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O ano em curso, de 2018, está fadado a 
ter excepcional importância na vida nacio-
nal, tal como foram os auspiciosos anos de  
1961, da Legalidade, o 1985, da redemo-
cratização com a Nova República, o 2002, 
com as eleições que dariam a vitória ao Pre-
sidente Lula, sublinhando o vigor da nossa 
democracia na consagração de  um líder 
operário, ou o lúgubre 1968, que culminou 
na edição do famigerado Ato Institucional n. 
05 que respaldaria os Anos de Chumbo da 
ditadura. Mas a construção da democracia 
é assim mesmo. Tem altos e baixos. Nunca 
é uma Rota Romântica pontilhada de belas 
flores e paisagens, mas um caminho tortu-
oso pavimentado, não raro,  pelo sangue de 
idealistas em gigantescas pugnas internas e 
externas.

O ano se apressa. Estamos, recém, em 
meados de fevereiro e já se percebe seu 
apetite. Normalmente, a História, para nós, 
começa depois do Carnaval, com o fim do 
veraneio, da volta dos estudantes às Esco-
las, com a reabertura dos trabalhos políti-
cos em todas as capitais , começando pela 
despedaçada Brasília. Não temos os “Idos 
de Março”, célebres, desde o ano 44 A.C. 

pelo assassinato de César às mãos de Bru-
tus, como umbral do novo ano, mas sempre 
temos as “Águas de Março”, do Tom Jobim, 
lavando as escadarias do tempo:

É o vento ventando, é o fim da ladeira
É a chuva chovendo, é conversa ribeira

Das águas de março, é o fim da canseira…
É o fundo do poço, é o fim do caminho

No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho…
São as águas de março fechando o verão

É a promessa de vida no teu coração…

Neste ano não esperamos março. A His-
tória começou no dia 24 de janeiro, quando 
o TRF 4 ratificou a condenação de um ex 
Presidente. Inédito.  E teve novo capítulo 
com o Carnaval no Rio de Janeiro, que, por 
vez primeira, surpreendeu o Sambódromo 
com temas severamente críticos e procedi-
mentos mobilizadores  que levariam a Beija 
Flor e Paraíso do Tuiuti aos dois primeiros 
lugares no certame. Tudo isso muito sim-
bólico. Sinais. Sinalética marcada por um 
sentimento de perplexidade, mais do que 
indiferença, da parte da população, por 
muita violência nas ruas e preocupação nas 

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

Paulo Timm 

CONTRA A VIOLÊNCIA - AMÉM!

instituições.
A Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, atenta a este momento, colocou a 
violência no escopo da Campanha da Fra-
ternidade 2018. Com efeito, ninguém mais 
aguenta índices de homicídios comparáveis 
aos que ocorrem em zonas de guerra: 13% 
do total mundial.  Aponta a CNBB para uma 
conceituação antropológica abrangente da 
violência, articulada em três eixos interli-
gados – violência física, com riscos à inte-
gridade das pessoas,  violência psico-social, 
marcada pelos preconceitos, violência ins-
titucional, com eixo nas lacunas do Estado 
- , exigindo dos cristãos maior comprome-

timento com a paz social. Bela iniciativa 
da Igreja Católica que se contrapõe, nesta 
visão, ao regressismo das correntes pente-
costais. Registro o fato e deixo aqui o apelo, 
em  Oração, recomendado pela Campanha 
da Fraternidade:

Deus e Pai,
Derrama sobre nós o Espírito Santo,
para que, com o coração convertido,

acolhamos o projeto de Jesus
e sejamos construtores de uma sociedade

justa e sem violência,
para que, no mundo inteiro, cresça

o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz.
                                                                Amém!

OPINIÃO
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Por Fausto Júnior

“Na última sessão da Câmara de Verea-
dores de Torres, realizada na quarta-feira, 
dia 14 de fevereiro (por conta de 2ª feira, 
12, ter sido feriado), o vereador Jeferson 

dos Santos (PTB) -  que faz parte da base 
de apoio ao governo municipal de Carlos 
Souza (PP) -  usou seu espaço de tribuna 
para elogiar as ações da prefeitura. Ele 
elencou algumas ações anunciadas, cha-
mando-as  de “boas notícias”.

POLÍTICA

Base aliada do governo Carlos Souza elogia “boas notícias” 
da administração de Torres

Jeferson (foto) foi porta voz  das realizações do poder executivo, mas lamentou falta de apoio  estrutural para atacar problemas dos moradores de rua

Melhorias na Saúde Pública

O início do funcionamento de um ge-
rador no Posto Central de Saúde foi uma 
delas. O equipamento foi testado na pra-
tica quando da falta de energia na cidade, 
acontecida na semana anterior. Conforme 
informa o vereador Jeferson, este "deu 
conta de fornecer energia para o normal 
funcionamento do Pronto Atendimento de 
Saúde que funciona 24 horas”. “Trata-se 
de um detalhe, mas que quando é neces-
sário damos valor, pois pode manter um 
paciente em atendimento normal, mesmo 

sem energia”, afirmou Jeferson. 
A outra boa notícia elencada pelo vere-

ador petebista foi a confirmação da aber-
tura do posto Estratégia Saúde da Família 
- ESF da Vila São João, agora equipado. O 
lugar foi construído ainda pelo governo 
torrense de João Alberto Machado, sendo 
entregue no ano de 2012. Mas faltava a 
montagem do mesmo, e a vontade política 
da prefeitura de arcar com os custos fixos 
dos profissionais para este novo posto. 
Agora, o ESF deve atender a parte leste da 

Vila, além da parte oeste do bairro Cente-
nário e da parte oeste do Bairro Salinas 2. 

O vereador também anunciou  - com co-
memoração -  a notícia de que a prefeitura 
irá trocar os postes de luz antigos do Cal-

çadão  na Praia Grande, mesmo antes da 
reforma do lugar. Jeferson disse que, para 
ele, além dos postes serem mais bonitos, o 
consumo de energia será menor pelo fato 
das novas lâmpadas serem de LED. 

Moradores de rua
Mas o vereador também la-

mentou a falta de condições 
maiores do atual governo em 
atacar o problema dos morado-
res de rua, instalados em locais 
diversos da cidade. Desta vez se 

referiu às reclamações dos co-
merciantes do entorno do Farol 
Hotel, onde andarilhos estão se 
instalando em cantos para dor-
mir à noite, inclusive fazendo 
fogo para aquecer. 

“Vou fazer uma indicação 
para a prefeitura  providenciar 
uma espécie de centro de apoio 
a estes casos. Mas acho que a 
questão  deve ser debatida. En-
tendo a posição dos comercian-

tes, mas se trata de pessoas e 
que devem ter sua dignidade 
respeitada”, disse Jeferson.  

O jornal A FOLHA lembra 
que Torres já possui um CREAS 
- Centro de Referência Espe-

cializada em Assistência Social 
-  focado no auxílio as pessoas 
que estão em situação de risco 
social (como os moradores de 
rua) ou tiveram seus direitos 
violados.

Efeitos negativos das redes sociais na política começam a 'ventilar' em Torres

Por Fausto Júnior

Já faz algum tempo que políticos se reportam 
às posturas em redes sociais como forma de agir 
e reagir na política. Inclusive aqui em Torres e 
região, posicionamentos ativos e passivos dos 
políticos neste novo instrumento de comunica-
ção têm crescido. Mas tem crescido também a 
influência das mazelas desta forma de intera-
ção. Nos jornais tradicionais, as acusações só 

ocorrem se bem embasadas  por informações 
de fontes (relativamente) confiáveis, checadas, 
e então o trabalho de políticos ainda se limitam 
aos acontecimentos mediados, baseados em fa-
tos reais. Mas com o advento das redes sociais, 
as atitudes nos embates acabaram extrapolando 
para ofensas e acusações (ou até 'elogios fakes') 
sem mediação, o que de certa forma atrapalha o 
trabalho dos políticos liberdade quase anárquica 
que está espraiada nas redes sociais. 

