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2017 NUNCA MAIS!
O grande poeta inglês T.S.Eliot (18881965), embora nascido nos Estados Unidos, encarnou, como ninguém, as contradições de nossos tempos modernos:
Encanto e destruição, permanência e volatidade, razão e sensibilidade, ilusão e
realidade.
“Ele foi uma das poderosas permanências literárias de nossa época. Estranha,
porque foi ele, acima de qualquer outro, o
escritor contemporâneo que mais conscientemente buscou, na tradição cultural do
passado, o sentido de um tempo presente
que, por estar sempre vindo a sê-lo, fosse
também futuro; poderosa, porque sua obra,
a um só tempo clássica e moderna”
Correndo os olhos pelas estações T.S.
Eliot abriu seu mais famoso poema, Terra
Devastada, com a afirmação de que abril
era o mais cruel dos meses. Depois falou
que maio era corrupto, dezembro era o
inverno. Para nós, que temos Drummond
como Poeta Maior, para quem “a máquina
do mundo se entreabriu para quem de a
romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia” , dezembro é a ante-sala do verão, um mês de
balanço e perspectivas. A avaliação do que

passou nos sinos roucos da existência, a
expectativa do que virá, ou o que seremos,
na fantasia luminosa do sonho acordado.
Neste fim do ano da graça – ou des/
graça – de 2017 olhamos para trás e nos
pergutamos se ele foi realmente necessário. Não seria melhor o termos pulado,
como se faz em alguns prédios antigos que
saltavam do 12º. para o 14º. andar, pelo
horror ao azar ou à incêndios ? Alguém,
entretanto, argumentará que nessa linha
de raciocínio, no Brasil, teríamos que obviar também o 2016. Outros preferirão
voltar a 2007, eliminando a década, aliás,
perdida. Chegaremos a 2020 como quando chegamos em 2010… Encaremos, pois,
o ano que expira admitindo que não tivesse existido.
Se isso fosse possível quanta coisa boa
teríamos poupado:Não teríamos perdido
Belchior nem Luiz Melodia. Eu, com isso,
continuaria mais otimista com meu outrora colorido país, pois sempre disse que um
povo que tem um Rapaz Latinoamericano,
Caetano, Paulinho da Viola e uma “ Pérola
Negra” não tem do que se lamentar. Rezo,
agora, diariamente, em benefício de minha sanidade cívica ameaçada, pela vida

dos que não se foram e reverbero com
insistência:
“Se alguém perguntar por mim
Diz que fui por aí”
Penso comigo que “eles” , todos,
continuam por aí semeando Alegria,
Alegria, entre caras e exaustivas falas de
Presidentes que nos exasperam neste
fim de ano:
Eu vou…
Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Se fosse possível pular 2017 quanta
coisa ruim teríamos, também, evitado?
Sei que não teria sido possível eliminar
a vitória de Donald Trump nos Estados
Unidos, mas teríamos, pelo menos, pro-

longado sua posse, o pior dos males contemporâneos, evitando sua assombração
nuclear mundo afora. Sei que ele não é um
caso isolado. O Homem, já disse Ortega Y
Gasset, filósofo espanhol do século XX,
é o Homem e suas circunstâncias. Logo,
Trump é, ele próprio, a circunstância, o
retrato de um universo em desencanto,
no qual a pós verdade, como recurso de
interesses, se substitui à verdade , a urbanidade é atropelada pelo cotovelo do mais
forte e a Poesia cede lugar a bufonaria. Ah
se ele soubesse como é mais importante
deixar saudade na saída do que impressionar na entrada!
Assim, sem cerimônia nem pompa, repito Cervantes, a caminho de mim mesmo: Seja o passado , passado. Tome-se
outra vereda e pronto!
Adeus 2017! Nunca mais!
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Ano começa com três mudanças na chefia de
secretarias municipais em Torres
Prefeito de Torres oficializou novos nomes que estarão a frente das pastas de Educação, Administração e Turismo, Cultura e Esporte
Com prefeitura de Torres
Na manhã da quarta-feira, dia 03,
o prefeito Carlos Souza oficializou mudanças na Administração Municipal,
assinando as portarias de nomeação
de três novos secretários para a Prefeitura de Torres.
Uma desta mudanças é a nomeação de Silvia Teixeira para a Secretaria
de Educação, pasta que estava sendo
ocupada interinamente pela coordenadora pedagógica Denise Matos,
após a saída da ex-secretária Vilma
Aguiar. O prefeito afirmou que escolheu Silvia como o nome mais preparado, considerando sua trajetória
profissional já consolidada em prol da
Educação. Silvia Teixeira tem experiência de 36 anos nesta área. Professora de Biologia, com pós-graduação
em Gestão Escolar, foi diretora da
Escola Justino Tietboehl por 17 anos.

Na Prefeitura de Torres, atuou como
secretária de Administração no período de fevereiro de 2014 a outubro de
2015. No atual Governo, foi diretora
do Centro de Referência da Mulher e
secretária de Administração em 2017.
Diante desta mudança, a Secretaria de Administração que era ocupada
por ela, passa a ser liderada de forma
interina pelo administrador Fernando
Paz, também professor e consultor em
administração. Paz tem vasta experiência em gestão e como palestrante
nas áreas de Planejamento Estratégico e certificação da qualidade. Na atual administração, ocupava a função
de Diretor de Gestão de Pessoas. De
acordo com o prefeito Carlos Souza,
a decisão pelo nome de Fernando se
justifica por seu perfil técnico e pelos
bons resultados que Fernando já vem
apresentando no atual Governo.
Outra mudança se refere à Secre-

taria de Turismo, Cultura e Esporte.
Com a saída da ex-secretária Carla
Daitx, Silvia Brognoli assume interinamente a secretaria. A saída de Carla
foi decidida em consenso entre o prefeito Carlos Souza e a própria secretária, que sugeriu o nome de Silvia para
substituí-la. O prefeito agradeceu à
ex-secretária pelo trabalho realizado
à frente do Turismo de Torres durante todo o primeiro ano de Governo,
com importantes resultados para o
Município. Silvia Brognoli é graduada
em Hotelaria e Turismo. Integrante da
Associação de Bares, Hotéis e Restaurantes de Torres, onde foi tesoureira
por duas gestões. Foi também professora do curso de Turismo na Escola
Marcílio Dias. Tem grande experiência
na gestão municipal em diversas áreas. Participou das últimas administrações municipais, trabalhando em
funções como assessora da Secreta-

ria de Cultura e Esportes, gerente de
Turismo, Cultura e Esportes, diretora
de Esportes, diretora de Eventos e

responsável pela Casa do Turista. No
atual governo, trabalhava como diretora de Feiras e Eventos.

Novo presidente da Câmara de Vereadores de Torres promete
se comunicar mais com a comunidade e com a prefeitura
Mesa Diretora, liderada pelo vereador Fábio da Rosa, tomou posse em sessão solene que foi marcada pela falta da ex-presidente no evento
Por Fausto Júnior
Na última terça-feira, dia 2 de janeiro, uma sessão solene realizada na
Câmara Municipal de Torres marcou
a posse da nova mesa diretora do poder legislativo da cidade. Presentes
no evento muitos familiares e amigos
do vereador Fábio da Rosa (PP) - presidente eleito da Câmara para o ano
de 2018 - e dos vereadores Carlos Jacques (PMDB), Jeferson da Rosa (PTB)
e Mariete da Silveira (PT), os companheiros da mesa diretora eleita no
inicio de dezembro passado. Pre-

sente também o prefeito Carlos de
Souza e da primeira dama Suzi, irmã
de Fábio da Rosa e do presidente do
Partido Progressista de Torres, Nasser
Samham.
A sessão solene chamou a atenção pela falta - sem aviso prévio - de
três membros da mesa diretora anterior (2017), que tradicionalmente
passa os cargos na solenidade para
os sucessores. Principalmente a falta
da presidente da Câmara, vereadora
Gisa Webber (PP), que não compareceu ao evento (nem avisou que iria
faltar).

Comunicação Social e política são as marcas que Fábio quer deixar
Vários discursos foram feitos por
vereadores na sessão de posse da
nova Mesa Diretora da Câmara, todos em apoio ao novo presidente. A
única pequena exceção foi o discurso do vereador Dê Goulart (PDT),
que lamentou a falta de dialogo
entre a prefeitura (governo Carlos)
e os representantes pedetistas da

casa. Mesmo assim, Dê desejou um
bom ano para o presidente Fábio,
que foi líder do governo na Câmara no ano passado (2017). Os discursos também foram, na maioria,
de valorização ao poder legislativo
como um todo, em especial valorizando legislativo torrense - como
feito pelo vereador Gimi (PMDB),
que está no seu sexto mandato
seguido, trilhando caminho para
completar 24 anos de participação
ininterrupta na Câmara de Torres.

O prefeito Carlos Souza aproveitou a chance, de empossar um líder
de seu PP como presidente do poder legislativo, e prestou contas (de
forma sintética) dos números positivos do governo em seu primeiro
ano de mandato. Carlos também
agradeceu os elogios dados pelos
discursos de vereadores (na tribuna
da sessão), relativos ao seu estilo
de gestão a frente da prefeitura. Estes elogios foram, principalmente,
por conta do trabalho na entrada

Nova Mesa Diretora da Câmara (com prefeito Carlos Souza ao centro)
do verão, contemplando o show da
abertura, na Guarita, os banheiros
químicos em forma de container e
o Réveillon. O prefeito comemorou
que gastou menos de R$ 300 mil
para contratar os shows e comprar
o serviço dos fogos de artifício.
Fábio da Rosa foi conservador,
como é seu estilo. Em seu discurso deixou claro que manterá sua
forma de enxergar sua função na
política: ajudando a cidade a ser
bem conceituada por moradores

e turistas. Conforme enfatizou em
sua fala, sua gestão, portanto, não
será para promover a sua pessoa.
Será para melhorar a relação pública entre o poder legislativo e a comunidade em geral, mas principalmente melhorar a relação entre os
vereadores e o poder executivo, visando apoiar a agilizar as ações de
desenvolvimento da cidade través
do trabalho de comunicação social,
dando mais transparência no dialogo entre as duas partes.

tivo de Torres se mantém. Além de
a Câmara abrir diariamente e estar
disponível para atender a população, reuniões administrativas são
realizadas semanalmente - todas
as segundas-feiras, às 14 horas, na
sala da presidência – onde correspondências são lidas e processos
internos são despachados, inclusi-

ve a entrada de novos Projetos de
Lei, que podem ser encaminhados
em ritos ordinários, como passagens pelas comissões temáticas e
pela assessoria jurídica. A Câmara,
também neste período, geralmente renova contratos de serviços
através de chamadas públicas ou
licitações para o ano que se inicia.

Sessão ordinária somente no dia 5 de fevereiro

Fábio da Rosa é o novo
presidente da Câmara

A nova mesa diretora assumiu
já na fase de recesso do poder
legislativo. Neste mês de janeiro,
não há sessões ordinárias. Consequentemente, não há forma de a
casa aprovar nenhuma matéria,
pois as votações e os debates só
acontecem regimentalmente nestas reuniões formais, que estão

suspensas por conta do recesso. A
primeira sessão ordinária do ano
será realizada na segunda-feira,
dia 5 de fevereiro, quando inicia
o 1º semestre das atividades da
casa, que vai até o último dia de
junho (quando inicia o recesso de
inverno).
Mas o trabalho do poder legisla-
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Centenas de milhares reúnem-se na orla de Torres
para celebrar a entrada de 2018
Mais uma vez, a orla de Torres ficou lotada para celebrar a entrada do ano de 2018. A
prefeitura de Torres indica que cerca de 480
mil pessoas estiveram na cidade durante o
feriado da virada de ano. E se a festa do Réveillon reuniu centenas de milhares de visitantes na cidade, contou com várias atrações
musicais, o clássico show pirotécnico e uma
novidade: considerada a capital brasileira do
Balonismo, foi providenciada na Praia Grande de Torres o espetáculo Night Glow, com
6 grandes balões sendo iluminados pelos
pilotos e chamando a atenção dos visitantes
na última noite de 2017. Na mesma 'pegada', foi apresentada a canção "Reggae do
Balão", hino oficial do Festival Internacional
de Balonismo, do compositor torrense Inaudi
Ferrari.
Conforme estimativa da Brigada Militar,
somente na Praia Grande compareceram
380 mil pessoas. E lá foi montada a arena
de shows, onde 5 atrações musicais apresentaram-se. Antes da virada de ano, a dupla sertaneja David e Gusttavo abriram as
apresentações, e Dj's comandaram a música
eletrônica até a meia noite. Quando o reló-

gio marcou os primeiros segundos de 2018,
iniciou-se o show pirotécnico. Uma multidão
aglomerou-se nas proximidades da beira mar
para apreciar a sempre bela queima de fogos
de artifício que, neste ano, teve duração de
cerca de 16 minutos.
Finalizada a queima de fogos, foi a vez do
pop duo Claus e Vanessa subirem ao palco,
cantando seus sucessos e hits de outros artistas consagrados. Finalizando a noite, o sertanejo voltou a estar em evidência com a dupla Edu e Renan. A festa do Réveillon foi uma
realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com o apoio de
todas as Secretarias.
Como já vêm ocorrendo há mais de 10
anos, as ruas foram fechadas para a entrada de veículos nas proximidades da festa de
Réveillon, situação que normalizou-se no dia
01 de janeiro. O trabalho de limpeza das ruas
após a celebração do Ano Novo também foi
eficientemente realizada pela prefeitura
- como de costume, começando ainda na
madrugada do dia 01. A ação da Prefeitura
começou às 4h30 do dia 1º, contando com
a participação dos catadores da Cooperativa

dos Recicladores de Torres e logo em seguida, veio toda a estrutura de três Secretarias:
de Obras e Serviço Público, do Meio Ambien-

te e Urbanismo e do Desenvolvimento Rural
e Pesca. Foram recolhidas 25 toneladas de
lixo, sendo que 70% são produtos recicláveis.

para avaliação do evento.
Na reunião para avaliar o evento, deverão ser
abordados vários temas minuciosamente. Extraoficialmente. foi uma festa tranquila. Serão avaliados o fluxo de trânsito na cidade, em especial
a questão do estacionamento nas ruas próximas

à beira-mar (questão que apresentou problemas,
uma vez que haviam veículos estacionados por
canteiros e até lotando a praça Getúlio Vargas).
Serão debatidos ainda a segurança e a saúde a
partir de levantamentos exatos de números e
ainda sobre a limpeza da Praia Grande.

