, abastecimento, recreação, etc), principais fontes de poluentes,

parâmetros de qualidade de água. Neste processo, conforme salientado por Caroline Moura, coordenadora do Balcão de Licenciamento
Ambiental Unificado da FEPAM Litoral Norte,
é preciso ter participação e reconhecimento
da sociedade sobre a importância deste trabalho do comitê. "É preciso que cada entidade
representada tenha esse trabalho de replicar,
entre seus pares, os resultados das reuniões.
Ressaltando que a fase de construção de plano de bacia é crucial, pois as decisões tomadas
irão afetar diretamente os usuários da água da
região", alertou Caroline.

Coleta de dados para o Plano de Bacia
Presente na reunião e representando o Departamento de Recursos Hídricos (DRH-RS),
Raiza Cristóvão Schuster apresentou aos presentes o diagnóstico preliminar para o Plano
da Bacia do Rio Mampituba - o qual vem sendo
elaborado pelo mesmo DRH-RS. Ela apresentou dados que fazem um diagnóstico sobre a
realidade socioambiental e geográfica da área
de abrangência da Bacia do Mampituba: informações relativas ao relevo, tipos de solo (bem
como seu uso e ocupação), populações que
povoam a área, foram apresentados. Entre os
dados tabulados, a informação de que cerca de

28% da área é composta por matas, com outros
39% sendo utilizados para agricultura e campos.
Também foi apresentado que o uso de água na
região da Bacia do Mampituba ocorre 75% em
SC e apenas 25% no RS - sendo utilizada principalmente para irrigação (em especial no cultivo
de arroz).
Mas, conforme relatado pela própria Raiza,
muitos dados ainda não estão consolidados,
carecem de fontes atualizadas e informações
mais precisas. Os próprios membros do Comitê
Mampituba apontaram algumas informações
imprecisas, e se prontificaram em auxiliar o DRH

Linha do tempo e prestação de contas de 2017
Em clima de encerramento, foi apresentado aos presentes um relatório e uma 'linha do
tempo' sobre as atividades do Comitê Mampituba durante 2017, bem como uma prestação de contas e atividades resumida. Na apresentação realizada pelo secretário executivo
do Comitê, Prof. Dr. Christian Linck da Luz, foi
lembrado da eleição da nova diretoria da entidade para o biênio 2017/19 - Com Alexandre

de Almeida (representante da Associação dos
Irrigadores do Rio Mampituba - AIRIM) assumindo a presidência no final de setembro,
em substituição a Leonila Quartiero Ramos,
(que ocupava a função de presidente desde
2013). Ainda houve a realização de um balanço sobre as reuniões ordinárias, participações
em cursos, saídas de campo e outras atividades exercidas pelo comitê. Recordou-se das
oito participações da entidade
em Fóruns Gaúchos de Comitês
de Bacias Hidrográficas, além da
participação no ENCOB (Encontro
Nacional), em câmaras técnicas
e reuniões do Comitê Araranguá
(responsável pela gestão do lado
catarinense do Rio Mampituba).
A realização do Seminário Ambiental de Recursos Hídricos, realizado com importantes palestras
para cerca de 100 estudantes em

junho, durante a semana do Meio Ambiente,
ganhou notoriedade na apresentação.
Neste ano de 2017, destaque para a inserção do Comitê como participante das revisões
dos Planos Diretores nos municípios de Torres e Mampituba, assim como é participante
de oficinas em prol do andamento do projeto Geoparque Cânions do Sul. Em evidência
também a apresentação e divulgação, em
escolas de Torres e até fóruns nacionais, do
projeto "Óleos para o Futuro" - desenvolvido
pelo Comitê Mampituba, que destaca a poluição e os malefícios do descarte incorreto do
óleo de cozinha, bem como as formas corretas deu descarte. Ao final, a plenária aprovou
a prestação de contas das atividades apresentadas, parabenizando pelo grande número de
ações que foram realizados neste segundo
ano de Convênio.
A divulgação das atividades do Comitê em
jornais e rádios locais, participação em ações