Mau uso de notícia e tentativa de  estelionato 

Na última sessão da Câmara de Vereado-
res de Torres, realizada na quarta-feira, dia 
14 de fevereiro (por conta de segunda-feira 

- 12/2 - ter sido feriado de Carnaval) dois 
vereadores reclamaram do uso da tecnolo-
gia para agir contra políticos. Um caso foi 

típico de críticas de inimizades políticas em 
redes sociais; mas o outro foi caso de po-
lícia. 

O vereador Pardal (PRB) reclamou do 
uso pejorativo de uma notícia - veiculada 
aqui no jornal A FOLHA - por concorrente 
político na rede social Facebook. Ele lamen-
tou e sugeriu que seu oponente tivesse 
utilizado a matéria na qual o  PRB poderia 
estar se aproximando do governo Carlos 
Souza ( prefeitura de Torres). Este oponente 
político de Pardal teria criticado a postura 

do vereador com duas informações falhas, 
rechaçadas por Pardal em seu pronuncia-
mento: Um dos erros estaria no fato deste 
oponente político afirmar que a aproxima-
ção com a prefeitura torrense já estar con-
cretizada ( o que não dizia a matéria);  O 
segundo erro deste internauta  -  cujo nome 
não foi citado por Pardal -   estaria no fato 
dele se referir a aproximação política como 
se fosse pecado aproximar-se de um gover-
no na busca de conseguir feitos coletivos na 
cidade (o que é questão de interpretação). 

Falta de critérios jornalísticos e facilidade de esconder autoria transformam redes sociais em fontes de ofensas e até locais para 
captar dados com intuito criminoso

Tentativa de estelionato usando rede de contatos

Já o presidente da Câmara, vereador 
Fábio da Rosa (PP) reclamou que um cri-
minoso teria usado o número de telefone 
dele - e do prefeito Carlos Souza - para 
conseguir captar fotografias dos mesmos 
e utilizar os dados (com foto) para tentar 
comprar automóveis em seus nomes. Fá-
bio, mais uma vez, criticou o mau uso (e 

as mazelas) de alguns aspectos das redes 
sociais de comunicação - gratuitas e com 
tendências anárquicas. O vereador infor-
mou publicamente o fato para alertar a 
população torrense da tentativa do este-
lionatário, e disse já terem sido feitos os 
respectivos registros policiais, buscando 
barrar a ação do suspeito.

Pardal (e) lamentou uso pejorativo de notícia de jornal e Fábio (d) compartilhou caso de 
tentativa de estelionato'
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TORRES - Em seu pronuncia-
mento durante a última sessão da 
Câmara, realizada na quarta-fei-
ra, dia 14 de fevereiro, o vereador 
Marcos Klassen (MDB) cobrou pu-
blicamente respostas do governo 
atual de Torres - cujo prefeito é 
Carlos Souza (PP) -  sobre proje-

ções de  melhorias no Parque da 
Guarita, que é administrado pela 
prefeitura de Torres. 

“Não se viu investimentos lá 
neste governo nem no governo 
anterior, por isto queremos saber 
o motivo e onde serão usados os 
recursos do aumento das tarifas 

do estacionamento do parque”, 
afirmou Marcos . É que a prefei-
tura aumentou a tarifa do esta-
cionamento de veículos no lugar, 
que passou de R$ 8,00 para R$ 
20,00 (nos casos de horário livre) 
ou R$ 10,00 (no caso do veículo 
ficar até duas horas). 

POLÍTICA

Oposição quer saber o que vai ser feito com os recursos do 
aumento da tarifa de estacionamento no Parque da Guarita

Banheiros
A seguir o vereador Rogeri-

nho (PDT), questionando o va-
lor base dos banheiros químicos 
na cidade, acabou também re-
tomando a questão sobre o as-
sunto lá no Parque da Guarita,  
quando foi reclamada a falta de 

banheiros, ainda na primavera 
de 2017.  O vereador lembrou  
que, na época, após reclama-
ções, foram arrumados os ba-
nheiros FIXOS do Parque. Mas 
Rogerinho reclamou que, mes-
mo assim, vários outros banhei-

ros QUIMICOS foram alugados 
e estão sendo utilizados tam-
bém no parque, questionando, 
portanto, a eficácia dos inves-
timentos  nos equipamentos fi-
xos  feitos  pela municipalidade 
no local. 

Vereador reclama que, nos últimos governos, 'quase nada de investimentos foi realizado no local'

Para Marcos (foto), últimos investimentos no Parque da Guarita 
foram feitos até o ano de 2012

Na sessão da Câmara de vereadores da semana retrasada, realizada na segunda-feira, 
dia 5 de fevereiro, o Vereador Carlos Jacques, em seu pronunciamento explicou que a 
nomeação das Comissões Temáticas (ou representativas) da Câmara feitas naquela sessão 
é de muita importância para o entendimento do trabalho dos vereadores durante o exer-
cício de seus mandatos, trabalho este feito fora das sessões plenárias. 

Por um erro do site da Câmara Municipal, os nomes dos vereadores das comissões 
estavam  ainda desatualizados. Constava no site, no dia 8 (quinta-feira), a nominata de 
2017, portanto. Consequentemente o jornal A FOLHA equivocadamente informou a no-
minata antiga na edição do dia 9 de fevereiro. 

Esta matéria é uma ERRATA e agora repassa a correta nominata dos integrantes das 
comissões temáticas da Câmara Municipal de Torres para o exercício anual de 2018. 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (MDB) - 
Presidente, Valdemar Bresolin (PP) e Rogério Jacob (PDT). 

 Comissão de Orçamento, Finanças e Controle: Carlos Monteiro (MDB) - Presidente, 
Gisele Duarte Rodrigues (PP) e Rogério Jacob.

Comissão Educação, Esporte e Cultura: Mariete da Silveira (PT) – Presidente, Carlos 
Jacques (MDB) e Jeferson dos Santos (PTB.

Comissão de Saúde:  Valdemar Bresolin (PP) -  Presidente, Valmir Daitx Alexandre e 
Marcos Klassen (MDB).  

Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura: Deomar dos Santos Gou-
lart (PDT) – Presidente, Mariete da Silveira e Ernando Elias da Silveira ( Rede). 

Comissão de Direitos Humanos e Ética Parlamentar  Deomar Goulart (PDT) – Presi-
dente, Jeferson dos Santos (PTB) e Carlos Monteiro (MDB). 