Balanço positivo, conforme prefeito
Conforme foi ressaltado pelo prefeito de Torres, Carlos Souza, não houve exagero nos gastos coma festa do Réveillon 2018 - sendo que o
investimento nas atrações e estrutura "foram
coerentes com a realidade da falta de recursos
tanto do município quanto do estado e do Go-

verno Federal". Para o prefeito, "os balões iluminados, a queima de fogos, o som, a segurança,
o atendimento em saúde, a limpeza da praia, os
sanitários à beira-mar, tudo funcionou bem". Ele
agradece o esforço dos parceiros e informa que
em breve será realizada uma reunião com todos
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Condomínios horizontais de Torres têm novas
bases de cálculo para IPTU
Por Fausto Júnior
Em sessão extraordinária realizada
na Câmara de Vereadores de Torres no
dia 28 de dezembro, foi aprovado por
UNANIMIDADE o processo 70/2017.
Este define os novos valores que são
a base de cálculo para a definição do
valor da anualidade do IPTU (Impos-

to Predial Territorial Urbano) para os
terrenos localizados dentro dos condomínios horizontais, construídos
em Torres nos últimos anos. Faltou
na sessão somente o vereador Valmir
Alexandre, o Pardal (PRB), portanto o
PL passou com 11 votos favoráveis (a
presidente não vota, somente em empate) dos 13 edis da casa legislativa.

Valor venal somente no Ilhas Park e
no Reserva das Águas
O processo define o valor venal
dos imóveis localizados dentro de
condomínios fechados ILHAS PARK e
RESERVA DAS ÁGUAS. Já o condomínio Ocean Park havia tido sua avaliação anteriormente realizada, e deve
sofrer ajuste em sua base de valores
somente junto com a reavaliação de
TODA planta de valores do município,
que foi rejeitada em novembro (mas
que deve voltar à pauta neste ano de
2018).
A prefeitura justifica a confecção
e aprovação do PL por entender que

os imóveis pertencentes aos condomínios fechados possuem características próprias - e que como tal devem
ser valorados também com critérios
específicos, a fim de que a tributação seja sempre compatível com o
patrimônio. É que, até então, o IPTU
sobre os terrenos destes condomínios
estavam sendo cobrados conforme
valores dos terrenos dos bairros, que
são periféricos e mais populares. Consequentemente, possuem valores venais mais baixos do que os dos condomínios, geralmente imóveis de maior

Projeção do condomínio Guarita Ilhas Park
valor agregado.
Conforme a mesma prefeitura de
Torres, os valores venais sugeridos no
projeto foram obtidos a partir de reuniões técnicas, envolvendo servidores
técnicos da Secretaria da Fazenda
e corretores de imóveis convidados
especialmente para este fim, todos

eles vinculados à imobiliárias locais:
Osmar Pinto, GM Imóveis e Novo Lar.
E os valores lançados apresentam
consistência com as avaliações em
recente trabalho efetuado pela empresa que trabalhou na elaboração da
nova Planta de Valores Genéricos do
Município, no PL que foi rejeitado na

Prefeitura quer aprovar regime urbano formal para
bairros periféricos de Torres do entorno da BR-101
Único local que já está regulamentado faz tempo é a Vila São João. São 50 pedidos de legalização
de alvarás que dependem de lei para serem aprovados
Dentre os projetos de Lei que
estão no aguardo de tramitação na
Câmara de Vereadores de Torres- e
que deverão ser votados somente
depois do recesso parlamentar deste mês de janeiro - está o processo
378/2017, de autoria do Poder Executivo. Este complementa o Plano
Diretor Urbano da cidade no que
diz respeito aos bairros de periferia
de Torres, localizados no entorno da

BR 101 no sentido sul da entrada da
cidade. O PL quer transformar, por
lei, estes bairros em áreas urbanas.
No PL estão incluídas as áreas de
São Brás, Campo Bonito e adjacências da BR-101, sem citar a Vila São
João (que já está incluída nesta modalidade de situação há tempos).
O PL descreve um mapa, onde
nele constam os locais que serão
automaticamente transformados

em área urbana, mas descreve
locais onde, para se fazer modificações do regime de uso (que na
maioria é área agrícola de uso unitário) deverá haver aprovação ambiental. Também fica clara a necessidade de haver aprovação anterior
os casos de empreendimentos que
não estavam estabelecidos até data
preestabelecida no texto do projeto
de lei.

No vácuo da legislação, vários empreendimentos aguardam alvarás
Na justificativa do texto do
projeto de Lei Complementar,
a prefeitura afirma que estaria
havendo necessidade de estabelecer um regramento urbanístico no Plano Diretor para as
referidas localidades, por conta
de uma lei, aprovada em 2012,
que estabeleceu o novo Perímetro Urbano do Município - não
deixando maiores espaços para
a definição do Zoneamento e
Regime Urbanístico destas áreas. Isto ocasionou um vácuo e,
consequentemente, a impossibilidade de efetuar uma série de
procedimentos administrativos,
tais como emissão de certidão
de zoneamento, aprovação de
projetos, licenças ambientais,
alvarás de construção e todos
os atos decorrentes nestas regiões mapeadas. Cabe lembrar

que, à época (2012), o governo
João Alberto tentou incluir as
áreas como urbanas no novo
regramento, mas a direção do
Parque Estadual Itapeva (PEVA)
entrou na justiça proibindo esta
ação - por conta de a maioria do
espaço ser considerada área de
amortecimento do PEVA.
Tradicionalmente os processos pendentes desta falta de lei
eram encaminhados ao Conselho do Plano Diretor (CPD), que
dava seu parecer sobre qual o
regime urbanístico a ser adotado. Mas chegou-se à conclusão
que o Conselho não teria competência para executar tal procedimento administrativo, que
são de responsabilidade dos
gestores executivos.
No texto de justificativa a
prefeitura de Torres cita, ainda,

que 50 processos de legalização
(Fábricas de móveis; Marmorarias; Fábrica de esquadrias…)
protocolados, em sua maioria,
não possuem impedimentos
ambientais
que
inviabilizem
seu
licenciamento ambiental e respectivo funcionamento. Entretanto, as
licenças carecem
das definições do
Plano Diretor em
função da falta de
regime especial. É
que o processo de
Revisão do Plano
Diretor para todo
o Município está
em
andamento.
Porém, trata-se de
um progresso mo-

Câmara em novembro de 2017.
A equação que determina o valor
venal do terreno pode ser assim representada: Valor do terreno = Área
Corrigida X Coeficiente da Zona Fiscal.
Abaixo a tabela dos condomínios que
consta no PL aprovado na Câmara no
dia 28/12.

GUARITA ILHAS PARK
Zona Fiscal
Zona Fiscal 301
Zona Fiscal 302
Zona Fiscal 303
Zona Fiscal 304
Zona Fiscal 305

Coeficiente
2.287,73
1.982,70
1.525,15
1.296,38
1.143,86

Valor Venal
R$290.999,25
R$252.199,44
R$193.999,08
R$164.899,53
R$145,498,99

RESERVA DAS ÁGUAS
Zona Fiscal
Zona Fiscal 201
Zona Fiscal 202
Zona Fiscal 203
Zona Fiscal 204
Zona Fiscal 205
Zona Fiscal 206
Zona Fiscal 207
Zona Fiscal 208
Zona Fiscal 209
Zona Fiscal 210

Coeficiente
1.372,64
1.258,25
1.181,99
1.052,35
991,35
915,09
907,46
876,96
838,83
686,32

roso por natureza, e o futuro das
licenças depende de aprovação
de lei para serem deliberados
pelas autoridades competentes.
O processo deve ter debate

Valor Venal
R$174.599,80
R$160.049,40
R$150.349,12
R$133.858,92
R$126.099,72
R$116.399,44
R$115.428,91
R$111.549,31
R$106.699,17
R$ 87.299,90

forte na Câmara e deve ser colocado em pauta já no início das
sessões ordinárias da casa, que
voltam em 5 de fevereiro próximo.
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Banheiros reformados, placas de sinalização
e segurança reforçada no Parque da Guarita
O ajardinamento, as novas placas de sinalização, a revitalização
dos banheiros estão entre as melhorias realizadas junto ao Parque
Estadual José Lutzenberger, mais
conhecido como Parque da Guarita, principal ponto turístico de Torres. Com trabalhos intensificados
nos últimos dias de 2017, a preocupação da Prefeitura está em oferecer espaço bonito, agradável e
seguro aos moradores e visitantes
- que multiplicam-se na temporada
de veraneio.
Toda a área reservada aos banheiros foi revitalizada. Tanto no
espaço destinado ao público femi-

nino como no masculino há equipamentos de acessibilidade para
cadeirantes, assim como houve
a instalação de um fraldário. Em
frente aos banheiros, também foram colocados dois chuveirinhos
com deck de madeira, para maior
conforto dos usuários.
Visando a maior segurança dos
visitantes, o Parque da Guarita recebeu novas placas de sinalização,
tanto para o público se locomover no local como para promover
a segurança dos frequentadores.
São placas indicativas, como por
exemplo “Respeite as áreas com
risco de queda” e outras, que con-

tém mensagem de alerta. O Parque
da Guarita conta ainda, no local,

com a presença da Guarda Municipal, ronda da Brigada Militar e do

Corpo de Bombeiros, através dos
guarda-vidas na Praia da Guarita.

Além da relevância turística e
ambiental, o lugar também possui grande importância cultural
e econômica, sendo referência

para gravação de vídeos publicitários de alcance nacional,
eventos focados na temática
ambiental e lazer. Desde 1996,

a gestão do Parque da Guarita
passou do Estado do RS para a
Prefeitura, através de concessão
de uso.

Sobre o Parque da Guarita
O Parque da Guarita foi oficialmente criado em 1971, e
é visitado anualmente por milhares de pessoas. Seu projeto

paisagístico foi desenvolvido
por Burle Max e a execução e
implantação pelo agrônomo e
paisagista José Lutzenberger.

Resíduos de todas as espécies em Torres terão
lugar, forma e lei para serem descartados

Prefeitura revitaliza faixas de
travessia de pedestres

Lei prevê que prefeitura realize alguns serviços de desova final sob pagamento de taxas
oficiais em alguns casos
Por Fausto Júnior
Está pendente entre os projetos de
lei que ficaram 'represados' na Câmara
de Vereadores de Torres nesta passagem de ano (2017/2018), o processo
71/2017. Este institui o regramento do
manejo integrado dos resíduos sólidos
urbanos da construção civil e extradomiciliares no município de Torres. Trata-se de uma lei de autoria da prefeitura ( Poder Executivo) que regra o que é
resíduo, quais são as diferenças entre
eles e como devem ser descartados
por moradores ou por empresas que
movimentam mais resíduos em suas
atividades.
No texto está previsto que todas as
obras ou atividades passíveis de licenciamento ambiental na cidade deverão
elaborar e aprovar, junto ao órgão ambiental municipal, um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção

Civil (PGRCC) junto ao processo de
legalização. Isto
mostrará de forma antecipada a
demanda local da
prefeitura, bem
como o compromisso assumido
(também de forma antecipada)
dos empreendedores.
Na lei a prefeitura oficializa unidades de recebimento, tratamento e
destinação de resíduos da construção,
demolição e extradomiciliares, todos
formais e com lugar definido. Eles
passam a integrar o sistema público
de gestão de resíduos e limpeza pública. São Pontos de Entrega Voluntária
(PEV), assim como o Aterro de Resíduos da Construção Civil e Demolição,

ambos com regramentos específicos
para utilização dos usuários de todos
os tipos.
Com a lei, fica proibida a disposição
de resíduos extradomiciliares, de demolição ou da construção civil nos passeios, logradouros ou áreas públicas. E
todo o gerador do lixo de qualquer espécie fica responsável pelo correto manejo dos resíduos gerados, desde seu
armazenamento temporário, transporte e destinação final adequada.