do Projeto Praia Limpa (de limpeza de praia),
formação de um grupo de trabalho de educação ambiental (que deve entrar em ação
nas escolas no ano que vêm também) foram
ressaltadas. Finalmente, foi apresentado o
calendário das reuniões para 2018, onde todos aprovaram, ficando a primeira reunião
ordinária marcada para o dia 28 de fevereiro. Também foi celebrada pelos presentes a
primeira destinação e uso de verbas públicas
para compra de equipamentos - como mesas,
armários e cadeiras, além de materiais de informática (um notebook e projetor) - que já
qualificaram os meios de trabalho do Comitê
Mampituba. Para 2018, a meta é dar sequência aos avanços positivos pela elaboração
do Plano de Bacia e gestão compartilhada da
calha do Rio Mampituba entre RS e SC, avanços que podem gerar importantes impactos
em prol da preservação e melhores usos das
águas do Mampituba.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 12/12 e 19/12)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Semana para organizar sua vida,
ariano. E faça isso com foco em todas as
áreas da sua vida. Deixe o trabalho em
dia, sente pra conversar no relacionamento, veja se está tudo bem em casa e com
a família. É uma ótima semana para uma
consulta médica ou exames para terminar o ano com a certeza de estar tudo bem e pronto pra repensar hábitos pra
ficar melhor!
TOURO - É uma semana de trabalho intenso, taurino, mas que também é ótima
para namorar, sair, fazer social e se divertir. São dias de mais criatividade, de desejos intensos, de saber exatamente o que
você gosta e do que mais precisa nesse
momento. É um ótimo momento para resolver pendencias,
fazer mudanças e finalizar ciclos. Um bom momento para
definir metas.
GÊMEOS - É uma boa semana para organizar melhor a rotina da casa, geminiano.
E isso é importante para que você possa
produzir ainda mais no seu trabalho. Alias,
é um bom momento para sentar e negociar,
para dividir melhor as responsabilidades,
deixando com cada um o que é de cada um. Período de revisão geral e de decisões importantes sobre o seu futuro. Repense a vida.
CÂNCER - É uma boa semana para a comunicação, canceriano. Isso significa que
você pode fazer contatos, pode se divulgar, pode falar de suas ideias. Mas é importante ouvir os outros e interagir mais.
boa semana para viagens e estudos, para
se movimentar e para sair pra bater papo. Um período de
revisão de crenças e valores, de objetivos de vida. Mantenha a fé!
LEÃO - É uma boa semana para ficar mais
quietinho no seu tanto, leonino. Escolha
bem o que quer fazer e com quem deseja
estar. Lembre-se que é melhor estar
sozinho do que fazer social por obrigação
ou sair com gente que pode te criticar.
Evite os compromissos chatos e o que é só por obrigação.
Melhor dar uma boa desculpa e ir pra casa ver um bom
filme ou ler um bom livro.
VIRGEM - São dias para cuidar mais de você
e de sua vida, virginiano. Aproveite esse fim
de ano para repensar comportamento e visual, para se reorganizar e para definir melhor
as metas e prioridades pro ano que vem. Bons
dias para se cuidar mais, da saúde, inclusive.
É um momento de reorganização da rotina e da estrutura familiar
e da sua vida afetiva. Repense sem perder o foco.
LIBRA - É uma boa semana para organizar melhor
suas questões internas, libriano. Dias de autoconhecimento, de repensar ideias e valores, de repensar também suas expectativas. Pense com os pés
no chão e trace planos mais concretos e práticos
para realizar o que precisa. É um bom momento para definir estratégias profissionais e para repensar a forma como lida com a família.
ESCORPIÃO - É uma ótima semana para os
assuntos de trabalho, sagitariano. Você pode
ter mais sucesso e sem dúvida está muito mais
produtivo e eficiente, mais focado e terá elogios e recompensas por isso. Mas lembre-se
que é período de rever comportamento, visual,
escolhas, visão de mundo, tudo. É um fim de ano importante e
você precisa ter metas bem claras pro ano que vem.
SAGITÁRIO - É uma ótima semana para os
assuntos de trabalho, sagitariano. Você pode
ter mais sucesso e sem dúvida está muito mais
produtivo e eficiente, mais focado e terá elogios
e recompensas por isso. Mas lembre-se que é
período de rever comportamento, visual, escolhas, visão de mundo, tudo. É um fim de ano importante e você
precisa ter metas bem claras pro ano que vem.

CAPRICÓRNIO - É uma boa semana para sentar e fazer uma
lista de tudo que ainda precisa
fazer antes do ano acabar, capricorniano. E vá resolvendo coisa
por vez, de forma bem objetiva.
Só assim você poderá diminuir o ritmo e relaxar daqui alguns dias. E falando nisso, pode ir
planejando também como vai descansar e se
divertir durante as férias. E se receber um bom
convite, saia esses dias!
AQUÁRIO - Semana bem intensa,
aquariano. Especialmente pros assuntos de amor e sexo. bons dias
para falar dos seus desejos e das
suas necessidades afetivas. É um
momento de intensas transformações na sua vida. Ótima semana para sentar e
fazer planilhas para organizar suas contas. Não
perca as rédeas das coisas: é importante controlar
tudo que é mais importante para você.
PEIXES - Dias importantes para o
amor e os sentimentos, pisciano. É
pra estar mais próximo das pessoas, mas com cuidado pra não ficar
criticando demais o outro. Alias,
nada de ficar procurando pelo em
ovo, hein? Boa semana para lidar com público,
clientes e parceiros de trabalho. Um momento importante para repensar e mudar de estratégia e de
foco no trabalho. O que quer fazer?
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Vereador Téinha será o presidente da Câmara de Vereadores de Arroio do Sal em 2018
Depois de idas e vindas, chapa de oposição vence disputa pela mesa diretora, deixando os peemedebistas da base do governo Bolão de fora do poder
Por Fausto Júnior
Na semana passada foi definida a nominata da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores de Arroio do
Sal para o ano de 2018. E a oposição
conseguiu vencer a disputa, deixando fora os nomes do PMDB, que por
combinação política anterior seriam
colocados no comando da casa no
segundo ano do governo Bolão, que
é PMDB.
Foram eleitos Jean Michel Silva Rocha, o Téinha (SDD) como presidente;
Mateus Coelho Ribeiro (PSB) de vice;
Deoclides Nunes da Silveira, o Cridão
(PP) como 1º Secretário; e Vera Rejane Braga dos Santos (PTB) como 2ª
Secretária. A chapa é teoricamente de
oposição, embora o atual presidente,
o Cridão (PP), tenha tido uma relação

Téinha (em destaque) lidera mesa com Mateus (e), Cridão (d) e Rejane (c)

Base do governo do PMDB de fora
de 'boa vizinhança' e participação
junto ao governo Afonso Flávio Angst
(Bolão) e esteja na chapa de 2018.

Os três vereadores do PMDB que comporiam a mesa diretora do ano que vem
acabaram ficando de fora. É que na última hora a oposição resolveu retroagir e
montar uma chapa sem os peemedebis-

tas. E a oposição, parece, ainda tem mais
poder de fogo entre os nove vereadores
de Arroio do Sal, o que deu a vitória à empreitada de ultima hora dos oposicionistas
e deixou os edis do PMDB fora da mesa

diretora.
Os nomes que compuseram a chapa
derrotada foram: Marco Antônio Mazinho
(PTB), Carlos Dias (PMDB), Diego Quadros
(PMDB) e Giovani – o Banha (PMDB).

Dia Internacional da Pessoa com
Corsan amplia em mais de
nove mil metros e rede de água Deficiência é lembrado com fórum
e conquistas em Arroio do Sal
tratada de Arroio do Sal
No dia 3 de dezembro foi comemorado o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência. E
o Município de Arroio do Sal, através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social e da
Coordenação e da Acessibilidade e Inclusão,
promoveu momentos que "nos fazem refletir a
importância de quebrarmos barreiras e aprendermos a conviver com as diferenças", conforme informaram em nota a prefeitura de Arroio
do Sal.
Será trazida ao Município Larissa Rodrigues,
menina de 13 anos, de Ipê-RS, que junto a Federação Gaúcha de Paralimpíadas Escolares em
São Paulo, representou nosso Estado, sendo a
Campeã Brasileira de Natação em São Paulo

nas Paralimpíadas Escolares 2017, ganhadora
de 3 medalhas de ouro. Ela ficou entre os 20
atletas classificados para janeiro acompanhar
a Equipe Paralímpica Brasileira.
Larissa estará presente para o pré-lançamento do Projeto Praia Acessível de Arroio do Sal
2017-2018, sendo que irá fazer as fotos para
divulgação do mesmo. "O que nos motivou trazer Larissa para divulgação do Projeto esse ano,
foi porque ela hoje, além de ter reconhecimento nacional, foi uma das primeiras a participar
do banho assistido em Arroio do Sal e esse último ano esteve mais uma vez presente e participando do Projeto com nós", indica a Sec. de
Assistência e Inclusão Social.