ERRATA
Já estão formadas as COMISSÕES TEMÁTICAS da Câmara 

Municipal de Torres para 2018

 Na edição passada de A FOLHA a nominata informada estava errada. É que o 
site da Câmara não havia mudado a situação oficial. Abaixo a matéria correta

Mais questionamentos sobre valores e eficiência destes nas 
contratações feitas pela prefeitura de Torres

Na última sessão da Câmara dos 
Vereadores de Torres, realizada na 
quarta-feira, dia 14 de fevereiro, o 
vereador Rogerinho (PDT) voltou ao 
assunto das contratações feitas de 
forma TERCEIRIZADA para a limpe-
za das escolas municipais, assunto 

já levantado na sessão passada por 
seu colega Tubarão (MDB).  O edil fez 
levantamento mais apurado dos va-
lores e, conforme sua analise, os re-
cursos financeiros contratados pela 
prefeitura para a empresa terceiri-
zada teriam fôlego para contratar 

quase o dobro de funcionários dos 
que são contratados atualmente, 
incluindo as leis sociais incididas no 
salário médio de R$ 1 mil estimados 
pelo vereador Rogerinho. O mesmo 

cálculo feito pelo vereador trabalhis-
ta sugere - conforme sua analise (ele 
é contador) - que a empresa tenha 
R$ 1,5 milhão de sobras no contrato 
com a prefeitura. 

Vereador do PDT (foto) fez tabulação de uso de banheiros e reclama exagero de unidades

 Auditoria no movimento nos banheiros

O vereador também se aprofundou 
mais uma vez na questão dos custos da 
contratação de banheiros químicos em 
geral pela prefeitura (incluindo os que 
são containers). Para Rogerinho, há um 

EXCESSO de unidades contratadas. 
E para aferir isto, ele contratou uma 

pessoa para ficar tabulando o uso dos vá-
rios banheiros colocados na Praia Gran-
de no Carnaval.  “Vocês não imaginam 

quantos banheiros ficam pra-
ticamente vagos após feita a 
tabulação”, disse Rogerinho.   
“Por que colocar tantos?”, 
Indagou.  “Vamos pedir infor-
mação de quantos banheiros 
foram contratados por ano 
desde 2015 até este ano de 
2018. E acho que vamos pro-
var que está havendo no mí-
nimo um exagero”, reclamou 
Rogerinho. 
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Em reforço de parceria com a Prefeitura, 
Sebrae destaca êxitos do município

A parceria entre a Prefeitura e o Sebrae para 2018 
foi fortalecida recentemente em Torres durante 
reunião informal realizada entre o prefeito Carlos 
Souza, o secretário municipal de Planejamento e 
Participação Cidadã, Matheus Junges, o gerente 
regional, Paulo Bruscato, e os técnicos Álvaro Neto 
e Tangriane Santos do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micros e Pequenas Empresas. O encontro ocor-
reu na tarde de quinta-feira, 8 de fevereiro, quando 
Torres foi elogiada por ter sua atuação econômica 
destacada na avaliação do Sebrae.
O prefeito destacou que a parceria com a entida-

de continuará promovendo o desenvolvimento da 
cidade. Definiu como muito proveitosa a reunião 
com a gerência e técnicos do Sebrae, por tratarem 
do crescimento do município. O secretário também 
comentou que o Sebrae apresentou um trabalho 
de gestão estratégica eficiente. O gerente regional 
acredita que esta parceria que se está formalizando 
é sinônimo de desenvolvimento econômico mais 
vigoroso e  inclusivo. Destacou a importância da 
união com entidades representativas de diferentes 
segmentos da sociedade. Disse que Torres encon-
tra-se entre as três de maior destaque na região.

Programa 'Cidade da Oportunidade'
Na oportunidade, o secretário Matheus Junges 
fez uma prestação de contas sobre o programa Ci-
dade da Oportunidade. Salientou que a iniciativa 
facilita a abertura de empresas, atrai novos negó-
cios para a cidade, gera novos empregos, consoli-
da a cultura empreendedora na cidade, qualifica 
a mão de obra local, valoriza os produtos daqui 
e incentiva a produção tecnológica e industrial. 
Muitos números foram citados pelo secretário e 
acompanhados pelos técnicos do Sebrae, como 
o de 1.373 pessoas formadas em diversos cursos 
no ”Qualifica Torres” entre janeiro e dezembro de 

2017.
Durante a reunião ainda foram abordados o de-
sempenho positivo da Casa da Terra, EXPOTorres, 
entre outros. Também foram apresentadas as 
metas para 2018. Entre elas, a Redesimples visa 
reduzir de 30 para 15 dias o tempo de abertura 
de empresas. Hoje, já foi reduzido de 180 para 30 
dias. Ainda são metas a criação da Nova Incubado-
ra, Porto Seco, Polo Industrial e ainda o selo “Feito 
em Torres”.

*Com prefeitura de Torres

Prefeitura instala lâmpadas de LED 
na orla torrense

Cerca de 200 luminárias de LED serão coloca-
das na orla de Torres, entre a Prainha e o Rio 
Mampituba. O trabalho iniciou na manhã des-
ta quarta-feira, 14 de fevereiro, sendo acompa-
nhado pelo prefeito Carlos Souza, o secretário 
de Obras e Serviços Pùblicos, Davino Lopes, e 
o presidente da Câmara de Vereadores, Fábio 
da Rosa. As lâmpadas de LED possuem maior 
luminosidade, garantindo mais segurança para 
a população. Além disso, possuem maior du-
rabilidade, são mais ecológicas, diminuem a 
manutenção e tem maior durabilidade. Para o 
prefeito, a intenção é oferecer mais segurança 
e economia no município.
Conforme o secretário municipal de Obras e 
Serviços Públicos, esta é a primeira via pública 
iluminada com LED pela administração munici-
pal. As lâmpadas de vapor de sódio 400 watts 
até agora existentes no local, estão sendo substitu-
ídas pelas de LED. Além de baixar o custo de con-
sumo por lâmpada, que de R$ 46 passa para R$ 13, 
todas serão reaproveitadas em outros pontos da 
cidade. Vão garantir uma economia anual de no mí-
nimo R$ 55 mil ao ano. A unidade de potência das 
novas lâmpadas é a mesma das existentes hoje.
Os postes ainda serão padronizados. Na Praia dos 
Molhes alguns são de cimentos, com a iniciativa, se-

rão substituídos por galvanizados como ocorre na 
Prainha. Além de todos os benefícios já conhecidos 
com a instalação destas lâmpadas, o secretário lem-
bra que o sistema agora é individual, ao contrário 
de antes que era um só comando, dando origens 
aos apagões, quando uma só lâmpada queimava. 
A modernização da iluminação pública que hoje se 
inicia em Torres deixará a orla ainda mais clara, pois 
as lâmpadas de vapor de sódio tem tonalidade la-
ranja, ao contrário da LED que é branca.



A FOLHA 9Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2018CARNAVAL

CARNAVAL EM TORRES: Praia lotada, festas e reclamações 
E mais um carnaval passou por Torres. 

Como de costume, a cidade lotou, mesmo 
com o clima ruim dos primeiros dias do feria-
dão prolongado. Restaurantes e hotéis tive-
ram bom movimento, Parque da Guarita em 

alguns dias teve lotação máxima, o trânsito 
na cidade ficou complicado. Na terça-feira de 
manhã - dia em que o sol brilhou forte -  as 
areais da Praia Grande viraram um mar de 
guarda-sois coloridos, literalmente lotada.

Folia de Rua atrai milhares 
Várias festas foram realizadas em estabele-

cimentos particulares de Torres - dando espaço 
para a diversão dos festeiros (apesar de jovens 
ainda reclamarem da falta de opções notur-
nas na cidade, em comparação com Capão da 
Canoa). Uma 'novidade antiga' foi a volta do 
Torres Folia de Rua - o carnaval de rua de Tor-
res, aberto ao público, que não havia ocorrido 
no ano passado. O evento foi organizado pela 
Prefeitura de Torres, através da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, com envolvimento de todas 
as secretarias. A iniciativa contou com o apoio 
do Sistema Fecomércio-Sesc, Associação dos 
Quiosques do Calçadão da Beira-Mar, Brigada 

Militar e equipes dos balões das empresas Sos-
seg, VCA Maggi e RDimer.