Serviço remunerado pode ser feito pela prefeitura
No Projeto de Lei, a municipalidade
dá a opção de empresas ou pessoas físicas repassem para a prefeitura a fase
final do descarte de alguns tipos de resíduos. Isto serve para casos pontuais,
que geralmente não são sistêmicos. Mas,

para tanto, os usuários terão de pagar
"taxas especificadas em unidades monetárias do município", tendo eles somente de entregar os volumes ao Ponto de
Entrega Voluntária (PEV), pagando para
o serviço público fazer o resto.

O PL pode ser acessado no site da Câmara Municipal - a partir do item “proposições”, a seguir escolhendo a opção
“ordinária”, sem ter de preencher os outros itens; e clicando em pesquisar. Após,
basta achar o processo 71/2017.

TORRES - A Coordenadoria
Municipal de Trânsito realiza,
desde os últimos dias de 2017,
o trabalho de revitalização das
faixas de segurança de Torres, que foram apagadas com
o tempo. A prioridade são os
locais de cruzamentos perigosos e onde há maior fluxo de
pedestres. Toda a beira-mar já
recebeu a pintura, as vias ao
redor da Praça XV e também a
Avenida Barão do Rio Branco.
Também receberem a pintura
das largas faixas brancas a José
Bonifácio, a Joaquim Porto, a
Benjamin Constant , a Silva Jar-

dim, entre outras.
O responsável pela Coordenadoria, Marcone Minotto,
explica que a nova pintura das
faixas foram adequadas a distância mínima de 5.5 metros da
circunferência da esquina com
o propósito de evitar que o veículo pare em cima dela. Marcone ressalta que assim como
os motoristas devem respeitar
a grande quantidade de sinais
para evitar acidentes, os pedestres também precisam assumir
suas responsabilidades e respeitar os cruzamentos atravessando nos locais indicados.
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Fausto Araújo Santos Jr.

PREFEITO DE TORRES AJUSTA EQUIPE COM NOMES INTERNOS
Por vários motivos, a maioria de ordem
pessoal, secretários do governo Carlos
Souza (aqui de Torres) saíram de suas
funções nos últimos trinta dias. E agora
o prefeito começa a repor os nomes e comunicar as trocas e suas peculiaridades, o
que é importante, porque se trata de pessoas e de funções que criam expectativas
grandes na população de cidades pequenas como a nossa.
Uma destas mudanças foi a nomeação

da Secretária de Administração Silvia
Teixeira para a Secretaria de Educação.
Trata-se de um nome de confiança do PP
de Torres, nome este que tem estado em
secretarias desde o inicio do governo de
Nílvia Pereira (onde o PP era coligado e
duraram quatro anos) e que não tem recebido críticas diretas. O desafio na Educação é grande para manter a pasta em
ordem, maior ainda se for para liderar as
mudanças que estão sendo anunciadas no

conteúdo programático. Boa sorte!
Para substituir Silvia na secretaria da
Educação Secretaria de Administração,
a pasta passa a ser liderada de forma interina pelo administrador Fernando Paz.
Ele estava trabalhando eu uma assessoria
de Planejamento estratégico do prefeito
Carlos. Mas é formado em Administração e trabalhou em empresas do setor.
Já a saída não esperada da agora da
ex-secretária Carla Daitx fez com que

fosse interinamente nomeada para a Secretária de Turismo a já diretora da prefeitura Silvia Brognoli. A própria Carla
sugeriu o nome de Silvia para substituí-la. A secretaria ainda interina é graduada em Hotelaria e Turismo e já trabalhou
na secretaria no governo João Alberto,
no Governo Nílvia e vinha trabalhando
neste novo governo. Acho que estava na
hora da profissional ter sua vez. Deve dar
o seu recado.

Pequenas e micro empresas têm mais tempo para se adaptar à inclusão formal...
O governador José Ivo Sartori editou
decreto, publicado no Diário Oficial do
Estado (DOE) no final do ano postergando
para 1º de janeiro de 2019 a obrigatoriedade de contribuintes com faturamento de

até R$ 360 mil por ano emitirem a NFC-e
(Nota Fiscal de Consumidor eletrônica). A
mudança de data para estas empresas do
setor do varejo, que estão enquadradas no
Simples Gaúcho, decorre principalmente

das dificuldades de acesso à Internet em
regiões do interior.
Na pratica é uma forma do governo dar
mais fôlego para pequenos empreendedores (como a maioria aqui na região do

Litoral Norte) de se prepararem para ter
mais este trabalho, o que gera mais gastos em tempo e naturalmente mais gastos
em impostos com a total formalização dos
negócios.

...Mas tem mais inadimplência.
Do outro lado, um estudo da Serasa Experian revela que no Brasil, em novembro de
2017, o número de Micro e Pequenas Empresas em situação de inadimplência chegou a
4.905.980, o maior número registrado desde

março de 2016, quando o levantamento passou
a ser feito. Em relação a novembro de 2016, o
aumento foi de 11,1%.
De acordo com os economistas da Serasa,
a alta da inadimplência das Micro e Pequenas

CADÊ O EMPREGO?

A taxa de desocupação média brasileira atingiu 12,0% no trimestre que compreende os meses de setembro a novembro. De acordo com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua), do IBGE, houve uma
queda de 0,6 p.p. (pontos percentuais)
ante o trimestre anterior (junho, julho e
agosto). Na comparação com o mesmo
trimestre de 2016 (11,9%), a taxa ficou
estável.
Também no BRASIL, o rendimento médio das pessoas ocupadas foi de
R$ 2.142,00, nos meses de setembro a
novembro, com acréscimo real de 2,6%

em relação à remuneração no mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.087,00). A
massa de rendimento real aumentou 4,5%
na mesma base de comparação, refletindo
a elevação, tanto do rendimento médio
quanto da população ocupada.
A redução na taxa de desocupação
segue em ritmo de queda pautada principalmente pelo aumento nas ocupações
sem carteira assinada e por conta própria.
Para o próximo ano, com a expectativa de
maior crescimento econômico, a perspectiva é de que a taxa de desocupação siga
diminuindo, com aumento, inclusive, nas
ocupações com carteira assinada.

Empresas está sendo liderada pelas empresas
do setor de serviços. Para estas, a recuperação
da economia em 2017 ainda não chegou de forma significativa, diferentemente do que vem
ocorrendo em outros segmentos econômicos

como o agronegócio e o varejo, por exemplo.
Assim, sofrendo ainda dificuldades financeiras, as Micros e Pequenas Empresas do setor se
serviços impulsionam a inadimplência corporativa para cima.

Torres não tem este problema de poluição como em Santa Catarina!
A última análise de balneabilidade da Fundação Estadual do Meio
Ambiente de Santa Catarina (Fatma)
apontou as praias de Canasvieiras e
de Jurerê impróprias para banho em
muitos pontos. Também dos sete pontos analisados em Ingleses, apenas um
está próprio no canto norte da praia. O
problema não é somente na Ilha. Trata-se de um problema grande em todo o
litoral catarinense, onde vários pontos
de mar são apontados nos relatórios de
praias improprias das cidades litorâneas catarinenses. Situação diferente de
Torres e de todo o litoral Norte, que Imagens ilustrativas das comunicações da FATMA no estado vizinho
não têm este problema: nenhum ponto impróprio para banho, conforme a
FEPAM.
É que aqui as ligações de esgoto são contínuas.
Temos ainda tem problemas de ligações clandestinas diretas, uma falta de respeito dos que assim o
fazem e uma obrigação da prefeitura em arrumar.
Mas podemos ficar tranquilos que os banhos de mar
são limpos. Quando tem o chamado “chocolatão”
não se trata de sujeira, trata-se de uma alga que escurece a água e até faz bem para a saúde.
Para confirmar os pontos impróprios em Santa
Catarina basta entrar no site da FATMA e conferir
as praias poluídas.
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BM cria grupo especial para combater
irregularidades no trânsito torrense
Se houve muita alegria e comemoração, um dos pontos negativos relacionado ao grande movimento da festa
do ano novo em Torres foi a falta de
respeito aos locais de estacionamento. Na noite de 31 de janeiro de 2017,
por várias ruas da cidade, observaram-se motoristas que estacionaram seus
veículos sobre os canteiros centrais,
irregularmente. A situação foi ainda
mais extrema na Praça Getúlio Vargas, em frente a Igreja Santa Luzia e a
Delegacia de Policia Civil: o interior da
praça central de Torres ficou tomada
por carros, o espaço público tornou-se
literalmente em um grande estacionamento. A irregularidade era gritante
e intensa principalmente na hora que
antecedeu a virada do ano, mas por

volta das 3h da manha do dia 1° ainda
haviam muitos carros lá estacionados,
em meio a uma praça judiada pelas rodas dos veículos. Um monumento feio
de uma irregularidade que, ano após
ano, é silenciosamente aceita em meio
a multidão que se espalha por Torres
no último dia do ano.
Considerando a constatação destas
e de outras irregularidades no trânsito,
a Brigada Militar de Torres decidiu, já
nestes primeiros dias do ano, realizar
uma operação especial. Foi instituído
um grupo de trânsito (GTran) com foco
em atuar diante de situações que prejudicam o trânsito em Torres.
No dia 02 de janeiro (02), primeiro
dia de ação deste grupo, realizando
abordagens e fiscalização, a BM alcan-

çou os seguintes resultados: 08 AIT
(Autos de Infração de trânsito) por 'Estacionar junto ao canteiro central'. 05
AIT por estacionar em faixa de pedestre; 03 AIT por estacionar em vaga de
idoso ou deficiente; 02 AIT estacionar
em local de auxílio de carga e descarga;
01 AIT estacionar em local de embarque e desembarque em coletivo; 01
AIT por estacionar em local proibido.
"Foram 20 AIT no total e outras 04
Remoções - sendo que em seis oportunidades os condutores chegaram aí
veículo antes de ser feita a remoção. O
tempo médio do comparecimento do
CRF Detran ao local de remoção ficou
em torno de 50min", salientou o comandante da BM de Torres, Fábio Hax
Duro.

Operação Avante Visibilidade
aumenta policiamento no Litoral
Cidades do Litoral Norte recebem
reforço no policiamento a partir da
terça-feira (02) com o trabalho dos
alunos-soldados da Escola de Formação e Especialização de Soldados de
Osório (ESFES/Osório). Até o dia 19 de
fevereiro eles integrarão o efetivo no
Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) e vão atuar
nas áreas de cobertura do 8º Batalhão
de Polícia Militar e do 2º Batalhão de
Policiamento de Áreas Turísticas, durante a Operação Avante Visibilidade
da Brigada Militar. O comandante do
CRPO Litoral, coronel Ricardo Fraga
Cardoso, abriu a reunião de instruções
para a Operação Avante Visibilidade e
deu as boas-vindas aos alunos-soldados, que estão começando sua carreira
policial.
A tropa de alunos-soldados aumenta ainda mais a segurança no Litoral, já
intensificada pelo reforço da Operação

Com prefeitura de Torres
Golfinho, que iniciou dia 16 de dezembro. Operação Avante Visibilidade
que tem por missão dar à sociedade a

percepção de segurança e promover o
controle e a redução dos indicadores
de criminalidade.

SESC-RS garante acessibilidade
na praia para deficientes físicos
também em Torres
As pessoas com deficiência física
que passarem pelas praias de Atlântida Sul, Balneário Pinhal, Capão da
Canoa, Cidreira, Imbé, Tramandaí e
Torres, no Litoral Norte, além do Cassino, Laranjal e São Lourenço do Sul, no
Litoral Sul, já podem tomar banhos de
mar com mais segurança. O Estação
Verão Sesc 2018 já começou em 11
praias gaúchas e segue até 25 de fevereiro, disponibilizando gratuitamente
cadeiras anfíbias para que cadeirantes
possam entrar na água.
A iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc é gratuita e disponibilizada
em horários específicos em cada praia
(exceto em Atlântida e no Cassino),
com acompanhamento de um profissional.