Fórum de Paradesporto e Praia Acessível
No último sábado, nove de dezembro
o Prefeito Affonso Flávio Angst, Bolão
acompanhado do Gerente do Escritório
da Corsan de Arroio do Sal, Tiago Borges
Silva e os Vereadores Carlos Dias, Marcos
Cunha e os secretários, Volnei Pelizza,
Obras e da Administração Luiz Paulo estiveram visitando as obras da corsan do
lado norte do município.
O Gerente da Corsan Tiago Borge Silva apresentou a comitiva do prefeito que
parte do Balneário Atlântico onde foi feita
6.074 metros em extensão de rede nas
Ruas Novo Hamburgo, Cruz Alta, Garibaldi, Passo Fundo do Atlântico, Bento Gonçalves, Taquara, Getúlio Vargas Farroupilha no trecho que comporta a Avenida
Beira Mar Norte, Avenida Interpraias Nor-

te, Rua São Domingos das Torres e Santa
Maria, nestas ruas onde passou a extensão da rede de água já pode ser feitas as
suas ligações.
No Balneário São Jorge onde foram feitas 3.811 metros em extensão de rede entre o trecho da Rua Dom Pedro II, Avenida
Interpraias Norte, Rua “I” e Rua “J”, Rua
Marcio Quadros de Vargas Guilhermina
Quadros de Vargas, Rua Princesa Isabel,
Rua Gilberto da Silva dos Santos, Avenida
Medeiros de Quadros, Rua Candiota, Rua
Manoel Marcelino de Freitas, Rua Jocemara Pereira da Silva e Avenida Gramado,
moradores e veranistas já podem pedir a
ligação da água tratada, para mais informações podem ser feitas pelos 51- 3687
2330 ou 51-3687 3363.

Além da divulgação, Larissa estará presente no
evento, FÓRUM TEMÁTICO REGIONAL DE PARADESPORTO, que em parceria com a FADERS foi realizado no dia 14 de dezembro (quinta-feira), no Turis Hotel Areias Brancas e Choppão, em Arroio do
Sal. E estará presente ainda no dia 15 de dezembro
(sexta) para a CAPACITAÇÃO DO PRAIA ACESSÍVEL

VERÃO 2017/ 2018 , que também será realizado
em Arroio do Sal, junto ao Turis Hotel Areias Brancas. "Já aproveitando para anunciar que o Projeto terá inicio a partir do dia 22 de dezembro nas
sextas e sábados junto a Casa do Turista a Beira
Mar. E a partir de Janeiro daremos inicio ao PRAIA
ACESSÍVEL ITINERANTE", conclui a matéria.

Audiência Pública debaterá LOA
ARROIO DO SAL - A prefeitura de Arroio do Sal
convida a população do município a participar
de uma audiência pública, que vai tratar da Lei
Orçamentária Anual (LOA), para a aprovação
do orçamento municipal 2018. A audiência
pública será na próxima terça-feira, 19 de dezembro, às 16:30 horas na Câmara de Vereadores.

A Lei Orçamentária é o instrumento de planejamento utilizado pelos governantes para
gerenciar as receitas e despesas públicas em
cada exercício financeiro. Também conhecida
como Lei de Meio, representa elemento fundamental na gestão dos recursos públicos,
uma vez que sem ele o administrador não recebe autorização para executar o orçamento.
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Cruz Vermelha é o grande campeão Chegada do Papai Noel, música e
do Campeonato de Futebol Sete de festividades no Passo de Torres
O espírito natalino tomou conta da
Dom Pedro de Alcântara
Praça dos Pescadores na noite do último
domingo (10/12) em Passo de Torres.
Com a praça toda decorada e iluminada,
Papai Noel chegou de balão emocionando o publico que por ele o esperava. Foram lindos momentos embalados pelos
sons do Coral da Universidade de Itajaí e
Banda Fanfarra Municipal, onde o 'bom
velhinho' recebeu a chave da cidade,
como forma simbólica de boas vindas.
"A idealização do evento partiu do Governo Municipal, contando como apoio
de associações, clube de mães, Ceprag,APAE, voluntários e comércio local,
onde foi de fundamental importância o
empenho, a dedicação, o compromisso
e liderança da primeira dama, Alexandra
Maia", indica a Prefeitura do Passo de Torres.
Esta noite marcou o início das festividades
natalinas do evento 'Sonho de Natal' no município, sendo que neste próximo domingo

No último domingo, dia 10 de dezembro,
foi realizada em Dom Pedro de Alcântara a
grande final o Campeonato Municipal de Futebol Sete. Em um jogo disputado no campo
do Sindicato dos Servidores do município, a
equipe do Cruz Vermelha abriu o placar da
partida. No início do segundo tempo a Baixada empatou e, no final do jogo, em uma cobrança de falta, foi feito o gol que deu o título
ao time do Cruz Vermelha.