Apesar do frio considerável (estranho para a 
temporada de verão) e da chuva intermitente, 
os blocos aqueceram o clima e comandaram a 
festa, fazendo uma enorme folia  que reuniu 
milhares de pessoas nas noites de 10 e 12 de 
fevereiro. Durante os festejos, a Av. Barão do 
Rio Branco e ruas adjacentes por onde a folia 
passou foram fechadas, e o evento literalmen-
te 'parou' a cidade (e o trânsito). O desfile dos 
blocos foi conduzido por equipes de balão, para 
lembrar os 30 anos do Festival Internacional de 
Balonismo que acontecerá de 27 de abril a 1º de 

maio de 2017. Participaram da Folia de Rua os 
blocos 'Até que a Lua Vire Sol', 'Marcas do Tem-
po', 'Jaqueline Lima', 'Casa do Seu Zé', 'Clésio 

Cabeleireiro', 'Quem me viu mentiu – se tem 
foto é montagem' e 'Alguém me viu aqui?' (este 
últmo de Santana do Livramento / Rivera).

Quiosqueiros reclamaram de exagero no número de ambulantes em praça da Praia 
Grande (foto)

Reclamações sobre comerciantes 'paraquedistas'
Passado o Carnaval, o jornal A FOLHA recebeu 

reclamações vindas de comerciantes de gastro-
nomia e bebidas do calçadão. Estes deram conta 
que a prefeitura teria deixado que outras opera-
ções e outros comerciantes individuais se estabe-
lecessem na Praça Claudino Pereira, no 'coração' 
da Folia de Rua (final do itinerário). As reclama-
ções vieram porque os quiosqueiros já estabele-
cidos no Calçadão haviam participado com uma 
espécie de “vaquinha”, onde estes apoiaram 
financeiramente a municipalidade para gerir as 
questões de logística e limpeza durante o Car-
naval (além do que já pagam regularmente em 

IPTU, Alvará e outros impostos). Entretanto, na 
hora de o grupo colher o investimento com ven-
das, a municipalidade teria deixado que outros 
comerciantes vendessem bebidas e alimentos no 
lugar, retirando dos fixos e estabelecidos muitas 
vendas, por conta da concorrência inespera-
da. Os comerciantes reclamantes argumentam, 
ainda, que já estão em um bom número e que 
supririam a venda de comida e bebida dos foli-
ões. Portanto,  não haveria necessidade de mais 
vendedores no espaço, onde se concentraram 
os blocos de Carnaval após o desfile. E flagraram 
com fotos, inclusive, alguns destes comerciantes 

“paraquedistas” puxando para seu estabeleci-
mento luz de um poste de energia pública - que 
seria para alimentar o funcionamento dos ba-
nheiros químicos colocados nos containers. 

Contatada pelo jornal A FOLHA em relação 
a este assunto, a Secretária da Fazenda Clarice 
Brovedan  - responsável pela fiscalização de am-
bulantes - indicou que a prefeitura recebeu de-
núncia sobre irregularidades na praça e foi até lá 
conferir. Em relação ao ambulante que teria 'pu-
xado' a luz do poste público, fomos informados 
que trata-se de um comerciante regularizado e 
com alvará, que foi alertado de sua irregularida-

de e, no outro dia do carnaval, não estava mais 
instalado lá. Conforme a secretária, a grande pre-
sença de comerciantes 'paraquedistas' na praça 
Claudino Pereira durante o Carnaval foi 'um fato 
novo' para a atual administração municipal (que 
assumiu no começo de 2017), e que precisa ser 
melhor observado nos próximos grandes even-
tos. Entretanto, não fomos informado se estes 
mesmos ambulantes possuíam licença para ope-
rar no local, ou se também contribuíram finan-
ceiramente para a organização do carnaval na 
área - como ocorreu com os quiosqueiros esta-
belecidos.
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Torres em situação de alerta em relação aos focos de mosquito Aedes aegypti 
O município de Torres está com o nível de pre-
sença do mosquito Aedes aegypti em situação 
preocupante, sendo esta situação considerada 
de médio risco, conforme classificação dada 
pelo Ministério da Saúde. A afirmação é do dire-
tor de Vigilância Ambiental da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, Lasier França, informando que o 
Levantamento de Índice Rápido para o mosquito 
foi , realizado pela Secretaria, através do Depar-
tamento de Vigilância, entre os dias 15 e 26 de 
janeiro.
O município teve como Índice de Infestação 
Predial (IIP) o valor de 1,9%. O Ministério da 
Saúde classifica três categorias: até 1% o nível 
é satisfatório, de 1% a 3,9% a situação é de aler-

ta, superior a 4% há risco de surto de doenças 
relacionadas ao inseto. De acordo com o diretor, 
os imóveis visitados durante esse trabalho fo-
ram definidos por sorteio, através do programa 
utilizado para gerenciar o Lira'a. A partir daí os 
agentes de endemias trabalham nestes locais 
pré-determinados em busca dos focos.
Lasier França reforça que os agentes têm orien-
tado a população sobre a importância de elimi-
nar os criadouros do mosquito, como objetos 
que acumulam água parada, garrafas, vasos ou 
pneus dentro de casa ou nos quintais. Ele lembra 
também que a maioria dos focos, cerca de 95%, 
foram encontrados nas residências.
A secretária municipal de Saúde, Suzana Macha-

do, destaca que as ações de combate ao Aedes 
continuarão e devem envolver tanto os agentes 
de endemias, como a própria população, que 
precisa se empenhar adotando medidas preven-
tivas em seu cotidiano.

Focos de Aedes aegypti em Torres 

Campo Bonito: 3 focos; Centenário: 2 focos; 
Centro: 4 focos; Curtume/Stan: 5 focos; Estrela 
do Mar: 2 focos; Getúlio Vargas/Predial: 8 focos; 
Guarita: 5 focos; Igra: 1 foco; Itapeva Sul: 4 fo-
cos; Praia Paraíso: 5 focos; Praia da Cal: 2 focos; 
São Brás: 01 foco; Vila São João: 1 foco; São Jor-
ge: 2 focos; Engenho Velho: 2 focos

Prazo para pagar IPTU com desconto encerra dia 23 de fevereiro
Em Torres, o contribuinte 
tem mais uma chance de 
pagar o Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano-IPTU 2018 
com desconto. Até o dia 23, 
sexta-feira, ele poderá pagar 
o imposto integral à vista 
com abatimento de 10%. 
O pagamento da chamada 
cota única é uma boa opor-
tunidade para o contribuinte 

economizar e ainda ajudar a cidade a crescer.
Para os que estão sem o carnê, por qualquer 
eventualidade, a Secretaria Municipal da Fa-
zenda informa que a guia do IPTU 2018 está 
disponível no site da Prefeitura. O contri-
buinte também pode solicitar a emissão do 
documento no Setor de Atendimento ao Ci-
dadão, localizado na sede da Prefeitura (José 
Antonio Picoral, 79) no seguinte horário: às 
segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 h às 
11h30 e das 13 h às 17h30 e às terças e quin-

tas-feiras, das 13 h às 17h30,
Este ano, o reajuste no pagamento do IPTU 
é zero. O único reajuste é o da taxa de coleta 
de lixo que aumentou em 2,54%. O pagamen-
to poderá ser efetuado em qualquer agência 
bancária ou lotérica até a data do vencimento. 
Para os que optaram em parcelar o imposto 
em dez vezes, sem desconto, de março a de-
zembro, tem a primeira parcela vencendo no 
dia de 5 de março e as demais, mensais e con-
secutivas.