Containers sanitários já
estão disponíveis para o
público torrense

Conforme já vinha sendo anteriormente anunciado pela Prefeitura, no último dia 29 de dezembro
foram liberados para uso os containers sanitários instalados na orla de
Torres. "Os containers qualificam
a infraestrutura para atender bem
o grande número de pessoas que
passam pela cidade na alta temporada, sem deixar de ter os cuidados
necessários com o Meio Ambiente",
ressalta nota emitida pela municipalidade.
Conforme Declaração de Aprovação Ambiental nº 51/2017, emitida

pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam), está proibida a
instalação de sanitários na faixa de
praia. Com isso, a Prefeitura investiu
em seis decks com sanitários químicos, distribuídos entre as principais
praias de Torres. também foram instalados os já citados cinco containers
sanitários, fora da faixa de praia.
Cada container é equipado com
sanitários masculinos, femininos e
fraldário. Os equipamentos ficarão
instalados até o final da temporada
nas praças Pinheiro Machado, Claudino Pereira (Praia Grande), Borges de Medeiros (Prainha) e Largo
Samham, no centro.
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Novo sistema de ensino implantado em escolas municipais de Torres
Prefeitura espera "uma verdadeira revolução no ensino público" com a implantação do Sistema de Ensino Aprende Brasil junto ao
ensino fundamental
"Uma revolução na educação pública em Torres. É isto que deve acontecer
com a implantação do Sistema de Ensino
Aprende Brasil, a partir de 2018, nas escolas municipais de Ensino Fundamental
- método que já trouxe excelentes resultados para escolas públicas e particulares
em diversas cidades do país, ". Isto é o que
a Prefeitura de Torres espera com o novo
sistema de ensino, que foi oficialmente
apresentado aos professores na manhã
do último dia 27 de dezembro, no Centro
de Eventos da APAE de Torres (durante a
cerimônia “A Arte de Fazer Educação”, realizada pela Secretaria Municipal de Educação). O próximo passo da implantação do
Sistema em Torres é a capacitação para os
professores que será realizada nos dias 14
e 15 de janeiro.
As primeiras informações sobre esta
mudança foram apresentadas pela coordenadora pedagógica regional do Sistema

de Ensino Aprende Brasil, Sirley Golemba
Costa, da Editora Positivo. De acordo com
Sirley, o Sistema de Ensino Aprende Brasil
é muito mais do que apenas novos livros
para os alunos. O Sistema completo que
será implantado em Torres compreende
material didático individual atualizado
para o aluno a cada bimestre, ampla capacitação para os professores, plataforma
de ensino online, Sistema de Avaliação dos
Alunos e Sistema de Avaliação da Gestão
da Educação no Município. A coordenadora destaca ainda que a mudança vai
permitir um “Raio X” efetivo do processo
de aprendizagem de cada aluno, possibilitando que sejam corrigidas possíveis deficiências neste processo para que o aluno
realmente aprenda.
Para o prefeito Carlos Souza, a mudança
trará grandes benefícios para alunos, pais
e professores, que estarão completamente
integrados com o novo Sistema de Ensino.

“Os pais terão a possibilidade de acompanhar todo o desenvolvimento dos seus filhos e de estarem ainda mais próximos dos
professores e da escola, utilizando também a tecnologia favor da educação”, des-

tacou o prefeito. Segundo Carlos Souza,
outro benefício do Sistema da Positivo é a
equidade educacional, considerando que
todos os alunos da rede pública municipal
receberão a mesma qualidade no ensino.

em Santa Catarina. No Rio Grande do
Sul, outro bom exemplo das melhorias
acarretadas com o Sistema da Positivo
é a cidade de Carlos Barbosa em que o
Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica (IDEB) atualmente é referência na
região.
Buscando justificar a escolha educacional, a prefeitura de Torres afirma
que, excelentes resultados são apresen-

tados também em cidades do interior de
São Paulo, em que o IDEB, por exemplo,
passou de 3.8 para 8.2, no período de 10
anos após a implantação do Sistema da
Positivo.

Sistema Aprende Brasil
Entre os municípios com demandas
educacionais semelhantes a Torres, o
Sistema Aprende Brasil já foi implantado
com sucesso em cidades litorâneas como
Governador Celso Ramos e Navegantes,

Conselho credencia profissionais em Torres
Novos profissionais do mercado imobiliário gaúcho foram credenciados na
tarde desta quinta-feira, 28 de dezembro, em Torres. Durante o ato solene, realizado na Câmara de Vereadores, foram
entregues sete carteiras profissionais
aos novos corretores de imóveis e dois
certificados de registro de pessoa jurídica à imobiliária. O evento foi promovido
pelo Conselho Regional de Corretores
de Imóveis.
O ato reafirmou o propósito institucional e inegociável do Conselho em garantir condições plenas para que os pro-

fissionais da categoria possam exercer
suas atividades de forma digna.
A cerimônia contou com a presença
do presidente do CRECI-RS, Márcio Bins
Ely; o delegado do Conselho na 31ª sub-região (Torres), Pedro Amaro Batista
Filho; o conselheiro da gestão e ex-presidente do CRECI-RS, Ederon Amaro Soares da Silva; além do vereador Deomar
Goulart, que representou o legislativo
municipal, e de Hélio Matos, chefe de
gabinete do prefeito Carlos Souza, que
representou o poder executivo na solenidade.

Casa da Terra será aberta ao público nesta sexta-feira (05)
TORRES - A Casa da Terra será aberta
ao público torrense às 18h desta sexta-feira, 5 de janeiro. Localizada na Rua
José Antonio Picoral com a Rua XV de
Novembro, a Casa foi preparada para valorizar a produção local, e vai funcionar
diariamente das 16h às 24h.. "Em breve
será um novo ponto turístico em Torres.
O espaço vai funcionar gradativamente.
Inicia com exposição de artesãos e com o
Café Rural e em breve, a ex-sede do Centro Municipal de Cultura deverá abrigar
uma programação cultural em seu plenário", indicou notada prefeitura.
"Oportunidade e empreendedorismo
é o que define a proposta da criação da
Casa da Terra. O local foi totalmente reformado, surpreendendo a todos pela
sua beleza e funcionalidade durante a

EXPO TORRES realizada na primeira quinzena de novembro", ressaltou o secretário municipal de Planejamento, Indústria
e Comércio, Matheus Junges - que pensa
que a iniciativa é "mais uma ação de desenvolvimento econômico dentro do programa Cidade da Oportunidade que veio
para mudar Torres". Após a temporada,
artesãos e agricultores deverão avaliar
novo horário de funcionamento da Casa.
Em breve, placas indicativas e folhetos
nas praças, hotéis, pousadas e restaurantes estarão orientando os moradores
e visitantes da cidade sobre a existência
da Casa. Duas salas na entrada do prédio
e mais parte do saguão do lado direito
anexo ao Café Rural é vão acomodar os
artesãos. Serão estandes de madeira, todas do mesmo padrão, acolhendo artesa-

nato em tecido, madeira, vidro, pintura
em tela, gesso, parafina, papel, pvc, entre
outros. Por sua vez, o Café Rural vai ofere-

cer somente itens produzidos no interior
de Torres, como pães, cucas, bolachas,
geléias, queijos e muito mais.
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6- 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.
7 - 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- 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
5- 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

8 – 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
9 - 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
10 - 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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As feridas emocionais
As feridas emocionais se propagam através dos laços familiares, ou seja, se estendem
através dos laços familiares de forma quase implacável. São como uma sombra que se
camufla nas palavras, no modelo educacional, nos silêncios, nos olhares e nos vazios.
Até que alguém maduro e consciente detém o processo para dizer basta e fugir dessa
teia de aranha.
Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já lançamos uma pedra na superfície
de um lago ou um rio. Imediatamente, quando esta cai e afunda, é gerada uma perturbação. As partículas de água variam a sua posição inicial e desenha-se na superfície
o que se conhece como frentes de ondas. Cada um tem a sua história, cada um sabe
quanto lhe doem as suas feridas, seus vazios, seus cantos quebrados…
Se o impacto foi muito forte, serão geradas muitas ondas. São como o eco de um grito
silenciado, como a própria metáfora de uma ferida emocional, a mesma que impacta
sobre o membro de uma família para depois se estampar no restante das gerações
com maior ou menor intensidade.
Foi Oscar Wilde quem uma vez disse que poucas esferas eram mais misteriosas e
herméticas do que as famílias. Trancados no isolamento dos próprios lares, quase
ninguém sabe com plena ciência o que acontece entre essas quatro paredes onde
uma ou duas gerações de pessoas compartilham um espaço em comum e os mesmos
códigos. As feridas de uns impactam sobre os outros como ondas invisíveis, como fios
que movem fantoches e como ondas carregadas de raiva que corroem as rochas das
praias. Então, vamos falar de uma coisa complexa, dolorosa, e às vezes dilacerante.
Quando falamos da origem dessas feridas emocionais que são transmitidas ao longo
dos laços familiares é comum pensar em fatos como abusos sexuais, violência física ou
a perda traumática de um ser querido. De forma semelhante, também não podemos
descuidar dos conflitos bélicos e do impacto que, por exemplo, terão todas as crianças
refugiadas que a sociedade está descuidando nos limites de nossas fronteiras.
Ter crescido sob uma criação baseada no apego inseguro ou em um contexto baseado
na contenção emocional gera, sem dúvida, diversas feridas e inclusive transtornos
emocionais.
Fazer parte de uma família onde a ira sempre está presente é outro responsável. São
contextos onde abundam os gritos, as censuras entre os seus membros, a toxicidade
emocional, o desprezo e a desvalorização constante.
Outro aspecto que pode ocasionar um grande impacto no seio de uma família é o fato
da mãe ou o pai viver mergulhado em uma depressão crônica e não tratada. A impotência, os códigos de comunicação e as dinâmicas estabelecidas entre pais e filhos
deixam marcas permanentes.
Sabe-se que quando uma criança está rodeada de um entorno de confusão, caos emocional e vulnerabilidade, experimenta níveis exorbitantes de estresse. Imediatamente,
seus mecanismos cerebrais, endócrinos e imunológicos reagirão para encontrar um
necessário equilíbrio, mas a longo prazo, ficarão saturados até desenvolver sérios
efeitos secundários implacáveis: aumento do cortisol no sangue, taquicardia, enxaquecas, dermatite e até asma.
Sabe-se, por exemplo, que a expressão do genoma, isto é, o fenótipo, mudará segundo as experiências estabelecidas com o ambiente (nutrição, hábitos, estresse,
depressão, medos…)
Desta forma, todas estas mudanças epigenéticas irão se refletir também nas novas
gerações, a ponto do trauma pontual em uma pessoa afetar até 4 gerações posteriores.
Por outro lado, perdoar é uma opção, mas nunca uma obrigação. A reconciliação mais
importante que teremos que realizar é com nós mesmos. Uma ferida emocional nos
transforma em uma coisa que não nos agrada: em alguém que sofre, que se enxerga
como frágil, pouco habilidoso, em alguém cheio de ira e rancor e que ainda é prisioneiro de quem o prejudicou. Devemos aprender a nos curar, a reconciliar-nos com
nosso ser ferido para fortalecê-lo, cuidá-lo e atendê-lo…
Não podemos esquecer que, apesar de nenhum de nós poder escolher nossos pais ou
família em que nascemos, todos temos o pleno direito de ser felizes, de levar uma vida
digna e com um adequado equilíbrio psicológico e emocional. Devemos lutar por isso.
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PARA PENSAR E AGIR
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.
Gostaria de voltar a este assunto pois considero muito importante para o desenvolvimento
socioeconômico de nossa cidade. Acredito ser a nossa vocação e assim devemos investir
nas nossas potencialidades.
O turismo está se tornando rapidamente uma das maiores indústrias do mundo e a renda gerada por ele já é uma parte importante da economia mundial. Todas as tendências
parecem indicar que esse fenômeno continuará a crescer e que, no futuro, mais pessoas
estarão dispostas a viajar. Ao mesmo tempo, muitos países estão começando a reconhecer
os benefícios que o turismo pode trazer à economia em termos de empregos e ganhos
cambiais. Com a expansão dos horizontes favorecidos pelos recentes avanços em transportes e telecomunicações, locais que anteriormente não poderiam ter sido considerados
destinos turísticos são lançados para esse mercado dinâmico e competitivo.
No entanto, o turismo não está sem problemas e o chamado turismo de massa provou ter
certos efeitos negativos sobre os destinos. A deterioração dos recursos naturais, a poluição
ou as tensões sociais, são apenas alguns exemplos desses impactos como resultado do
rápido crescimento e da falta de planejamento. Felizmente, o turismo atingiu uma nova
geração. O chamado turismo alternativo ou turismo temático; como o turismo baseado
na cultura, patrimônio ou natureza; oferece muitas oportunidades para conceber e implementar novos modelos viáveis de desenvolvimento do turismo. Estes novos produtos
turísticos oferecem uma nova experiência ao viajante, na época que supõem uma base
para um desenvolvimento econômico sustentável respeitoso com o meio ambiente e a
cultura local. As tendências do mercado indicam que esse tipo de turismo tem mais e mais
adeptos, porque os turistas estão procurando mais do que férias, eles procuram uma experiência única. Em qualquer caso, para que o turismo contribua para um desenvolvimento
sustentável do destino, isso deve ser cuidadosamente planejado estabelecendo um monitoramento permanente que permite a introdução de medidas preventivas e corretivas
quando necessário.
Os responsáveis pela administração do turismo devem promover e apoiar um desenvolvimento turístico equilibrado que contribua para o desenvolvimento econômico e a melhoria
da qualidade de vida da população local, e os empreendedores e pequenos empresários
para que possam melhorar sua oferta atual e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas
novas tendências do mercado para desenvolver e vender produtos turísticos diversificados.
As estratégias destinadas a fortalecer a competitividade do turismo devem levar em consideração o cumprimento dos critérios e requisitos de sustentabilidade, que enquadram os
processos de desenvolvimento nas dimensões econômica, ambiental e sociocultural. De
acordo com a Organização Mundial do Turismo: "Orientações para o desenvolvimento sustentável do turismo e práticas de gestão sustentável são aplicáveis a todas as formas de
turismo em todos os tipos de destinos, incluindo turismo de massa e diversos segmentos
turísticos”. Os princípios da sustentabilidade referem-se aos aspectos ambientais, econômicos e socioculturais do desenvolvimento do turismo, tendo que estabelecer um equilíbrio adequado entre essas três dimensões para garantir sua sustentabilidade a longo
prazo. Portanto, o turismo sustentável deve dar o melhor uso aos recursos ambientais que
são um elemento fundamental do desenvolvimento do turismo, mantendo processos ecológicos essenciais e ajudando a conservar os recursos naturais e a diversidade biológica.
Respeite a autenticidade sociocultural das comunidades de acolhimento, preserve seus
bens culturais arquitetônicos e seus valores tradicionais. Assegurar atividades econômicas
viáveis a longo prazo que proporcionem benefícios socioeconômicos bem distribuídos a
todos os agentes, incluindo emprego estável e oportunidades de renda e serviços sociais
para comunidades de acolhimento, contribuindo para a redução da pobreza. O desenvolvimento sustentável do turismo requer a participação informada de todos os atores
relevantes, bem como uma liderança política firme para alcançar uma ampla colaboração
e estabelecer um consenso.
“O turismo sustentável também deve proporcionar aos turistas um alto nível de satisfação e
representar uma experiência significativa para eles, o que os torna mais conscientes dos problemas de sustentabilidade e promove práticas de turismo sustentável neles ". (UNWTO, 2004)
A inovação é reconhecida como um processo, no qual os fluxos de tecnologia e informação
são apresentados entre os múltiplos atores do setor turístico, facilitando sua interação,
para a construção de vantagens competitivas. O desenvolvimento da competitividade depende da difusão da inovação de um destino, transformando a tecnologia em geração de
conhecimento, a inovação é a fonte de produtividade e competitividade, ao nível empresarial, setorial e regional.
Organização e articulação do setor, o sucesso de uma política de competitividade do turismo exige um sistema setorial (entidades públicas e privadas) totalmente organizado,
com objetivos comuns claramente definidos, que permitam o desenvolvimento de ações de
forma coordenada, alcançando de forma concertada os objetivos propostos.
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Turista de Torres há mais de 35 anos, argentina lembra
de histórias e fala sobre mudanças na cidade
Morena Erro (foto), moradora de Passo de Los Libres, destaca a necessidade de haver maior divulgação da cidade aos turistas
argentinos, trazendo-os para cá desde o começo de dezembro
Por Guile Rocha
Morena Erro tem 58 anos e é
moradora de Passo de Los Libres,
fronteira entre Argentina e Rio
Grande do Sul. Ela tem uma relação especial com Torres, cidade
que, há 37 anos, visita quase que
anualmente no período de veraneio. Na última quarta-feira (03),
Morena esteve visitando a redação
do jornal A FOLHA para recordar
sobre mudanças que ocorreram (e
seguem ocorrendo) em Torres na
últimas décadas, bem como expor
seu ponto de vista sobre algumas
temáticas relacionadas a cidade.
A primeira vez que Morena Erro
visitou Torres foi no ano de 1981 quando casou-se com seu marido
e veio passar a lua de mel na 'mais
bela praia gaúcha'. "Ficamos no antigo hotel Alfred (atual Dunas Praia
Hotel, na beira-mar da Prainha) e
logo criamos uma afeição pela cidade, por suas belezas", destaca
a turista argentina, que continua:
"A estrutura da cidade era outra
então: não vendia-se gasolina nos
finais de semana, não havia calçadão. A cidade já enchia no verão,
mas não tanto. Lembro que, no co-