Na disputa do 3º lugar se enfrentaram Horizonte X Mata Boi, onde a equipe do Mata
Boi aplicou uma goleada histórica de 12X0
sob o time do Horizonte.
Classificação geral
Campeão – Cruz Vermelha
Vice-campeão – Baixada
3º Lugar – Mata Boi
4º Lugar - Horizonte

Sucesso no 2° Pedal dos
Amigos em Três Cachoeiras
Com apoio da prefeitura municípal de
Três Cachoeiras, ocorreu no sábado (10),
na comunidade de Morro Azul, o 2° Pedal
dos Amigos. Participaram em torno de
400 ciclistas, pessoas de várias cidades
gaúchas e de outros Estados.
O prefeito de Três Cachoeiras, Flávio
Lipert, parabenizou os organizadores e
colaboradores, especialmente o proprietário do Sítio do Beto - que disponibilizou espaço para o evento. "Com esse
evento podemos divulgar nossas belezas
naturais para aquecer o nosso turismo e
gerar emprego e renda. Além disso, os
participantes colaboraram com doações de
alimentos que será distribuído para as pesso-

as menos favorecidas, por isso, deixo o agradecimento a todos os participantes. O esporte
é saúde e vida", destacou Lipert.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
A Câmara de Vereadores de Três Cachoeiras – RS torna pública a seguinte licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 01/2017, exclusiva para as beneficiárias da Lei
Complementar 123/2006, tendo como critério de julgamento o menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a implantação, conversão,
fornecimento com reservas (licença de uso) e manutenção de sistema de gestão do
processo legislativo para atender as necessidades da câmara municipal de vereadores
de três cachoeiras. Data da abertura: 29/12/2017. Horário e local: às 15h no setor de
licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser
obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 11h
30min e 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br.
MARCOANTONIO ROXO POLICARPO
Presidente

(17/12) serão realizadas novas atrações,tendo continuidade durante toda a semana (do
dia 17 ao dia 23 de dezembro). Confira nossa
programação e traga sua família para prestigiar e se emocionar com os Sonhos de Natal.

Dom Pedro de Alcântara comemora 10
anos do Proerd com novos formandos
No clima de comemoração dos 10 anos de realização do Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd) em Dom
Pedro de Alcântara, ocorreu
a formatura de mais 94 crianças na tarde da quarta-feira
(13), de duas escolas estaduais e uma municipal. O evento no Salão Paroquial da cidade iniciou com a entrega de
medalhas em homenagem a
dois alunos que participaram
da primeira edição do Proerd: Thiago Floripo
Hahn e Gabriela Lumertz Hahn, sendo que ela
é professora de uma das turmas de formandos.
Os alunos da educação infantil receberam a
carteira de agente do Proerd e os estudantes
do 5º ano, o certificado de conclusão do curso. Como é tradicional nas formaturas, foram
premiados com troféus os alunos vencedores
das redações sobre o Proerd: Roberta Brusch
Lumertz, da escola Estadual Dom Pedro de Alcântara, Maria Eduarda Vidal Webber da escola
Estadual José Antônio Rolim e Natiele Rodrigues
Mengue da escola Municipal Profª Luzia Rodrigues. Também aconteceram sorteios

Estiveram presentes na formatura o prefeito
Dirceu Pinho Machado; o vice-prefeito Silvaneo
Evaldt Hahn; a secretária da Educação, Sandra
Maria Rocha dos Santos; a secretária da Administração e Fazenda, Siloé Raupp Raulino; os
vereadores Alexandre Dimer Webber e Adilson
Behnck Cardoso; o subcomandante do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º
BPAT), major Tiago Carvalho Almeida; o tenente
Carvalho representando a 2ªCia de Torres; o comandante do 4ºPel de Três Cachoeiras, sargento Eduardo; os diretores das escolas estaduais
Dom Pedro de Alcântara e José Antônio Rolim,
respectivamente José Roberto de Oliveira Jardim e Verônica Evaldt.

Prefeitura de Arroio do Sal informa sobre
licenças e projetos de construção
A prefeitura de Arroio do Sal informa que a analise e licenças para construir – Unifamiliar - serão
protocolados diretamente na Secretaria do Planejamento, todas as SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA-FEIRAS, no horário comercial das 8:00 as 12:00
e das 14:00 as 16:00, a partir de 18 de dezembro.

Já a retirada de projetos aprovados ou pareceres,
ocorrerá no setor de arrecadação de segunda a
sexta-feira das 8:00 as 11:45 e das 14:00 as 17:45.
Atendimentos técnicos da Secretaria do Planejamento, continuarão nas segundas e sextas-feiras das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas.
Certidões de Habite-se e
demais certidões, pedidas ou retiradas destas
certidões somente no
setor de arrecadação de
segunda a sexta-feira das
8:00 as 11:45 e das 14:00
as 17:45.
Para mais informações
tire suas dúvidas pelo
email projeto@arroiodosal.rs.gov.br ou secretariadoplanejamento@
gmail.com.
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Prefeito de Capão da Canoa foi
eleito novo presidente da Amlinorte
Na última sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017, os
prefeitos do Litoral
Norte confirmaram a
indicação do prefeito
de Capão da Canoa,
Amauri Magnus Germano, para ocupar
a presidência da Associação dos Municípios do Litoral Norte
na Gestão 2018. A
eleição
aconteceu
em Assembleia Geral
da Amlinorte e Consórcio Público AmliPrefeito de Xangri-lá e atual presidente da entidade, Cilon
norte, numa reunião
Silveira (e), com futuro presidente, Amauri Germano (d)
almoço que marcou
que pretende dar continuidade ao tratambém a confraternização de final de ano das entidades. O balho voltado ao desenvolvimento do
prefeito de Morrinhos do Sul, Luiz Eval- Litoral Norte. Já o presidente reeleito do
dt Steffen, foi reconduzido à presidência Consórcio Público Amlinorte, Luiz Evaldt
do Consórcio Público Amlinorte e estará Steffen, destacou os avanços em seus
seis meses de gestão, entre eles o lana frente da entidade no próximo ano.
O atual presidente da Amlinorte, Ci- çamento do novo Edital de Credencialon Rodrigues da Silveira (prefeito de mento de Consultas e Exames. Também
Xangri-lá), parabenizou aos eleitos, de- salientou o trabalho no processo licitasejando sucesso e a mesma união entre tório para a destinação de resíduos sólios prefeitos que marcou a gestão de dos, que deverá estar concluído no início
2017. O prefeito de Xangri-lá encerra- do próximo ano, além dos estudos para
rá sua gestão na presidência com uma compra conjunta de medicamentos.
A solenidade de posse está marcada
atuação incisiva na cobrança do Governo do Estado para a falta de efetivo na para o dia 28 de janeiro de 2018, no
segurança pública, também sobre os Balneário Santa Rita de Cássia da praia
repasses em atraso da saúde e as nego- de Curumim, durante as comemorações
ciações para uma solução conjunta para da Festa do Abacaxi de Terra de Areia.
a destinação dos resíduos sólidos, entre O ex-prefeito de Caraá, Silvio Miguel
Fofonka, foi homenageado durante a
outras ações.
O prefeito eleito de Capão da Canoa, reunião de final de ano, por sua história
Amauri Germano, disse que desde sua política na região e serviços prestados
primeira gestão como prefeito, alimen- à frente da Amlinorte durante três gestou o desejo de presidir a Amlinorte e tões como presidente.