Prefeitura vai recolher placas irregulares em canteiros, praças 
e áreas públicas em geral

A partir da próxima terça-feira, 20 de feve-
reiro, a Prefeitura de Torres vai intensificar 
a fiscalização no que se refere a poluição vi-
sual. A ação visa diminuir a poluição causa-
da por esta publicidade irregular. Algumas 
inclusive prejudicam a visibilidade no trân-
sito. A Prefeitura convoca os proprietários 
de placas/painéis publicitários, bandeiras/
bandeirolas. que por ventura encontram-
-se em áreas públicas tais como canteiros e 
praças, a realizar a retirada imediata.

O objetivo é organizar, controlar e orientar 
o uso de anúncios visuais, bem como valo-
rizar o aspecto turístico. A ação vai ocorrer 
por intermédio da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo (SMAURB)e 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos (SMOSP) e com base nas proibi-
ções do Código Ambiental e do Código de 
Posturas.
As placas que não forem recolhidas pelos pro-
prietários serão recolhidas pelo poder público e 

o não atendimento 
desta orientação 
poderá resultar 
nas demais san-
ções administra-
tivas. A Prefeitura 
agradece a colabo-
ração de todos.

FONTE: Prefeitura 
de Torres

Síndrome do Pânico foi tema de 
bate-papo com Hiltor Mombach
O jornalista Hiltor Mombach esteve em Torres 
para um bate-especial e sessão de autógra-
fos, no dia 11 de fevereiro, na Casa da Terra. 
Diversas pessoas foram até o local para saber 
mais sobre Síndrome do Pânico. A iniciativa 
fez parte da programação “O Melhor do Ve-
rão”, dentro do clico de palestras promovido 
pela Prefeitura de Torres – Secretaria de Tu-
rismo, Cultura e Esporte em parceria com o 
jornalista Nelson Adams Filho.
Mombach é Editor de Esportes do Jornal 
Correio do Povo, comentarista esportivo e 

blogueiro, autor do Livro “Quando o Corpo 
Grita”, que trata sobre a Síndrome do Pânico. 
No bate-papo que lotou a plateia da Casa da 
Terra, o jornalista falou sobre a sua experi-
mento no enfrentamento à doença, sobre a 
necessidade de tratamento com especialis-
tas, cuidados importantes para evitar novas 
crises, gatilhos emocionais e respondeu dú-
vidas da plateia. Mombach foi elogiado pelo 
amigo Nelson Adams pela coragem de abor-
dar o assunto e poder ajudar tantas pessoas 
desta forma.

Ultima Blitz Praia Limpa Verão 
2018 ocorre na Guarita

Na manhã do dia 18 de fevereiro 
(Domingo) o projeto Praia Limpa 
Torres estará realizando sua quar-
ta e última Blitz Praia Limpa Verão 
2018, na Praia da Guarita. A tenda 
do projeto estará instalada junto 
a praia, e haverá distribuição de 
lixeiras e bituqueiras portáteis, 
além de instruções de educa-
ção ambiental aos interessados. 
"Programem-se para dar aquela 
passada na Tenda do  Praia Limpa 
Torres", ressalta o idealizador do 
projeto, Alexis Sanson
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 Programa do 'Viagem Segura de Carnaval' fiscaliza 115 mil 
veículos em seis dias no RS

POLÍCIA

 O programa do Governo do Estado do 
RS batizado de Viagem Segura de Carna-
val, que teve início à zero hora de sexta-
-feira (9) e se estendeu até a meia-noite 
de quarta-feira (14), registrou 21.511 in-
frações de trânsito, recolheu 1.230 veícu-
los a depósito e reteve 548 carteiras de 
habilitação irregulares. Nesta 85ª edição 
da operação foram fiscalizados, em todo 
o estado, 115.091 veículos no período.

Nos seis dias de atuação reforçada fo-
ram aplicados 6.868 testes de etilômetro, 
que registraram 145 infrações por alcoo-
lemia, além de 243 autuações por recusa. 
A ação conjunta da Polícia Rodoviária Fe-
deral, Brigada Militar e Comando Rodovi-
ário da BM permitiu retirar das ruas 388 

potenciais causadores de acidentes, que 
responderão de acordo com as sanções 
administrativas por infração dos artigos 
165 e 165-A do Código de Trânsito Brasi-
leiro: multa de R$ 2.934,70 e suspensão 
do direito de dirigir por um ano, além 
da retenção do veículo e do documento. 
Destes, 19 incorreram em crime de trân-
sito e ainda foram conduzidos a delega-
cias.

Neste feriadão ocorreram 318 aciden-
tes, que resultaram em 19 mortes no lo-
cal. Além disso, 280 pessoas ficaram feri-
das nas ruas e estradas gaúchas. No ano 
passado, foram 29 mortes, considerando 
as que ocorreram em até 30 dias pós-a-
cidente.

Adolescente é apreendido com 12 buchas de cocaína na Praça dos Pescadores
Na madrugada de domingo (11), a Po-

lícia Militar de Passo de Torres em rondas 
pela área central do município, avistou 
dois jovens na Praça dos Pescadores, em 
atitudes suspeitas. Ao serem abordados, 
os militares constataram se tratar de dois 
adolescentes e em revista pessoal, foi en-
contrado no bolso de um deles, pelo me-

nos 12 buchas de cocaína, totalizando 5,6 
gramas.

Conforme informação repassada à Po-
lícia, cada bucha de cocaína é comerciali-
zada a R$ 50,00 e o próximo destino dos 
jovens seria a praça Claudino Pereira, no 
município vizinho de Torres. Com o outro 
adolescente, nada foi encontrado. O garoto 

que estava com a droga 
foi apreendido e encami-
nhado a Polícia Civil de 
Passo de Torres, para que 
os procedimentos cabí-
veis fossem tomados.

Fonte: Diogo CCR

Nos seis dias de atuação reforçada foram aplicados 6.868 testes de etilômetro, que 
registraram 145 infrações por alcoolemia, além de 243 autuações por recusa - 

Foto: Arquivo Palácio Piratini
Registro de redução nas ocorrências de trânsito

O Comando Rodoviário da Brigada Mi-
litar destaca a redução das ocorrências 
no trânsito durante a Operação Viagem 
Segura de Carnaval, entre os dias 9 e 14 

de fevereiro. Comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, houve redução 
de 10% no total de acidentes e queda de 
10% no número de pessoas feridas.

Enquanto no ano passado foram 12 
mortes no trânsito no período, em 2018 
foram 9 casos, o que representa menos 
25% de fatalidades. O Comando Rodovi-

ário atribui os resultados à intensificação 
das ações nas rodovias estaduais, com 
planejamento de emprego e racionaliza-
ção de recursos humanos e materiais.

Traficante preso com armas, munição 
e drogas no Bairro Dunas

Na noite do últi-
mo domingo (11), um 
traficante foi preso 
cm drogas, amas, mu-
nição e dinheiro em 
Torres. Conforme in-
formações da Brigada 
Militar, o meliante já 
era conhecido pelos 
policiais e foi flagra-
do vendendo cocaína 
para um usuário em 
ponto de tráfico no 
Bairro Dunas. Ao per-
ceber a presença dos 
policiais, o homem até 
tentou escapar, mas 
foi detido dentro do 
próprio imóvel. 