meço dos anos 80, não era possível
dar a volta caminhando pela Lagoa
do Violão, boa parte era só mato".
Do começo dos anos 80 para cá,
Torres tornou-se no principal destino de férias de Morena, de seu
marido e da família que foi sendo
constituída: o casal teve 4 filhos
(que atualmente possuem entre
22 e 34 anos). "Algumas vezes fomos para hotéis, porém o mais
comum era alugar alguma casa
por aqui (geralmente na Prainha e
Praia Grande). Como sou dona de
casa, muitas vezes pudemos passar uma temporada mais longa,
algo como um mês (ou até mais).
Quando os filhos eram pequenos,
eles amavam a Praia Grande, pelas
várias opções de lazer e recreação
para crianças - coisas que continuam havendo hoje. Depois, com
eles já crescidos, a preferência
passou para a Prainha", ressalta
a turista de Passo de Los Libres,
que lembra de outras preferências de diversão que eram sucesso
entre seus filhos em Torres: jogar
futebol na praia, ir no fliperama,
fazer pescarias no rio Mampituba.
"Haviam muitas apresentações
artísticas nos finais de semana, e

nós aproveitávamos, pois sempre
gostamos muito de música brasileira. Há cerca de 15 anos parece
que havia mais música, bem como
mais serviço direcionados aos turistas".
Marcando presença em Torres
como turista há mais de 35 anos,
Morena Erro destaca que, a cada
nova visita que faz a cidade, algo
está diferente. Algumas mudanças
foram elencadas como positivas,
como o asfaltamento de várias
ruas. Outras, entretanto, não lhe
agradaram tanto: a grande quantidade de prédios construídos (principalmente na última década),
segundo ela, tiraram um pouco do
charme da cidade. "Sinto falta da
presença de algumas belas casas
que haviam antes, que hoje deram
espaço para prédios altos. Espero
que nunca tenha que ver prédios
próximos da beira da praia em
Torres, pois este clima de natureza, esta possibilidade de poder ver
o céu, é algo que deve ser preservado", destaca a turista argentina,
mostrando conhecimento sobre o
movimento contra a construção
de edificação altas nas quadras
próximas da beira-mar.

Antes e depois da crise de 2001
Conforme recorda Morena,
até o começo dos anos 2000 era
intensa a presença de turistas argentinos em Torres, que consumiam bastante por aqui também
pelo câmbio favorável em relação
ao real (e, segundo ela, também
por uma questão cultural argentina, com pessoas de grande espírito consumista). Entretanto,a

forte crise econômica que afetou
o país principalmente em 2001 com queda drástica do PIB, medo
de não conseguir sacar reservas
nos bancos e alto desemprego
(situação que culminou em protestos populares e na renúncia
do então presidente De La Rúa)
- modificou esta realidade. "Nos
anos 90 lembro que, em Passo de

Los Libres, havia gente que dizia
não querer ir para Torres, tantos
eram os moradores da cidade
que vinham para cá. Isso antes
da crise, depois a situação ficou
mais delicada, se pensava mais
antes de comprar e viajar".
Atualmente, a situação macroeconômica da Argentina, se
não é boa, está mais estabiliza-

da. Mas com o Peso argentino
desfavorável perante o Real brasileiro, os 'hermanos' se mostram mais cautelosos na hora de
gastar quando vêm para Torres.
Morena indica que ela e a família
utilizam-se bastante da estrutura
de serviços da cidade, principalmente os restaurantes. "Sempre
sai um pouco caro, por questão

do próprio câmbio. Sentimos
que em anos passados vínhamos
para cá antes e gastávamos menos com as mesmas coisas. Mas,
no geral, sente-se que a inflação
é menor aqui do que na Argentina - ainda que seja uma cidade
turística. Hoje em dia, os supérfluos, as diversões estão muito
caras por lá".

por exemplo, a grutinha da Santa
(no caminho da Santinha) está
mais bem cuidada, assim como
a iluminação está melhor". Ela
também ressalta que, como percebe-se pelas ruas da cidade, a
presença de argentinos está menor este ano.
"É perceptível
que houve uma
redução (no nú-

mero de turistas argentinos), mas
a cidade parece mais cheia do
que nunca, só que de brasileiros.
Acho que ainda não deslanchou a
economia argentina, o momento
é de cautela para a maioria".
Sobre a Festa do Réveillon
deste ano, a turista conta que ela
e a família adoraram os fogos de
artifício, consideraram o espetáculo mais bonito do que no ano

passado. "Também gostamos
muito da música deste ano na
festa do Réveillon, músicas conhecidas, populares. Os artistas
pareciam mais empolgados, foi
um evento muito bonito".
Concluindo, Morena destaca
sua paixão por Torres, e pensa
que a cidade deveria ser melhor
divulgada para o turista argentino - impulsionando o turismo
desde o começo de dezembro
(mês que os argentinos viajam
bastante), colocando outdoors
em estradas. "Torres é uma beleza, amo esta cidade. Já fui a
Bahia, Florianópolis, vários lugares, mas continuo tendo uma
relação especial com esta cidade. Nos próximos anos, espero
já poder trazer meus netos para
cá, continuar essa bonita relação
com Torres".

Do verão passado pra cá...
Morena esteve em Torres
também no verão passado, e nos
relatou algumas mudanças já
perceptíveis este ano. "No começo de 2017, a sujeira era maior:
sentia que faltava limpeza em
lugares importantes como a Gua-

rita, faltava cuidado com a questão dos banheiros. Mas este ano,
parece que houve uma boa mudança: os banheiros que foram
colocados estão melhores, e há
a questão do cuidado com a manutenção da cidade. Percebi que,
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 01/01 e 07/01)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Seu ano já começa com tudo,
ariano. Fortes emoções, mudanças em
vista, noticias e acontecimentos que já
movimentam desde já a sua vida. É uma
ótima semana para estar em família e ter
momentos mais íntimos e profundos nos
relacionamentos. mas os assuntos de trabalho já são retomados desde o inicio da semana, e vale a pena não desperdiçar nenhuma oportunidade.
TOURO - Seu ano já começa trazendo
resultados concretos de coisas que você
vem esperando há tempos, taurino. É uma
semana super produtiva, ótima para trabalho e realizações, mas é também um período super feliz e positivo para viajar, descansar, e deixar a mente ser mais criativa para ter ótimas
ideias sobre tudo que quer para esse ano. Linda semana pro
amor e a relação.
GÊMEOS - O ano já começa trazendo novidades, geminiano, e oportunidades especialmente no trabalho. Escute atentamente
cada proposta e possibilidade e já comece
o ano organizando muito bem a sua rotina,
definindo exatamente como dividirá sua
energia entre todos os projetos que quer e precisa fazer. boa
semana para sentar, colocar tudo no papel e avaliar custos x
benefícios.
CÂNCER - Você está com as emoções
a flor da pele, canceriano, sentindo tudo
muito mais. é uma boa semana para sentar e traçar metas pro futuro, de preferencia sentar junto com alguém com quem
possa conversar sem pressa e com muita
profundidade. É um bom momento para parcerias e relacionamentos, dias de sorte no amor e muito importantes para
descansar e se divertir.
LEÃO - O ano já começa trazendo
oportunidades profissionais e muito
trabalho, leonino. Se está viajando, ótimo,
tente curtir esses dias, mas fique antenado
pra não deixar nenhuma oportunidade
passar batida. É uma boa semana para
entrar em contato com sua emoções, estar na natureza ou
em contato com a espiritualidade. Dias importantes para
resolver coisas com a família.
VIRGEM - O céu da semana pede mais diversão, virginiano. E é importante mesclar momentos sozinho com outros com seus amigos,
com seus filhos ou com seu amor. Bom momento para repensar o que deseja retomar em
termos de prazeres e coisas que gosta muito
de fazer. e definir seus projetos mais importantes para esse ano.
Dias agradáveis na companhia da família.
LIBRA - Dias importantes no convívio familiar, libriano. Se está viajando com alguém da família, tire
algumas horinhas da semana para sentar e conversar sobre os assuntos mais íntimos e importantes.
Uma boa semana para fazer divulgações e contatos
e mesmo para começar alguma coisa nova. Uma boa semana para
cuidar dos investimentos e planos financeiros. Invista em você.
ESCORPIÃO - É uma boa semana para sentar e colocar ideias no papel, escorpiano. Vale
a pena traçar metas, avaliar custo x benefício,
fazer lista de pros e contras e criar planilhas
que podem te ajudar em seus projetos. Uma
semana de muita energia, ótima para se movimentar, viajar, retomar atividade esportiva e cuidar mais de
você. Você é o seu principal foco nesse momento.
SAGITÁRIO - Dias de mais flexibilidade e de
muita comunicação, sagitariano. Uma ótima
semana para qualquer tipo de mudança. Dias
importantes para se organizar internamente e
por isso talvez você prefira nem estar tanto com
as pessoas e vale a pena respeitar isso. Ótimos
dias para cuidar da organização da sua vida financeira, pensando em como economizar e guardar mais esse ano.