A 14ª Exposição de Orquídeas de Torres
contará com mais de 40 expositores
“Os juízes da Federação Gaúcha de Orquidófilos (FGO), avaliarão os expositores
presentes que são também colecionadores
e comercializam a planta”, ressalta.
A realização é da Prefeitura de Torres
com a Associação Orquidófila do Litoral, e
esta Exposição está integrada a programação de Natal, tal como a Feira de Agroindústrias locais, Artesanato e Calçados:

Pessoal de Dom Pedro de Alcântara
prestigia palestra do ex-prefeito de Gramado
Nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro,
funcionários de Dom Pedro de Alcântara
participaram da palestra “Turismo de Sucesso”, ministrada pelo ex-prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci, no Centro de Convenções da Ulbra Torres. Bertolucci foi prefeito
de Gramado por quatro períodos e um dos
grandes responsáveis por consolidar a cida-

ê O QUE É?
PROGRESSISTA,
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.

Com Rose Scherer

Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, ocorrerá no Parque da Guarita, a 14ª Exposição
de Orquídeas de Torres, das 9h às 20h. Mais
de 40 expositores do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, estarão presentes. Conforme o presidente da Associação Orquidófila
do Litoral (ASOL), Rafael Selau, acontecerá um concurso para eleger as mais belas
plantas.
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de como destino turístico nacional.
A palestra trouxe ainda mais conhecimento para a equipe, que está com o projeto de consolidar o Roteiro Turístico da Região juntamente com mais oito municípios
(Torres, Mampituba, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Morrinhos, Itati, Terra de Areia e
Três Forquilhas).

Em nossa bandeira nacional temos estampado a palavra progresso, em nosso município temos um governo progressista. Mas de que se trata este verbete ou esta
ideologia?
O progressismo é o suporte ao desenvolvimento social através da incorporação
de avanços científicos e tecnológicos, progresso econômico e organização social.
É formado por diversas doutrinas filosóficas, éticas e econômicas do liberalismo e
do socialismo democrático.
Progressistas procuram avanços no plano social, econômico, político e institucional. Da mesma forma, rejeitar a dicotomia esquerda-direita para considerá-la desatualizada. Os progressistas argumentam que a luta entre doutrinas capitalistas
e socialistas não tem significado no século 21 após a queda do Muro de Berlim.
Do mesmo modo, os progressistas argumentam que, apesar do fracasso do sistema socialista e, enquanto houver desigualdade, as bandeiras da esquerda serão
válidas. O progressismo como tendência política é pragmática para o que não se
encontra no tradicional espectro de esquerda-direita.
Embora o termo tenha precedentes da Revolução Francesa, quando politicamente
era sinônimo de reformismo, o progressista, como tendência política, tomou forma como uma tendência política das lutas contemporâneas pelos direitos civis e
políticos que deram vida a movimentos sociais como o feminismo, ambientalismo
e sexo-diversidade, entre outros; e é fortemente influenciado pelo pragmatismo.
A palavra "progressista" vem do verbo latino progredior, que significa "avançar",
e por extensão, "progresso" em um caminho ou plano desenhado. O oposto de um
"progressista" é um "retrógrado", do verbo retrogredior, "ir para trás", "voltar".
Existe um ponto de especial importância no caminho da história, que é a declaração universal dos direitos humanos. Diz-se que ninguém discute isso hoje. todos
ou quase todos os estados se inscreveram, embora talvez nenhum deles o respeite
totalmente e muitos simplesmente ignoram.
É uma grande conquista da humanidade, cujo núcleo central dos direitos humanos
tem duas partes.
O primeiro, que todos os homens nascem e são iguais em seus direitos.
O segundo, que tais direitos estão acima de qualquer outra coisa. Isso decorre do
fato de que ninguém pode ser molestado ou prejudicado por causa de seu sexo,
raça, religião, convicções políticas, etc.
É facilmente concluído que a religião ou outras formas culturais são uma questão
de algumas pessoas, por mais que sejam; enquanto os direitos fundamentais são
uma coisa de todos os seres humanos, eles são universais.
Um progressista busca emancipar e libertar homens das mais diversas tiranias,
impostas por quem quer que sejam, por motivo ou qualquer outra ideia. Aqui,
então, é uma parte da resposta à questão do título:
Progressista é aquele que procura essa emancipação e essa libertação e que acredita que a pessoa humana, em virtude de ser assim, tem direitos fundamentais
que estão acima de qualquer outra norma, lei ou costume, filosofia ou religião.
Um bom progressista tem que saber que, além do motivo, estamos sentindo, somos história, não terminamos em questões políticas. Quando descemos da comunidade humana para a vida prática, descobrimos que cada pessoa, cada país ou
nação, cada grupo cultural tem tradições, tem sua própria história, talvez uma
linguagem própria ... que não querem perder.
O progressista sabe que a natureza deve ser respeitada, porque na vida a vida é
para todos. A natureza é nossa casa, e nós somos seus habitantes.
No nosso tempo, a humanidade precisa de uma consciência crítica do progresso, não basta sonhar; não é suficiente imaginar; não é suficiente para criar. O
progresso deve ser acompanhado por uma verdadeira reflexão, uma crítica que
abrange todos os campos da ação humana e que tem como centro o homem e a
mulher, e o objetivo constante da desalienação de toda dominação que acaba com
o livre exercício da razão
Aqueles que falam de progressismo referem-se à luta pelo progresso, isto é, para
uma evolução positiva para homens e mulheres em seus aspectos individuais e sociais. Do ponto de vista humanista, esses militantes trabalham para que todos os
cidadãos do mundo (sem distinção de raça, nacionalidade, cultura, classe social,
sexo ou religião) tenham oportunidades iguais e que seus direitos individuais e coletivos sejam respeitados. Portanto, um de seus principais objetivos visa alcançar
uma transformação social que beneficie a humanidade.
Em geral, ideias progressivas são muitas vezes associadas a ideias socialistas. Na
verdade, ambos compartilham a necessidade de uma reforma gradual, lançada
por meios legais e democráticos.
Por outro lado, eles rejeitam qualquer tentativa revolucionária, considerando-a
violenta e, consequentemente, prejudicial. Para o progresso, o sistema político
ideal é a democracia participativa.
Nada mais e nada menos do que a prosperidade de uma sociedade, esse é o progresso real. Criar as condições necessárias para a geração de empregos e riqueza
e permitir que os cidadãos vivam em liberdade, decidindo seu próprio presente e
futuro sem um governo que force e direcione suas vidas.
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Presidente do Simers visita redação de
A FOLHA e aponta problemas no Pronto
Atendimento 24h de Saúde em Torres