No local foram en-
contrados porções de 
maconha e cocaína, 
bem como cerca de 
R$1,8 mil em notas 
trocadas. Além disso, 
foram apreendidas 
duas armas - uma pis-
tola calibre 380 e uma espingarda calibre 
16 - quase 40 cartuchos de munição (ca-
libre 38,360 e 16). 

O preso e o material foram apresen-
tados na Delegacia de Polícia de Torres 
para registro da prisão em flagrante por 
posse ilegal de arma e tráfico de drogas
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1-EM TORRES Apartamento de 01 
dormitório tipo JK no bairro Praia Grande 
em torres RS, junto as quatro praças, 03 
quadras da praia, posição solar norte, todo 
sol da manhã, andar alto, bem mobilia-
do, composto de cozinha, banheiro com 
lavanderia integrada, sala/quarto, sacada, 
um excelente box de garagem, split e ven-
tiladores. COD. PZ01695 – R$ 290.000,00

2- EXCLUSIVIDADE - CASA no Bairro 
Igra Norte, casa de 03 dormitórios, com 
sala de estar e jantar, cozinha, salão de 
festas com churrasqueira, mais anexo nos 
fundos com dormitório , banheiro , área de 
serviço, garagem fechada. Casa toda pro-
tegida com sistema de alarmes instalado, 
pergolado. Muro com detalhes em vidro, 
pergolado, pátio gramado e calçada. R$ 
370.000,00 COD PZ03366

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 Gran-
de em Torres, mobiliado. Por apenas R$ 
190.000,00, COD. PZ01463

5- APARTAMENTO UM (01) dormitório 

com sacada e uma vaga de garagem. 
ÓTIMO para veranear, morar ou rendi-
mentos com locações. R$ 300.000,00. 
COD. PZ03075

6- EXCLUSIVO-APARTAMENTO  Três 
dormitórios, sendo um suíte, dependên-
cia 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 – EXCLUSIVO APARTAMENTO Três 
dormitórios frente norte com um box de 
garagem, elevador, sacada com chur-
rasqueira, sala 02 ambientes, cozinha, 
banheiro suíte, banheiro social, banheiro 
de serviço, lavanderia. Fica 350 metros 
da Avenida Beira Mar em Torres no bairro 
Praia Grande. R$ 460.000,00 COD. 
PZ03178.

8 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício 
Residencial e Comercial Paris, localiza-
da 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,  próxi-
mo 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

  Jeto mais  prem      
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A importância das NBR
As normas asseguram as características desejáveis de produtos e serviços, 

como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambiabilidade, 
bem como respeito ambiental – e tudo isto a um custo econômico.

Quando os produtos e serviços atendem às nossas expectativas, tendemos 
a tomar isso certo e a não ter consciência do papel das normas. Rapidamen-
te, nos preocupamos quando produtos se mostram de má qualidade, não se 
encaixam, são incompatíveis com equipamentos que já temos, não são confiá-
veis ou são perigosos. Quando os produtos, sistemas, máquinas e dispositivos 
trabalham bem e com segurança, quase sempre é porque eles atendem às 
normas.

As normas têm uma contribuição enorme e positiva para a maioria dos as-
pectos de nossas vidas. Quando elas estão ausentes, logo notamos. São inú-
meros os benefícios trazidos pela normalização para a sociedade, mesmo que 
ela não se dê conta disso. 

Capacitação em Desempenho (NBR 15575:2013)
A ASENART planeja trazer a Torres no mês de abril a capacitação em Desem-

penho (NBR 15575:2013), em parceria com o CREA-RS e a Unissinos, a qual 
estabelece parâmetros técnicos para vários requisitos importantes de uma 
edificação, como desempenho acústico, desempenho térmico, durabilidade, 
garantia e vida útil, e determina um nível mínimo obrigatório para cada um 
deles. 

Para maiores informações basta entrar em contato.

O que é a ASENART? 
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos dos Litoral (ASE-

NART) é uma entidade com mais de 30 anos de atividade, ligada diretamente 
ao CREA-RS. Com inúmeros profissionais cadastrados, ela tem como finalidade 
a valorização profissional de seus associados, de modo a prestar serviços de 
qualidade em sua área de atuação.

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se 
associar, favor nos contate em: Email: asenarttorres@gmail.com

telefone (51) 3626-1757. Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres

COLUNISTAS

A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

Estamos falando da definição da sociedade do espetáculo que o filósofo Guy Debord 
queria transmitir com a publicação de seu trabalho, nos anos 70.
A sociedade do espetáculo é o mal do nosso tempo, transformando a espontaneidade 
de nossas relações humanas e adulterando todo o conhecimento do mundo, desde o 
estudo da ciência até a expressão das artes.
Se não estiver representado, não somos mais o que somos.
Guy Debord aplica o conceito fetichista da mercadoria de Marx ao estudo das relações 
na sociedade moderna e à influência que a mídia tem sobre ela. As imagens que são 
criadas da sociedade parecem uma construção própria e estranha aos seus protagonis-
tas.
Basicamente, Debord tenta explicar que as pessoas pararam de se relacionar como as 
realidades, mas se relacionam com uma representação delas. Não o ser, mas o parecer 
ser é o que atualmente prevalece em nossa maneira de se comunicar.
Um relacionamento social mediado pelas imagens que derivam dele. As relações huma-
nas não seriam mais do que interações que queriam ser representadas na sua forma, 
mas isso não encontra o menor sentido se elas são vividas como uma experiência direta 
o poder abstrato do espetáculo nos afasta da nossa liberdade e existência.
Relações sociais mediadas por imagens, que converte nossas vidas em um produto, a 
sociedade criou uma imagem na qual vemos o que produzimos como uma realidade 
paralela. Por sua vez, também nos tornamos parte desta mercadoria e através da publi-
cidade, transmitimos a nossa essência como produto. Além disso, através das religiões 
e da economia, nosso senso crítico e ético se torna uma realidade coletiva manipulável.
Através da exibição de nossa vida privada, nos tornamos representações que são mais 
ou menos atraentes para os outros, sem implicar que nossas reais realidades, que é o 
que importa apareça. A maneira atual de definir amizade ou relacionamentos românti-
cos é condicionada pela rentabilidade da imagem com a qual eu vou me relacionar. Os 
relacionamentos se tornam mercadorias expostas na sociedade.
Meios que nos transformam em imagens, nós nos tornamos escravos de nossa imagem, 
pois nossas realidades estão tão deterioradas e não geram interesse. Nossa própria 
incapacidade de buscar uma realidade com significado nos leva à necessidade de cons-
truir uma imagem de nossa realidade.
As imagens que continuamente contemplamos e que nós mesmos produzimos nos ne-
gam a mudança. Eles colocam a distância entre nós e a insensatez saudável, a liberdade 
de não estar sujeito aos cartões pessoais que distribuímos aos outros.
A necessidade de desfrutar o show e transformar nossas próprias vidas nos faz trans-
formar nossa realidade em uma representação infinita. Tudo isso faz com que sejamos 
escravos do imediatismo do momento presente e estamos sujeitos à representação.
O oposto da vida é fazer com que as pessoas vejam que vivem melhor do que outras. 
Mostrar a intimidade não é perceptível como perigoso. Isto é, por falta de profundida-
de. O importante é que o show continue e com ele a produção de bens no mesmo nível 
que os sentimentos.
A tese de Guy Debord sobre a sociedade espetacular depende principalmente dessas 
doutrinas filosóficas: o idealismo de Georg Friedrich Hegel, o materialismo histórico de 
Karl Marx, a teoria da consciência de classe de George Lukács e a teoria da alienação 
de Ludwig Feuerbach . Note-se que o livro A sociedade do espetáculo foi um dos produ-
tos mais visíveis da teoria situacionista. A estética situacionista busca alterar todas as 
manifestações culturais, arte, política, religião, meios de comunicação e até o cotidiano. 
Independentemente de concordarmos ou discordarmos com as teses de Guy Debord, 
que demonstra a sociedade do show; e independentemente do fato de que a aborda-
gem marxista da comunicação nunca se tornou uma alternativa global capaz de demo-
cratizar os meios de comunicação de massa, não podemos deixar de reconhecer que a 
proposta teórica de Guy Debord é muito valiosa desde uma perspectiva moral e estéti-
ca, uma vez que ele nos convida para cultivar um espírito crítico, atencioso e criativo em 
todos os aspectos de nossas vidas.
Guy Debord apresenta um ponto de vista muito bem fundamentado em duzentas e vinte 
e uma teses, o que explica o papel da mídia na sociedade capitalista e que, na minha 
opinião, deve ser complementado com programas educacionais que permitem aos ci-
dadãos exercer uma leitura ativa e crítica da mídia tradicional (cinema, rádio, televisão, 
imprensa), e a cyber mídia em suas várias modalidades e comunidades virtuais. 
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IMAGEM POSTADA: "Alvorecer em Torres" (acrílica sobre tela - Jorge Herrmann - baseada 
em foto de Geraldo Medeiros).