CAPRICÓRNIO - Seu ano já começa produtivo e cheio de coisas
pra fazer, capricorniano. O céu
da semana pede pra você não
deixar nada pra fazer depois.
resolva cada coisa que surgir e
aproveite bem as oportunidades. Tome as decisões internamente e só depois comunique. É
uma boa semana para o amor, com mais afetividade, envolvimento e emoções mais intensas.
Permita-se o amor.
AQUÁRIO - Seu ano já começa
bem movimentado no trabalho,
aquariano e é até provável que
você nem consiga descansar tanto, mesmo que esteja de férias ou
viajando. É bom pensar em como
anda sua saúde e se tem tido mesmo qualidade de
vida para cuidar mais de você nesse ano que será
de tanto crescimento e de tantas coisas para fazer.
Tenha claras suas metas.
PEIXES - Seu ano já começa bem
movimentado no trabalho, aquariano e é até provável que você nem
consiga descansar tanto, mesmo
que esteja de férias ou viajando.
É bom pensar em como anda sua
saúde e se tem tido mesmo qualidade de vida para
cuidar mais de você nesse ano que será de tanto
crescimento e de tantas coisas para fazer. Tenha
claras suas metas.
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Projeto Praia Acessível acontecendo pelo quarto
ano consecutivo em Arroio do Sal
Pelo quarto verão consecutivo, Arroio do Sal conta com o Projeto Praia
Acessível. Trata-se de um projeto que
possibilita as pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida a tomar seu
banho de mar ou dar um passeio pela
orla com auxílio da cadeira anfíbia. Os
banhos ocorrem com acompanhamento de profissionais capacitados pela
equipe técnica da FADERS - fundação
que articula políticas públicas para
pessoas com deficiência. Esse trabalho

é realizado pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social, Prefeitura de Arroio do Sal e Faders.
O projeto ocorre todas as sextas e
sábados - das 9h-12h e das 15h às 18h
- junto ao Quiosque do Turista, próximo a guarita 38 no centro de Arroio
do Sal. A partir do dia 05/01 iniciará
o Projeto Praia Acessível Itinerante,
quinzenalmente nas sextas à tarde,
nos balneários de Rondinha, Bom Jesus, Areias Brancas e Figueirinha.

Servidora e Prefeito Bolão
são homenageados

Prefeitura emite nota sobre
situação de caixas eletrônicos
em Arroio do Sal
A Prefeitura de Arroio do Sal, após
inúmeros pedidos de informações
sobre os caixas eletrônicos disponíveis no município, esclarece que a
responsabilidade de colocação ou retirada destes serviços é inteiramente
das agências bancárias. "O Prefeito
Affonso Flávio Angst vem incansavelmente pedido a recolação destes
caixas para atender melhor nossos
veranistas e moradores", ressalta a
nota emitida pela municipalidade .
Conforme a nota da prefeitura, hoje
Arroio do sal possuí uma agência

ARROIO DO SAL - A Servidora Pública concursada com vinte e sete anos de
prefeitura, Neuza Valim foi agraciada pelo
Instituto Tiradentes com uma medalha,
em pesquisa pelo Instituto a servidora foi
a mais lembrada com excelência em atendimento ao público.

Neuza Valim hoje exerce o cargo de
Chefe do Gabinete do Prefeito de Arroio
do Sal, Affonso Flávio Angst, Bolão, que
também recebeu a mesma honraria como
o prefeito mais lembrado no litoral norte
(Conforme informações da prefeitura municipal de Arroio do Sal).

Conhecendo a vigilância
sanitária de Arroio do Sal
A equipe de vigilância sanitária de
Arroio do Sal, conta com três fiscais
sanitários, devidamente identificados
com uniformes e crachás. Exercem a
função de vistoriar e fiscalizar os estabelecimentos de interesse em saúde.
Trabalham em três eixos de fiscalização: Procedência, Temperatura
e Higiene, a vigilância sanitária vem
intensificando a fiscalização no comércio, no primeiro momento sendo
somente orientação ao comerciante.
Todo o alimento comercializado ou
usado como matéria-prima para a elaboração de pratos e alimentos deve
ser provida de indústria licenciada
junto aos órgãos competentes. Os produtos e alimentos que necessitam de
armazenamento sob refrigeração ou

calor devem ser mantidos conforme
a orientação do fabricante. Os estabelecimentos devem possuir estrutura e
higiene compatível com a finalidade
pretendida, minimizando os riscos de
contaminação aos alimentos.
Assim, a Vigilância Municipal, fica
localizada na Rua Joaquina Vargas,
210 - Bairro Centro e tem o seu horário de funcionamento de: segunda-feira à sexta-feira a partir das 08:00
até 12:00 e na parte da tarde, a partir
das 14:00 até às 18:00. Ficando sempre a disposição para atender qualquer dúvida ou reclamação através do
Fone 51-3687-3543 como também no
e-mail, vigilanciasanitaria@arroiodosal.rs.gov.br. e plantões no Fone 51992748401.

bancária Banrisul, e dois postos bancários: Bradesco (em frente à prefeitura) e posto da Caixa Econômica
Federal (na Estação Rodoviária). Há
ainda a agência dos Correios, que
presta serviços bancários do Banco
do Brasil, e o Posto da Lotérica (com
serviços da Caixa Econômica Federal).
Na Agência do Banrisul há ainda um
caixa eletrônico especial, com várias
agências conveniadas que presta
serviços aos seus clientes (entre eles
Santander e Sicredi)
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Turistas que escolheram o Passo de Três Cachoeiras vai receber uma
Torres recebem várias passarelas de
van do Ministério da Saúde
A indicação para recebimento da van partiu do Deputado Federal José
madeira para acesso à praia
Otávio Germano

Pouco antes da virada do ano, ainda
na sexta-feira, 29, o Ministério da Saúde
liberou um empenho no valor de R$ 190
mil, destinado à aquisição de um van
para realizar transportes de pacientes
no município de Três Cachoeiras. Conforme documento do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI),
a indicação de Três Cachoeiras, para o
recebimento de um van foi feita pelo
Deputado Federal José Otávio Germano

Pontes de madeira facilitam sobremaneira o caminhar sobre as dunas
O Governo Municipal de Passo de Torres
realizou, na quinta-feira, dia 28 de dezembro,
um roteiro de inaugurações para receber os
turistas no veraneio. Ele iniciou nas Passarelas
da praia Rosa do Mar, Rua Das Camélias e Rua
Das Violetas, seguindo para passarela da praia
Barra Velha, passarelas dos Molhes, no Bairro Passárgada e finalizando na Rua Luiz João
Batista. Foram aproximadamente 200 metros

(PP).
Para o Deputado, é sempre muito
gratificante ver o seu trabalhado se concretizando e levando benefícios para o
povo gaúcho. Ele ressalta que o trabalho
é em parceria com prefeitos e vereadores, com o propósito proporcionar qualidade de vida aos gaúchos. “Destinamos
recursos para os municípios em diversas
áreas: saúde, educação, segurança, turismo e esportes”, finaliza Germano.

Santa Rita de Cássia tem Projeto
Verão"Esporte para Todos"

de passarelas, todas elas em madeira tratada
com projetos assinados por um engenheiro
civil e com liberação ambiental. As mesmas
foram construídas com recursos próprios da
Administração e a mão de obra realizada pela
Secretaria de Obras, onde cada uma recebeu
um chuveiro para os usuários ter maior comodidade e bem estar, além de um portal de
identificação nominal da praia.

Arrumação de ruas esburacadas e que formavam poças
Nas ruas inauguradas da praia Rosa do
Mar, foram realizadas obras de "repavimentação", com recurso destinado através do deputado Zé Nei Ascari (PSD), buscando melhorar
não só as condições do pavimento, mas principalmente da drenagem. Já na Rua Luiz João
Batista, localizada no centro, foram realizadas

obras de pavimentação com lajota Sextavada,
em 174 metros de extensão, incluindo drenagem e sinalização.
Estiveram presentes nas atividades de
inauguração o prefeito Jonas Souza, vice-prefeito Áureo Henrique, secretários, vereadores
e moradores locais.

Departamento de Gestão Ambiental
de Dom Pedro de Alcântara
apresenta balanço de 2017
O Departamento de Gestão Ambiental
de Dom Pedro de Alcântara apresentou na
última semana um relatório das principais
ações do setor durante o ano de 2017.
Foi destacado a formação de uma equipe
técnica capacitada, trazendo agilidade nos
processos (foi possível analisar 85 processos ambientais e emitir suas devidas licenças - número superior à soma das licenças
emitidas nos anos de 2013, 2014, 2015 e
2016. As ações para isentar licenciamento
ambiental para determinadas atividades,
visando desburocratizar e agilizar os procedimentos para melhor atender os agricultores, também foi ressaltada.
Regularização da coleta e transporte
dos resíduos urbanos, implantação da
campanha de coleta seletiva de resíduos
sólidos e o Plano Municipal de Saneamento Básico que vêm sendo elaborado foram
elencados pelo departamento. Outras
importantes ações foram os estudo de
alternativas para instalação de um novo
cemitério; a adequação do Zoneamen-

to Ecológico da FEPAM à realidade local;
o encaminhamento de documentação
para saibreira municipal; a reativação do
Conselho Municipal de Meio Ambiente;
Ações de redução de impacto ambiental
na Garagem Municipal; Participação em
Programas de Controle Ambiental.
A elaboração do inventário turístico
do município para elaboração do Roteiro
Turístico da região também foi destacada pelo departamento, bem como ações
para redução de alagamentos no município; a definição da realização do VII Fórum de Conservação das Águas da Lagoa
Itapeva no município em 2018. De acordo
com o prefeito de Dom Pedro de Alcântara, Dirceu Pinho Machado, é “altamente positivo o trabalho desenvolvido pela
equipe técnica do Departamento Municipal de Gestão Ambiental, com um grupo
voltado aos interesses do município, buscando agilidade e objetividade nas ações
para o desenvolvimento de Dom Pedro de
Alcântara”.

Iniciou nesse final de semana o Projeto Verão - Esporte para Todos, que
acontece de sextas a domingos, na
beira mar de Santa Rita de Cássia, em
Terra de Areia. O projeto é uma realização da Péva - Urbanizadora e Incorporadora e da Ágile - Construtora e
Incorporadora e conta com o apoio da
Prefeitura de Terra de Areia. Acompanhe a programação:
Sextas-feiras - Tarde
15:00 às 16:00 - Empréstimo de materiais
16:00 às 17:00 - Caminhada orientada
(idosos)
17:00 às 18:00 - Ritmos
18:00 às 18:45 - Treinamento Funcional
18:45 às 19:00 – Encerramento
Sábado
08:00 às 08:30 - Recepção
08:30 às 09:30 - Caminhada orientada
(idosos)
09:30 às 10:30 - Ritmos
10:30 às 11:00 - Treinamento funcional

14:00 - Campeonato Praiano (Livre e
Veterano)
15:00 às 16:00 - Empréstimo de materiais
16:00 às 17:00 - Caminhada orientada
(idosos)
17:00 às 18:00 - Ritmos, Vôlei e Futevôlei orientados
18:00 às 18:45 - Treinamento Funcional
18:45 às 19:00 – Encerramento
Domingo
08:00 às 08:30 - Recepção
08:30 às 09:30 - Caminhada orientada
(idosos)
09:30 às 10:30 - Ritmos
10:30 às 11:00 - Treinamento funcional
15:00 às 16:00 - Empréstimo de materiais
16:00 às 17:00 - Caminhada orientada
(idosos) e Corrida orientada
17:00 às 18:00 - Ritmos, Vôlei, Futevôlei - Handbeach orientados
18:00 às 18:45 - Treinamento Funcional e Ciclismo
18:45 às 19:00 - Encerramento
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Artefato EXPLOSIVO EM depósito de gás quase vira
tragédia em Torres
Por redação A FOLHA
Ao meio dia do dia 25 de dezembro,
um trajeto de cerca de 200 metros na
Estrada Geral do Jacaré, interior de Torres, foi trancada pelo Brigada Militar e
GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais
da BM). A razão foi o que, inicialmente,
era a suspeita de um artefato explosivo
encontrado num depósito de gás de cozinha da empresa Sulgás, localizada no
bairro. Suspeita que, posteriormente,
foi confirmada. Em torno das 16h45,
o artefato foi detonada pelo GATE. O
jornal A FOLHA esteve no local durante
a ação, presenciando o grande impacto
da explosão preventiva.