Por Guile Rocha
NBuscando alertar a população sobre o que considera um "atendimento falho nos serviços de saúde em
Torres", a presidente do Simers (Sindicato Médico do
RS),Dra. Gisele Rodrigues Lobato, esteve visitando a redação do Jornal A FOLHA nesta quinta-feira (14). O sindicato se mostra preocupado com a situação do Pronto
Atendimento 24h na cidade, que estaria amparada por
"poucos profissionais perto da enorme demanda que
surge na cidade em decorrência da temporada de veraneio".
Conforme ressalta Lobato, há atualmente apenas
2 médicos 24 horas no PA de Torres, e um médico 12
horas... ou seja: durante o dia três médicos, e a noite
apenas dois no local. "Estes foram contratados pela
terceirização, para ficarem fixos no posto no Pronto
Atendimento de Torres. E é só o que há no momento, para uma demanda que logo será muito maior. Até
onde fomos informados, em pleno Réveillon será mantido apenas esta quantidade de médicos fixos no PA
24 horas, nem um plano especial nos foi passado este
período. No mínimo deveriam haver 5 médicos (ou
seja, mais dois) para suprir as necessidades básicas da
unidade de saúde nessa época".
Segundo a presidente do Simers, a entidade vêm

tentando estabelecer um diálogo mais profícuo com
o prefeito de Torres, Carlos Souza, "mas este sempre
apresenta dificuldades em nos encaixar em sua agenda, por mais que tenhamos insistido várias vezes". Para
o sindicato, não corresponde com a realidade a afirmação do prefeito que "a situação do Pronto Atendimento 24h em Torres está resolvida (após o anúncio,
pela municipalidade, de atendimento de especialidades médicas - como cardiologia, pediatria e psiquiatria
- que vinham apresentando carências no local) .
" A população não está bem atendida. Queremos
que seja tomada a medida devida. Já vínhamos destacando a tempo a demora no tempo de realização
e análise dos exames (Raio x demoravam três meses,
ecografia um ano). Denunciamos situações onde não
havia médico capaz para fazer interpretação dos eletrocardiograma, exames que tinham que ser mandar
pra Osório. Por um período o local chegou a ficar sem
pediatras, que deveriam estar muito presentes no
Pronto Atendimento ", avaliou Lobato. Ela ainda relatou que, no Outubro Rosa, houve várias ações de diagnostico de câncer de útero e mama em Torres. "Fomos
informados que os exames foram pra Osório, e de lá
para Porto Alegre, sendo que chega a demorar 4 meses
para retornarem. Isso é inadmissível, dada a relativa
simplicidade do exame".

Aumento da demanda no verão é o que preocupa
A presidente do sindicato indica que há demanda
muito grande por vários tipos de serviço de saúde,
mas falta pessoal. "E cremos que, mesmo com a
terceirização, os problemas continuarão, principalmente na alta temporada. O número de médicos
não é proporcional a demanda. Não adianta manter o mesmo número de médicos se a proporção
da população vai aumentar. A gestão da saúde foi
transferida, entretanto os problemas de excesso de
demanda por serviço continuará". O jornal A FOLHA

questionou sobre a possível vinda de médicos extras, enviados pelo Governo do RS para o veraneio
(como já ocorreu em outros anos), mas o Simers ainda não havia sido informado sobre tal medida.
"Não estamos exigindo aumento do salário dos
médicos, nem intenção de fazer uma espécie de
guerra contra a gestão da prefeitura. mas sim preocupação com o atendimento básico, que não vai ser
suprido com o fato de ser terceirizado", finalizaou
Gisele Rodrigues Lobato.

Prefeitura esclarecimento sobre suspeitas
de Meningite em Torres
A Prefeitura de Torres emitiu nota - assinada Por
Suzana Cristina Machado (Secretária de Saúde de
Torres) e Renan Emerim Monteiro (Vigilância Epidemiológica de Torres) para esclarecer sobre a suspeita
de meningite na cidade. "Salientamos que em Torres
até hoje (11/12/17), tivemos cinco casos suspeitos de
meningite, sendo 2 casos de moradores de Torres e
outros 3 casos de outros municípios, mas atendidos
no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Destes 2
casos de moradores de Torres, foi confirmado apenas
1 como Meningite por Streptococcus pneumoniae.
Caso este que, segundo orientação do Ministério da
Saúde, não é necessário que se faça quimioprofilaxia
dos contatos (medicação para pessoas expostas diretamente às secreções do paciente)", explica a nota .