CULTURA

A Arte presente em Torres na 
GALERIA TEN CATEN

Reunindo um acervo com obras de impor-
tantes artistas gaúchos, a Galeria Ten Caten 
se renova e volta a ser uma alternativa cultu-
ral da cidade de Torres. Reunido por Celina 
Ten Caten, importante artista e agente cul-
tural da cidade, o acervo da galeria apresen-
ta conhecidos nomes da arte gaúcha, como 
Iberê Camargo, Danúbio Gonçalves, Carlos 
Scliar, Plínio Bernhardt, e artistas com inten-
sa atuação na região de Torres, como Roni 
Dalpiaz, Marlon Selva e a própria Celina Ten 
Caten.

A Galeria Ten Caten expõe também a obra 
de Jorge Herrmann, artista porto-alegrense 
há cinco anos radicado em Torres, cujas pin-

turas e desenhos tornaram-se um verdadei-
ro roteiro artístico das paisagens naturais de 
Torres. Sua obra está disponível para aquisi-
ção, podendo também ser apreciada em seu 
site www.jorgeherrmann.com ou no perfil 
www.facebook.com/jorge.herrmann.7

A Galeria Ten Caten fica no Shopping 
Itália, na rua Julio de Castilhos, 477, e está 
aberta para visitação de segunda a sábado 
nos finais de tarde, a partir das 18 horas. 
Também é possível o agendamento de vi-
sitas através dos contatos arte@jorgeherr-
mann.com ou pelos fones (51) 992.407.038 
(Jorge Herrmann) e (51) 998.263.304 (Celina 
Ten Caten).
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ÁRIES - Foco nos seus melhores projetos, 
ariano! A semana pede para você usar a 
criatividade e a inteligência em cada coisa 
que for decidir ou fazer. Uma semana para 
contato com grupos, equipes e amigos. 
Dias produtivos, mas com risco de perder 

o foco e dispersar. Lembre-se que é hora de colocar os so-
nhos em prática, e não de ficar sonhando em vão. Pés no 
chão e atitude já!

TOURO - Um novo projeto profissional 
pode chegar com força total, taurino. Foco 
no que interessa e mãos na massa. Se-
mana produtiva, cheia de inspiração e re-
alização. Os resultados vêm, as portas se 
abrem e com dedicação você consegue o 

que quiser. É um bom momento para reencontrar amigos 
e para unir forças. Procure quem pode te ajudar e siga em 
frente.

GÊMEOS - É uma ótima semana para ini-
ciar um novo projeto, geminiano. O céu te 
convida para as novidades, oferece energia 
e criatividade extra e quer inovação. Mas 
pede foco, pés no chão, calma e nada de 
atirar para todos os lados. Uma boa sema-

na para começar um curso novo ou planejar uma viagem ou 
atividade intelectual importante. Bons ventos sopram por ai, 
aproveite!

CÂNCER - Semana de grandes mudan-
ças, canceriano, e o céu te pede desapego 
e energia para tomar iniciativa com cora-
gem. Tente se organizar e planejar tudo 
direitinho. É uma semana importante para 
pensar em projetos, cursos, viagens e tra-

balho. No trabalho, pense bem em quem pode confiar e não 
perca tempo contando o que não deve para quem não tem 
muita intimidade.

LEÃO - Um eclipse do Sol sempre traz 
alguma mudança importante em sua vida, 
leonino. E dessa vez a mudança tem a ver 
com suas relações. Desde a forma como 
você se relaciona até o perfil de pessoas 
que chegam até você. Uma semana para 

se divertir com moderação, para focar nos projetos mais 
importantes e mostrar seu comprometimento verdadeiro no 
relacionamento.

VIRGEM - Um novo projeto de trabalho chega 
para movimentar sua vida e mudar sua rotina, 
virginiano. Alias, cuidar e organizar melhor a 
rotina será tema de algumas semanas. Tente 
priorizar os trabalhos mais importantes, ava-
liando cada custo x benefício e se tiver que 

abrir mão de alguma coisa em nome de outra maior, tudo bem. O 
universo vai te recompensar pelas boas escolhas.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Titi Vidal

LIBRA - É hora de se dar ainda mais valor, libriano 
e ser um pouquinho mais egoísta. Faça mais coisas 
que gosta, fique mais perto das pessoas queridas. 
Mas é bom avaliar sobre as relações que deixou 
pelo caminho e esse eclipse pode trazer alguém do 

passado de volta. Cuidado pra não se iludir, nem fantasiar demais nos 
relacionamentos. Prefira o que já tem certeza e está caminhando bem.

CAPRICÓRNIO - Uma ótima 
semana para sentar e organizar 
coisas práticas, capricorniano. 
Vale a pena cuidar de papeis, 
documentos, dinheiro, coisas de 
trabalho. Resolver assuntos bu-

rocráticos, quitar e cobrar dividas, fazer plani-
lhas para se organizar melhor. Para lidar com 
a ansiedade e a energia intensa, fazer esporte 
pode ajudar bastante. O contato com a nature-
za também pode ser reparador.

AQUÁRIO - Esse eclipse no seu 
signo movimenta tudo, aquaria-
no. Daqui até a lua cheia muita 
coisa importante deve acontecer, 
mudando sua vida. Foco em sua 
imagem, que também pode mudar 

e que merece atenção especial. O mesmo vale 
para seu corpo e saúde. Cuidado para não gastar 
energia a toa. Muito cuidado com seus amigos e 
aliados: você pode confiar mesmo neles?

PEIXES - Uma semana interna-
mente muito agitada, pisciano, 
com mudanças internas, decisões 
importantes e a vontade de fazer 
mudanças, finalizar algumas situa-
ções e colocar mais energia em ou-

tras delas. É uma semana para colocar mais força 
no que quer e não sofrer tanto pelo que precisa fazer 
sem vontade. Cuide mais de você, do seu visual e 
corte situações complicadas do passado.

ESCORPIÃO - Algum assunto pessoal pode 
movimentar sua vida, escorpiano. Na casa, na 
família, nas emoções, alguma coisa se mexe 
intensamente e exige algumas mudanças im-
portantes. É uma ótima semana para lidar de 
forma mais profunda com as pessoas mais inti-

mas. Uma semana delicada com relação ao dinheiro: mantenha 
o foco e não gaste à toa. Só no que precisa mesmo.