A proprietária do estabelecimento comercial, pela manhã do dia 25,
foi varrer o pátio quando encontrou o
artefato, que segundo ela era bastante
pesado. Sem saber do que se tratava,
pegou-o e levou para dentro de sua
casa. Achando curioso o objeto, tirou
uma foto e mostrou a sua mãe, Adriana.
Adriana aconselhou que a filha largasse
o objeto a uma distância segura, e que
chamasse a polícia, pois desconfiou que
o artefato pudesse ser explosivo. "Após
ter noção do que podia ser, fiquei bastante assustada, pois tenho meus dois
folhos pequenos, e moramos junto a
um depósito de gás. Ou seja, uma grande tragédia poderia ter acontecido, po-

deria ter matado todos nós. O artefato
caiu muito próximo dos butijões,", explicou a Denise, proprietária da Sulgás.
A Brigada Militar, ao chegar no local, acionou o Gate - e este veio de
Tramandaí já com equipamentos antibomba. Equipes do Samu e do Corpo
de Bombeiros também acompanharam
a ação. O local (incluindo a Estrada Geral do Jacaré) foi prontamente isolado
pelos policiais do grupo de ações táticas. Em seguida, um buraco de cerca de 1m de profundidade foi cavado
nas proximidades, e cautelosamente o
artefato foi colocada em seu interior.
Após tapado o buraco com material
de um metal resistente, o artefato foi

detonado, causando um forte estrondo
nas redondezas.
Foi então que os técnicos do Gate
analisaram o potencial destrutivo do
artefato, levando-se em conta os materiais que teriam sido encontrados no
interior do mesmo (pólvora e pregos
foram informados num primeiro momento). Haviam cerca de 200 botijões
de gás no depósito da empresa, sendo
que - caso o mesmo tivesse explodido
no momento em que atingiu o local
- teria provavelmente causado uma
grande tragédia. Após a detonação
assistida, o proprietário do estabelecimento foi até a delegacia prestar depoimento.

repercussão na imprensa e em redes sociais - um morador próximo ao depósito
de gás e água foi à delegacia dizer que a
“bomba” achada poderia ser um dos três
tiros de um foguete grande (fogos de artifício) comprado por ele em Araranguá,
e usado para comemorar a meia noite do
dia 24/25, que marcou o Natal.
Em depoimento na delegacia de polícia, o vizinho disse que, dos três disparos dos fogos de artifício especiais comprado por ele, um falhou - o que sugere
que ele tenha caído junto ao depósito
de gás. E a bitola da “bola-bomba” - artefato suspeito que gerou toda a ação
(e apreensão) - estavam fechando com
a bitola do fogo de artifício comprado

pelo vizinho do depósito, cabia no recipiente.
A FOLHA foi, ainda, ver como foi a
recepção das vítimas quanto a esta nova
tese. E os donos do depósito de gás e
água mineral Sul Gás acabaram concordando com a dedução da policia. Eles só
estranharam o fato da BM ter acionado
o GATE, e o fato de, a seguir, este mesmo
GATE ter deduzido que se tratava de uma
bomba, consequentemente bloqueando
e evacuado a área detonado o artefato.
Acharam estranha também a afirmação da BM para eles (após a explosão),
quando os policiais deduziram que se
tratava de uma 'bomba poderosa', que
continha até pregos, sem chegar a con-

Fogo de artifício que falhou?

Delegado (foto) e sua equipe aceitaram a
hipótese de artefato (foto) ser parte não
detonada de fogo de artifício amador

A tese preliminar
apresentada no dia 25
de dezembro, data em
que o artefato foi encontrado no depósito
de gás no bairro Jacaré,
era de que um possível
atentado a bomba tivesse ocorrido. Entretanto,
a investigação na Policia
Civil de Torres apontou
uma situação diferente, conforme informou
para A FOLHA o delegado de da comarca, Celso
Jaeger, no dia 27 de dezembro. Após o fato ter

Policiais da base Móvel da BM realizam
prisão em flagrante por furto
Em ação realizada na tarde
do dia 30 de dezembro, a BM
de Torres realizou uma prisão
em flagrante por furto. A vítima
teria tido sua carteira furtada,
mas conseguiu acompanhar os
suspeitos. Ao ver a Base Móvel
Comunitária na proximidade,
informou aos policiais militares
sobre o furto. Estes efetuaram
a abordagem e flagraram os
criminosos com a carteira da
vítima, q continha dinheiro e
documentos pessoais.
A Brigada Militar ressalta
que a Base Móvel Comunitária permanecerá, durante todo o verão, na Avenida

Beira Mar de Torres, junto aos quiosques da Praia
Grande e, também, na Praça XV.

Imagem do artefato que causou
tanta apreensão
clusão de que se tratava de uma parte
de um fogo de artifício. Mas o pessoal
ficou aliviado, ao final, por não ser uma
ação de ataque ao estabelecimento.
A polícia civil de Torres não trabalha mais com hipótese de “atentado”,
portanto. Mas o delegado diz que irá
investigar a origem da compra do fogo
de artifício e ver se não houveram delitos no processo de venda do mesmo
ao consumidor. Celso Jaeger aproveitou
para advertir a sociedade para não adquirir fogos de artifícios fora de locais licenciados, nem acionar os mesmos sem
critérios técnicos.

mais foragidoS PresoS na
área central de Torres
A Brigada Militar de Torres,
contando com o reforço oriundo da Operação Golfinho, segue capturando foragidos do
sistema prisional nestes dias
de maior movimento na cidade. No dia 27 de dezembro,
após denúncia anônima, foi
preso o indivíduo FILIPE GUILHERME FRANK - sendo que,
contra o mesmo, constava
ofício de recaptura de preso.
O indivíduo cumpria pena por
roubo e, ao ser recapturado
pelos policiais, retornou ao
sistema penitenciário.

Já na noite de 30 de dezembro, por volta das 21h30
- durante patrulhamento de
rotina na área central de Torres, foi abordado DEVANEI
ROLIM DE MELO. Contra o indivíduo constava um mandado de prisão oriundo da Comarca de Novo Hamburgo/
RS, pela prática delituosa de
Roubo. Recapturado, ele foi
conduzido ao hospital para
realização do exame de corpo
de delito e após apresentado
na DP local para os trâmites
legais.
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Dois homens presos com arma
em ponto de tráfico de Torres
No começo da madrugada de
sábado (30), uma guarnição da
Brigada Militar de Torres realizou
patrulhamento no bairro São Jorge. Foi averiguado local na Rua
Alexandre Xavier de Melo - conhecido pelo comércio ilegal de
entorpecentes. No local, foi avistado um grupo de pessoas, as
quais ao visualizarem a aproximação da guarnição, tentaram evitar
a abordagem e desobedeceram a
ordem de parada, ingressando no
pátio e na residência. Entretanto,
os policiais conseguiram realizar a
abordagem.
Nas buscas junto aos indivíduos, foi localizado e apreendido um
revólver cal.38, municiado com 5
munições intactas (mais uma munição sobressalente) em poder de
D.A.S.G., vulgo “APARICIO” - que seria
um dos responsáveis pelo ponto de tráfico. Com P.F.M, vulgo “POLA” (também
responsável pelo ponto) foram localizados e apreendidos R$224,00 (notas
fracionadas, típicas do tráfico).Já na
revista domiciliar, sobre uma mesa foram localizados os seguintes materiais,
assumidos por “POLA”:- 20 tabletes de
maconha (embaladas prontas para a
venda) e mais um tablete maior de maconha (no total, o conjunto desta droga

BM ENCONTRA MAIS DE 5KG DE
MACONHA ESCONDIDOS EM
RESIDÊNCIA DE ARROIO DO SAL
Na madrugada de quarta-feira (03), por volta das 00:30,
a sala de operações da Brigada
Militar de Arroio do Sal recebeu denuncia de que dois indivíduos estariam guardando
duas mochilas embaixo da
casa de madeira. Uma guarnição foi até o local, uma residência na rua Minas Gerais
(Balneário Rondinha).
Chegando lá, após averiguação, foram encontrada duas sacolas
com 7 tijolos de maconha - pesando
ao total 5,449 kg da droga. Um casal foi

estava pesando 180 gramas). Também
foi encontrado um rolo de papel laminado usado para embalar a droga, uma
faca (suja de maconha) usada para picar
a droga; uma balança de precisão e 2
celulares. Outros três indivíduos foram
abordados, mas com eles nada de ilegal
foi localizado.
Diante dos fatos foi dado voz de prisão as partes, sendo que na Delegacia
foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante para “APARICIO” e “POLA” pela prática dos crimes narrados.

preso em flagrante. O material apreendido, juntamente com o casal, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Arroio do Sal.

Dois indivíduos presos por tráfico de
drogas no bairro Curtume, em Torres

Motorista torrense é preso em flagrante
com mais de 55 kg de cocaína escondidos
em fundo falso de carreta
Torres, sexta-feira, 29 de dezembro.
Guarnições da Patamo (Patrulha Tático
Móvel) e policiais da Brigada Militar foram
averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em residência na Rua Eldorado, bairro
Curtume.
No local foi encontrado o acusado
G.C.P. , 22 anos, sendo que com o mesmo
foram localizado 05 petecas substância semelhante pedra Crack, e outras 02 buchas
de cocaína,e R$ 101 ( Cento e um reais). O
Polícia Militar Rodoviária apreendeu
na noite de 22 de dezembro, no município de em Rosana (SP), 55,5 quilos
de cocaína que eram transportados em
fundo falso sobre a quinta roda de uma
carreta, com placas de Dourados (MS).
Um homem de 31 anos que conduzia o
veículo - morador de Torres (cujo nome
não foi divulgado) - foi preso em flagrante por tráfico de droga.
De acordo com a polícia, o caminhão
foi abordado pela fiscalização por volta das 23h20, no km 75,500 da Rodovia Arlindo Béttio (SP-613). O motorista

apresentou “nervosismo incomum”, segundo a corporação, o que motivou a
uma busca no veículo, que transportava
uma carga de milho a granel. Os 50 tabletes de cocaína estavam escondidos
em um fundo falso sobre a quinta roda
no semirreboque.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente (SP), onde a cocaína permaneceu apreendida.O indiciado ficou
no aguardo da audiência de custódia na
Justiça para posterior envio a uma unidade prisional.

suspeito informou a guarnição que vendia
para M.S.G., também presente na residência. No quarto de M.S.G. foram encontradas 04 porções de maconha e R$ 2180 (
dois mil cento e oitenta reais).
Diante dos fatos ambos os indivíduos
foram encaminhados ao Pronto Atendimento e posteriormente até a Delegacia
Policial. Na DP, o delegado de plantão determinou prisão por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

Comando Ambiental notifica
construção irregular em Torres
O Comando Ambiental da Brigada Militar está desenvolvendo uma série de
ações ligadas a Polícia Ambiental durante
a 48ª Operação Golfinho no Litoral gaúcho. As atividades têm como foco a fiscalização, prevenção e manutenção do meio
ambiente. Na segunda-feira (2), em Torres, após fiscalização, foi constatada uma
construção irregular às margens do rio