"Sabemos que a população em geral se preocupa
com os fatos, por isto, esclarecemos que não há motivos maiores para preocupação e orientamos quanto
aos cuidados, prevenção e medidas de controle", ressalta a nota "A melhor forma de evitar desenvolver
Meningite Pneumocócica é através da vacinação contra a meningite, que esta incluída no calendário de
vacinação da criança. Isto porque a doença não pode
ser transmitida de uma pessoa infectada para outra
saudável, já que a bactéria não provoca sintomas,
mesmo quando está presente no organismo".
A Vigilância Epidemiológica do Município diz que
"está atenta a possíveis suspeitas e realizando todos
os procedimentos necessários segundo as orientações do Ministério da Saúde".
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Empreendimento Soul Flats entregue
para proprietários em Torres
No último sábado (dia 09
de dezembro), cerca de 45 proprietários receberam oficialmente as chaves do seu apartamento no empreendimento
torrense Soul Flats. Na ocasião,
além da diretoria da construtora Monte Bello (responsável
pela obra) também estavam no
evento alguns corretores que
venderam as unidades.
Na foto, da direita para a esquerda: Laurinei Rodrigues - Diretor;
O Soul Flats está entre os
Alberto Torres - arquiteto; Remi Raupp - Mestre de obras;
projetos da construtora preMaic Raupp - Mestre de Obras; Osmar Pinto; Danielo Quartieiro
miados
internacionalmente
- sendo selecionado também
de área privativa, 2 elevadores, 2 salões de festas
pelo Sinduscon Premium. O empreendimento com espaço gourmet, fitness e piscina aquecida no
que tem como diferencial o serviço estilo apart-hotopo da torre.
tel (com camareira, recepção e lavanderia social)
O prédio está entre os vários que a Monte Bello
fica em frente ao Banco do Brasil, no coração de
já incorporou e comercializa em Torres, e que esTorres. E conta com apartamentos de 41m² à 79m²
tão em diversas fases construtivas.

Pinho Construtora realiza ação de plantio de 100
mudas nativas no entorno da Lagoa do Violão
Na tarde de terça-feira(12/12), a Pinho
Construtora - em parceria com o projeto
social Primeiros Socorros - esteve realizando uma grande ação do 'Projeto Pinho
Semear'. Na ocasião, que contou com a
participação de cerca de 100 crianças e
adolescentes, foi realizado o plantio de
cem mudas nativas no entorno da Lagoa
do Violão.
"Trata-se de um projeto que nasceu
para semear o futuro hoje e promover a
consciência ambiental, buscando ainda
deixar nossa cidade cada vez mais bela", Cerca de 100 crianças e adolescentes participaram da ação
ressalta a assessoria da Pinho Construtora.
Canela e Gabriel (Licenciar), Sotério (Prefeitura de
A ação contou com o auxílio de voluntários
Torres) e Cristina Pinho ( Pinho Veículos).
como Alexis Sanson (Praia Limpa Torres), Gustavo
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Casal é morto a tiros dentro de veículo em
Arroio do Sal
Um casal foi morto a tiros dentro
de um veículo na rua Castelo Branco, altura no do número 160, em
Arroio do Sal, Litoral Norte do Rio
Grande do Sul. As vítimas foram encontradas às 7h do último sábado
(9) quando a Brigada Militar (BM) foi
acionada para atender a ocorrência.
O veículo Uno, de cor branca e
adesivado como sendo de uma empresa de alarmes, estava com diversas perfurações devido a disparos de arma de fogo. A mulher foi

identificada como Susete Berenice
Rodrigues, de 45 anos e o homem,
Fausto Evandro Blos, de 50 anos. Em
princípio, não houve roubo, mas a
motivação crime dera ainda desconhecida dos policiais no começo da
semana.
Nesta quarta-feira (13) o jornal A
FOLHA entrou em contato com a delegacia de Polícia de Arroio do Sal,
que afirma já ter algumas linhas já
de investigação sobre o caso (sem
entretanto detalhar)

IDOSO QUE TINHA 3 PÉS DE MACONHA É PRESO POR TRÁFICO
DE DROGAS EM TORRES
Na noite de quarta-feira (13),
após denúncia feita à Brigada
Militar de Torres, foi enviada
uma guarnição até residência na
Travessa das Rosas (Praia da Cal).
Conforme a BM, ao chegarem na
casa, lá estava um idoso de 62
anos, ex-detento por tráfico de
drogas (entre outros crimes de

Bandido preso em flagrante após furto em Torres
Na tarde da última sexta-feira (8), Policiais Militares foram acionados para
atender a uma ocorrência de furto, efetuada contra a residência do caseiro da
Associação dos Policiais Militares de Torres. Ao chegar no local, a vítima informou
que o suspeito teria corrido em direção a
um campo.

Nas averiguações, os policiais entraram no campo e conseguiram flagrar o
suspeito, ainda de posse dos objetos
subtraídos: um aparelho de telefone celular, um notebook e um fone de ouvido.
O homem foi então preso e, posteriormente, recolhido para a Penitenciária de
Osório.

Foragido recapturado em Torres
Na tarde da passada sexta-feira (08), Policiais Militares de Torres tomaram conhecimento de que havia uma mandado de prisão
preventiva contra o indivíduo R.E.Z.. A partir
disso, deram início às averiguações em busca

do indivíduo na cidade. E conforme informa
a BM, foi encontrado o suspeito pouco tempo depois, em residência no bairro Arroio.
Foi efetuada a prisão e o indivíduo reconduzido ao sistema prisional.

Ex-detento preso tentando fugir da BM em Torres
Na madrugada de quinta-feira (14),
foi abordado pela BM de Torres um veículo na estrada do mar, próximo posto
mirim. O motorista, após tentar fugir da
guarnição policial na lomba da Av. Castelo Branco, acabou sendo parado.
Averiguou-se no sistema que o in-

divíduo possuía várias passagens pela
polícia, sendo ex-detento. Conforme a
BM, antes da abordagem, haviam sido
jogadas para fora do veículo embalagens para drogas, além de 878 reais em
dinheiro (que foram apreendidos na delegacia).

sua ficha). Havia ainda 3 pés de
maconha, plantados em vasos
pequenos, e um fraco com sementes da droga.
O idoso foi levado até a delegacia de Torres, onde a autoridade de plantão determinou, novamente, a sua prisão por tráfico
de drogas.
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3º CIRCUITO TORRES DE BALONISMO
Competição que embeleza os céus da cidade
Catarinense Murilo Gonçalves vence o evento, que ocorreu entre os
dias 08 e 10 de dezembro

Aconteceu neste final de semana, de 8 a 10 de
dezembro, a terceira edição do Circuito Torres de
Balonismo, um evento que envolve os pilotos associados na ATB – Associação Torrense de Balonismo
– e que tem como objetivo o treinamento de seus
pilotos para as competições oficiais que acontecem no país, como o tradicional Festival Internacional de Balonismo de Torres e o Campeonato
Brasileiro de Balonismo.
Foram três dias, cinco voos, onze tarefas e muita competitividade. No total participaram 14 balonistas (sendo 11 destes radicados em Torres). E
ao final do campeonato - que coloriu os céus de

Torres, fazendo a alegria dos que observavam do
chão também - quem se deu bem foi o catarinense
de Balneário Gaivota, Murilo Gonçalves. Ele pôde
soltar o grito da garganta e comemorar o segundo
título na sua jovem e promissora carreira de balonista. Murilo Gonçalves manteve uma boa regularidade em praticamente todas as tarefas, o que
culminou com a conquista, mais que justa e merecida. Na segunda colocação ficou o torrense Reni
Pinho, seguido por outro piloto de Torres, Giovani
Pompermaier. Houve 1000 reais para o campeão,
500 reais na prova da chave e diversos prêmios que
foram doados pelo comércio local.

Evento do ano que vêm já tem data marcada
O 3º Circuito Torres de Balonismo começou a
ser formatado no mês de agosto. Uma comissão,
composta pelos pilotos Ricardo Lima, Murilo Hoffmann, João Vitor Justo e pelos associados Lasier
França e Lucas Hoffmann foi criada, e essas pessoas trabalharam incansavelmente para que o evento

fosse um sucesso. E foi isso que aconteceu. A partir
de março de 2018 a equipe já começa a trabalhar
na formatação do 4º Circuito Torres de Balonismo,
um evento que veio para ficar e se consolidar. E já
há, inclusive, uma data pré-agendada: deve ocorrer entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2018.
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Equipe torrense sagra-se Campeã Gaúcha de
Handebol em três categorias
ATHB venceu, nos últimos dias 09 e 10, finais nas categorias infantil e cadete masculino e mirim feminino. Além disso, atleta torrense
voltou a ser chamado para treinar junto a seleção brasileira em sua categoria
O ultimo final de semana (09 e 10) teve
realização das finais do Campeonato Gaúcho de Handebol, no Ginásio Recreio da
Juventude em Caxias do Sul (SC). A ATHB
(Associação Torrense de Handebol) já havia
encaminhado anteriormente 3 times para
as finais - nas categorias Infantil e Cadete
Masculino e Mirim Feminino. E o time torrense obteve 100% de sucesso, conseguindo a grande façanha de sair com o primeiro
lugar de todas as partidas. Além dos 3 títulos Gaúchos, a ATHB também ficou com o
terceiro lugar na categoria Infantil Feminina
e também o quarto lugar no Cadete Feminino - resultadoos que fazem da ATHB a equipe mais vitoriosa das categorias de base no handebol gaúcho.
Este foi um grande ano para o clube e fica a expectativa de que o próximo ano possa ser ainda

melhor."É muito emocionante para um clube
que, sem quadra oficial para treinar, sem recursos públicos, mas com muita vontade, garra e
determinação chega a este nível nas competições
que disputa. Isso demonstra que quando se quer
algo, mesmo com todas as dificuldades é possí-

vel chegar lá", indica a assessoria da
ATHB, também agradecendo o fundamental
apoio dos patrocinadores, dos pais, responsáveis, técnicos e de todos que de alguma forma
ajudaram com que a ATHB crescesse tanto no
Handebol.

Atleta convocado novamente para treinar com seleção nacional
O Atleta Eduardo Machado embarcou na
sexta-feira (08) rumo a São Bernardo do
Campo/SP para treinar junto com a Seleção

Brasileira de Handebol, fazer preparação
para as competições de 2018 em sua categoria (infantil). Eduardo foi selecionado

após acampamento nacional ocorrido no
final de novembro com 80 atletas, ficando
ele entre os 20 melhores do Brasil.

Galácticos e Areias Brancas são campeões no Municipal de Futsal em Arroio do Sal
O último sábado, nove de
dezembro, foi
de muitas emoções em Arroio
do Sal com a
final do Campeonato Municipal
de Futsal 2017.
Pela categoria
Veterano Areias
Brancas e Figueirinha buscavam o título,

já no Livre, a disputa foi entre Galácticos
e Modamar.
Para abrir a noite esportiva aconteceu
uma preliminar entre as escolinhas de
Futsal Ecas/Deivid e Escolinha do Futuro
nas categorias Sub-7 e Sub-9.
Depois foi a fez de Areias Brancas e Figueirinha pisarem em quadra. Em um jogo muito movimentado, a Areias Brancas se manteve sempre a frente no placar e venceu a
Figueirinha por
4 a 3,
s a g ra n -

Municipal de Futsal deArroio do Sal - Destaques
Destaques da Categoria Veterano:
Goleiro Menos Vazado: Jonathan, da Areias Brancas
Goleador: Fabiano, da Figueirinha
Melhor Jogador: Jair, da Areias Brancas
Seleção do Futsal 2017 – Veterano:
Jonathan – Areias Brancas; Adriano – Figueirinha;
Jair – Areias Brancas; Fabiano – Figueirinha; Ranieri
– Areias Brancas; Técnico: Darcy Braga – Figueirinha

Destaque do Futsal 2017 Categoria Livre:
Melhor Torcida: Xelecos
Craque da Galeira: Lucas, da Churrascaria Dimmer
Goleiro Menos Vazado: Vini, da Modamar
Goleador: Anderson Dimmer, do Galácticos
Melhor Jogador: Anderson Dimmer, do Galácticos
Seleção do Futsal 2017 – Livre:
Jarbas – Galácticos; Deivid – Modamar; Vini Alemão – Galácticos; Igor – Modamar; Anderson Dimmer – Galácticos; Técnico: Patrique – Xelecos

do-se a grande campeã do Veterano.
Já na Categoria Livre, o Galácticos superou a favorita Modamar em uma partida
emocionante, onde prevaleceu a pegada
e o jogo inteligente imposto pelo Galácticos que se manteve sempre a frente no
placar, vencendo por 4×1 e sagrando-se o
grande campeão da competição.
Após o término das partidas foi a vez de
premiar os destaques de cada categoria.
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