Mampituba. O proprietário foi notificado
por falta de licença ambiental.
Os policiais têm mobilidade para atender a ocorrências nos mais diversos locais.
Existem patrulhas servindo os diferentes
municípios do litoral norte e sul, visando à
fiscalização de áreas de mineração, jazidas
de areia e combatendo a pesca predatória.
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Feriados de Natal e Ano Novo não registram mortes
por afogamento no Litoral
O número de salvamentos também diminuiu de 256 para 85 - uma redução de 66%
Os feriados de Natal e Ano Novo não
tiveram registro de mortes por afogamento no Litoral do Rio Grande do Sul.
Os dados foram divulgados pelo Corpo de
Bombeiros Militar (CBMRS), que comemora os resultados das ações de prevenção na beira da praia. No mesmo período
do último veraneio (de 16 de dezembro a
1º de janeiro), quatro pessoas perderam
a vida afogadas. O número de salvamentos também diminuiu de 256 para 85 uma redução de 66%.
De acordo com o subcomandante do
CBMRS, coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, o resultado é um marco para
a corporação e se dá pela intensificação
das ações preventivas realizadas na beira da praia. “Foram mais de 28 mil intervenções, seja com o apito - chamando a
atenção dos banhistas - ou com o diálogo
direto. A troca de informações é de extrema importância para que continuemos
evitando mortes. Vamos seguir trabalhando para garantir um verão tranquilo
à população”, afirmou.
Entre as principais recomendações
aos banhistas, estão: procurar balneários
protegidos por guarda-vidas, ficar próximo às guaritas, respeitar o mar e estar
atento à existência de buracos e correntes de retorno - os “repuxos”. O CBMRS

também recomenda atenção às cores das
bandeiras fixadas nas guaritas que indicam as condições para banho: *Verde
- mar bom para banho; *Amarelo - cui-

dado ao entrar no mar; *Vermelho - mar
perigoso; *Preta - mar impróprio para banho; *Púrpura - ocorrência com animais
(possibilidade de incidentes com águas

vivas). *Azul - indica que uma pessoa foi
encontrada.
FONTE: Governo do RS

Família perde casa em incêndio e amigos fazem
campanha para ajudar o recomeço da vida das vítimas
Na última terça-feira à noite, dia
2/1, um incêndio destruiu por inteiro
uma residência no bairro Jardim Eldorado (antigo Curtume), aqui em Torres. Conforme informações obtidas
por A FOLHA, a dona da casa teria ido
buscar o marido no trabalho quando
o fogo iniciou. E quando chegaram de
volta, as chamas já haviam atingido
toda a residência.
As mesmas informações dão conta
que a família perdeu tudo que possuía
com a destruição de seu patrimônio e

seu lar. Além da casa foram os móveis,
eletrodomésticos, pertences, documentos, dentre outros. Ninguém ficou
ferido no acidente.
E para tentar iniciar a vida novamente, amigos da família têm mobilizado a comunidade da cidade e da
região para que colaborem com as vítimas do acidente. Estão pedindo doação de roupas femininas tamanho 38;
masculinas tamanho 46 (ou G), roupa
de cama, mesa e banho, móveis em
geral e materiais de construção.

Segundo
as
mesmas
informações,
ninguém conseguiu saber
a causa do incêndio. A única pista foi o
fato da dona
da casa ter
deixado a máquina de lavar
funcionando
enquanto saiu
para buscar o
marido no trabalho.
Para realizar doações
o
contato
pode ser feito
com os amigos Moisés e
Amanda nos
telefones (51)
98136-3124
ou 3664-2565
ou direto no
Mercado Bereta do bairro
Guarita.

Casa foi completamente consumida por incêndio
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Meta para 2018 é combater discurso de ódio
e uso indevido do Facebook, diz Zuckerberg
Proteger os usuários da rede social de abusos e
discursos de ódio e defendê-lo da interferência do
Estado são parte do desafio pessoal presidente-executivo Facebook, Mark Zuckerberg, em 2018.
Ele visitou todos os estados dos Estados Unidos,
correu 587 quilômetros e aprendeu mandarim

desde que começou a fazer esses desafios anuais
em 2009, disse o empresário em post na sua página da rede social, nesta quinta-feira (4).
As empresas de mídia social, incluindo o Twitter, foram pressionadas pelos reguladores e pela
União Europeia para tomar mais medidas para
remover o discurso do ódio em suas plataformas.
"Não vamos impedir todos os erros ou abusos,
mas atualmente cometemos muitos erros na aplicação de nossas políticas e em impedir o uso indevido de nossas ferramentas", disse Zuckerberg.
O Facebook enfrentou críticas severas em relação à sua incapacidade de impedir que russos
usassem sua plataforma para influenciar as eleições norte-americanas de 2016. Zuckerberg condenou repetidamente as tentativas da Rússia de
interferir as eleições através de publicações e propagandas no Facebook e prometeu no ano passado acelerar os gastos para enfrentar o problema.

AGRADECIMENTO
Queridos leitores do jornal A FOLHA,
Informo que a partir de 1° de janeiro de 2018 deixo a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Torres, onde há um
ano vinha ocupando o cargo de Secretária Municipal, indicada
pelo meu partido e a convite do Prefeito Carlos Souza, ao qual
agradeço a confiança.
Ao longo de 2017 ficou muito claro que, dia após dia, era
necessário ter muita sabedoria para administrar da melhor
maneira os problemas e imprevistos. Desta forma, procurei
ouvir minha consciência e encontrar soluções verdadeiras e
justas.
Foi um privilégio ter encontrado pessoas criativas e ousadas Carla Daitx, ex secretária de Turismo,
Cultura e Esporte
na equipe de trabalho que liderei e, que mesmo com poucos
recursos, não mediram esforços para realizar muito em pouco
tempo. Tivemos eventos inesquecíveis como o 29º Festival Internacional de Balonismo, considerado
pela Airshow o melhor evento já realizado; a 14ª Feira do Livro realizada no Parque Estadual da Guarita, nosso cartão postal (um dos maiores desafios de minha gestão); o concerto da OSPA e Fafá de
Belém no Parque Estadual da Guarita, eventos que há muito tempo não se via em nossa cidade. Reorganizamos o Conselho Municipal do Esporte e, juntos, realizamos vários eventos desportivos, como o
Campeonato Municipal de Futebol de Campo, com grande sucesso.
Lutamos muito por novos projetos, que devem ser implantados em 2018, no Parque Estadual da
Guarita; pelo Chalé dos Gerdau, que em breve se transformará no Museu do Surf na Praia do Molhes;
e pelo nome TORRES, que será colocado em cima do Paradouro Abrigo, na Praia Grande, desenvolvido em parceria com a arquiteta Eliana Machado, na época secretária de Planejamento Urbanismo
e Meio Ambiente. Estreitamos relacionamentos com o governo do Estado através de parcerias com a
CORSAN e com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura por meio do Secretário Estadual de Turismo
Victor Hugo, colocando Torres no trade turístico em eventos internacionais. Em um ano conseguimos
fazer eventos marcantes e de qualidade. Esse é o caminho que se deve seguir.
Por isso, só tenho a agradecer a todos que me apoiaram e me incentivaram neste caminho, principalmente a iniciativa privada. Sem o apoio dos empresários nunca transformaremos Torres em uma
cidade REALMENTE TURÍSTICA. Agradeço também a todas as entidades civis e públicas, conselhos e
associações parceiras que levaram o nome de nosso município em feiras e eventos além das fronteiras; aos vereadores que sempre me apoiaram e cobraram resultados do meu trabalho, fazendo o papel correto do legislativo; aos vários colegas que sempre me emocionaram com suas palavras e gestos
de apoio; à imprensa sempre participativa e contribuindo com a divulgação dos nossos eventos; a
todos os meus amigos e eleitores pela confiança depositada em mim e à população torrense por participar e prestigiar todas as atividades realizadas durante o período que estive à frente desta Secretaria.
Deixo a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte acreditando no comprometimento da equipe com
o município e com a certeza de que o trabalho desempenhado até agora irá continuar.
Durante este período que estive à frente da Secretaria tive a oportunidade de adquirir mais conhecimento e crescimento profissional. Espero, em outro momento, poder colaborar mais com nosso
município.
A semente foi plantada.
Recebam meu forte abraço e o meu MUITO OBRIGADA!
Carla Daitx

Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 27

28 Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018

TRADICIONALISMO

A FOLHA

34ª Cavalgada do Mar sairá
de Torres no dia 3 de fevereiro

O prefeito de Torres, Carlos Souza,
recebeu na quinta-feira, 4 de janeiro, o
convite para participar do ato da abertura oficial da 34ª edição da Cavalgada
do Mar, que se realizará no dia 10 de
janeiro, quarta-feira, no Palácio Piratini,
às 12h. O convite foi entregue no Gabinete, pelo Comando do Instituto Caval-

gada do Mar, através de seu presidente
Luiz Eduardo Amaro Pellizzer e também
vice-presidente da OAB/RS. A Cavalgada do Mar 2018 terá início em Torres,
no dia 3 de fevereiro (sábado), às 7h,
finalizando no dia 10 no balneário de
Dunas Altas, município de Palmares do
Sul.

Sobre a Cavalgada do Mar
Desde 1984, a tradicional Cavalgada do
Mar vem unindo milhares de cavaleiros
pela costa das praias gaúchas. Trata-se
do maior evento festivo de cavaleiros e
amazonas do mundo, constando do livro
de recordes “Guiness Book”. São cerca de

cinco mil cavalarianos de diversas cidades
do Sul do Brasil e de países da América
Latina. O percurso total tem em torno de
200 km. Em 2018, ao longo desse trajeto,
são esperados mais de 2 milhões de expectadores.
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Nova viatura entregue para reforçar policiamento da BM de Torres
Sete carros Toyota Corola foram entregues pelo Governo do RS para cidades do litoral gaúcho, sendo uma delas para Torres
Desde o dia 28 de dezembro, a
Brigada Militar de Torres conta com
nova viatura para reforçar o policiamento na cidade. A entrega oficial
ocorreu em Capão da Canoa, durante
cerimônia realizada com a presença
do secretário de Segurança Pública,
Cezar Schirmer, e autoridades dos
cinco municípios beneficiados no Litoral Norte. Com o evento, o Governo
do Estado concluiu a entrega das 118
novas viaturas para a Brigada Militar

(BM). Os veículos, encaminhados
para cinco regiões, serão utilizados
para o policiamento ostensivo e na
patrulha ambiental.
Sete unidades de Toyota Corolla
zero quilômetro foram entregues na
manhã desta quinta para o Litoral
Norte. A partir de agora, os automóveis passam a integrar a corporação
do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do Litoral, auxiliando na patrulha dos municípios de

Capão da Canoa, Torres, Tramandaí,
Osório e Santo Antônio da Patrulha.
A entrega de um segundo lote, com
outros 120 automóveis, está prevista
para fevereiro, contemplando os municípios que ainda não foram beneficiados. Participaram do evento, Hélio
Matos, chefe de gabinete do prefeito
Carlos Souza; Rafael Silveira, diretor
de Participação Cidadã, e o Comandante da Brigada Militar de Torres,
capitão Fábio Hax Duro.

rio de Segurança Pública defendeu o
investimento, dizendo que para a Brigada Militar combater o crime organizado precisa estar equipada. “Quere-

mos que os nossos policiais tenham
condições de enfrentar, em pé de
igualdade, os criminosos e não mediremos esforços neste sentido”, disse.

Viatura cara?
A opção pelo carro, que custa cerca
de R$ 100 mil cada, provocou debates
nas redes sociais. Durante a cerimônia de entrega de veículos, o secretá-

Após o solo ceder em trecho da BR-101, há
estreitamento de pista em Três Cachoeiras
A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
alerta que um trecho da BR-101,
no município de Três Cachoeiras,
estará obstruído para veículos nas
próximas semanas. Há uma obra
do DNIT (Departamento Nacional

de Infraestrutura de Trasporte)
sendo realizada no quilômetro
24 da rodovia, no sentido Torres/
Osório. No local, o solo cedeu nos
últimos dias de 2017, com o excesso de chuvas.

O reparo da pista deverá terminar
até final de janeiro. Apesar de o
local ter duas faixas, uma delas
está obstruída, deixando o fluxo
em apenas uma única faixa no
trecho.

Atleta torrense vai disputar campeonato
pelos juvenis do Lajeadense
O atleta Pedro Maciel, da Escola
de Futebol Amigos do Adri (de
Torres), se apresentou para representar a categoria juvenil do
Clube Esportivo Lajeadense na última quinta-feira (dia 04/01). Ele
irá disputar a 2ª Copa Frederico
de futebol, que será realizado na
cidade de Frederico Westphalen.
Pedro foi chamado pelo coordenador das categorias de base do
clube, após ter feito um teste no
clube em novembro. Agora foi
convocado para a competição,
uma grande oportunidade para
o garoto que se apresenta no CT
Florestal, onde faz reconhecimento junto ao grupo juvenil do Laje-

adense. Na sexta-feira (dia 05/01)
embarcam para a competição,
que vai até dia 11/01.

EDITAL DE PROCLAMAS
Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentam os documentos exigidos pelo Artigo o 1.525.incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,

VALMIR DAITX ALEXANDRE E GISLAINE LOPES PRESTES
Ele divorciado, natural Torres R.S, residente e domiciliado em Torres. Ela solteira natural de São Borja R.S, residente e domiciliada em Torres R.S.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na Forma da Lei.
Torres,
21 de dezembro de 2017.
Gustavo Carvalho de Freitas
Oficial Ajudante Substituto
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