SAGITÁRIO - Uma semana de ótimas ideias e 
contatos e propostas importantes, sagitariano, 
mas é bom cuidado com o que diz e principal-
mente com a forma como fala as coisas. Risco 
de falta de clareza e a sua tradicional e já conhe-
cida sinceridade exagerada ferir as emoções de 

alguém. Bons dias para viagens, estudos, conversas e progra-
mas culturais. A ideia é se movimentar mais.

VARIEDADES

(Semana entre 12/02 e 19/02)
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24 horas

Rondinha

ARROIO DO SAL

Carnaval de Arroio do Sal: sucesso em nova localização
Nesse final de semana 

ocorreu o Carnaval de Arroio 
do Sal e dessa vez com uma 
novidade: com a passarela do 
samba à beira mar. Apesar das 
condições climáticas não se-
rem muito favoráveis, milha-
res de foliões curtiram a festa 
no novo espaço, na Praça do 
Mar.

Foram quatro noites de fo-
lia e muita diversão, com ativi-
dades para crianças e adultos. 
Como de costume, na primei-
ra noite o público pode acom-
panhar a passagem de som 
das escolas, conhecida como 
muamba; na segunda noite o 
desfile oficial; na terceira noi-

te o desfile da campeã e na úl-
tima noite shows com a bate-
ria da Imperadores do Samba 
e da Banca Ecos.

Na noite de sábado a Es-
cola de Samba Saímos sem 
Querê abriu os desfiles, com 
uma apresentação da bateria. 
O Bloco da Lú deu sequência 
às apresentações, seguida da 
Escola de Samba Camas, da 
Escola Unidos do Arroio do Sal 
e finalizando com Gigantes da 
Orla.

A campeã do carnaval, pelo 
segundo ano consecutivo, foi 
a Escola de Samba Gigantes 
da Orla, com premiação de 11 
estandartes de ouro. Mesmo com chuva,tradicional desfile das escolas de samba lotou imediações da Praça do Mar

Escritório da Emater elabora projetos de inclusão digital para 
pescadores e agricultores arroio-salenses 

Na manhã do dia 09 de feve-
reiro, agricultores e pescadores 
assinaram os contratos do proje-
to de inclusão digital, que conta 
com computador, impressora 
e kit multimídia, destinado aos 
beneficiários pelo FEAPER (Fun-
do Estadual de Apoio ao Desen-
volvimento dos Pequenos Esta-
belecimentos Rurais). São doze 

projetos, sendo seis para pes-
cadores e seis para agricultores, 
explica Ricardo Valim, chefe do 
escritório da Emater de Arroio 
do Sal.

O recurso foi definido pelo 
conselho municipal de agricul-
tura e pesca, solicitado pelo se-
cretário adjunto Moacir Lopes, 
junto a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Rural e Coope-
rativismo (SDR). O financiamen-
to é via Badesul e cada projeto 
possui 80% de bônus de adim-
plência, com pagamento em até 
cinco parcelas anuais. Os proje-
tos visam à gestão das ativida-
des, bem como a inserção dos 
jovens na produção através do 
gerenciamento digital.
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Na manhã desta segunda-feira (12), 
os guarda-vidas do balneário de Ar-
roio do Sal realizaram uma home-
nagem honrosa post mortem ao 
soldado Bruno Scholl Engroff. A ho-
menagem aconteceu às 7h30 em 
frente a guarita 38.
O soldado Engroff foi morto - a faca-
das - ao tentar intervir em uma bri-
ga de bar na cidade de Campina das 

Missões, no mês de maio de 2017. 
Ele trabalhava em Novo Hamburgo 
no policiamento ostensivo e no lito-
ral norte - em Arroio do  Sal -  como 
guarda-vidas.
Se fizeram presentes na homenagem 
colegas militares do Corpo de Bom-
beiros Militar do Rio Grande do Sul 
(CBMRS), Brigada Militar (BM), ami-
gos e familiares.

Em Arroio do Sal, CBMRS 
presta homenagem em memória 

de guarda-vidas assassinado

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) lançou, nesta quarta-feira (14), a Cam-
panha da Fraternidade 2018, com o tema Fra-
ternidade e Superação da Violência. O docu-
mento aponta formas e tipos de violência no 
Brasil, dando destaque às praticadas contra 
os negros, os jovens e as mulheres. “Os gru-
pos sociais vulneráveis são as maiores vítimas 
da violência”, disse o presidente da entidade, 
cardeal Sérgio da Rocha.
“A Igreja sempre tem alertado sobre a perda 
de direitos sociais. Não podemos admitir que 
os mais pobres arquem com sacrifícios maio-
res. Precisamos de políticas públicas para nos 
ajudar a superar e a assegurar os direitos fun-
damentais que as pessoas têm”, defendeu o 
cardeal.
Durante o lançamento da campanha, o presi-
dente da CNBB listou também como prática 
violenta, a corrupção. “A corrupção é uma 
forma de violência, e ela mata”, disse o car-
deal. Segundo ele, “ao desviar recursos que 
deveriam ser usados em favor da população, 
os políticos acabam promovendo uma outra 
forma de violência contra o ser humano, a mi-
séria”.
“Queremos superar também formas de vio-
lência como as representadas pela miséria e 
pela falta de vida digna”, argumentou o reli-
gioso, que criticou também os políticos que 
vêm adotando em seu discurso o uso da vio-
lência como forma de combate à violência. 
Segundo o cardeal, a Igreja Católica vem atu-
ando no sentido de esclarecer seus seguido-
res sobre o risco desse tipo de política. “É um 
equívoco achar que superaremos a violência, 
recorrendo a mais violência. [Nesse sentido,] 
a igreja está orientando os eleitores, ajudan-
do-os a formar sua consciência e a identificar 
quais candidatos estão comprometidos com a 
paz”, disse.

Ainda pontuando as formas de violência, ele 
citou o uso das redes sociais, onde, segundo 
ele, identifica-se “um triste crescimento da 
agressividade”. O cardeal disse, ainda, que os 
meios de comunicação “são vitais para a su-
peração da violência”. Ele, no entanto, criticou 
as programações violentas em busca de audi-
ência. “Quanto mais filmes violentos assistir-
mos, mas violentos nós seremos”.
A presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Cármen Lúcia, em declaração 
durante o lançamento da campanha, dis-
se que a iniciativa dá a “tônica à imperativa 
mudança que se impõe, de que o irmão é um 
aliado”.
“Precisamos caminhar de mãos dadas, e não 
de punhos cerrados. Essa é a melhor forma 
de lidarmos com essa campanha. Minha mãe 
dizia, quando eu era criança, que se tivesse al-
gum problema era para eu procurar um adul-
to por perto. Hoje vejo mães e professores 
desconfiarem e temerem adultos que chegam 
próximo às escolas. Quem se aproxima pode 
ser inimigo. Estamos fazendo do outro não 
um irmão, mas um inimigo a se combater”, 
argumentou a magistrada.
O coordenador da Frente Parlamentar pela 
Prevenção à Violência e Redução dos Homi-
cídios, deputado Alexandre Molón (Rede-RJ), 
disse que a campanha da CNBB aborda uma 
das grandes preocupações do país, em função 
do enorme número de homicídios aqui prati-
cados. “Foram mais de 60 mil homicídios em 
2017, e foram 61 mil em 2016. Se considerar-
mos que a bomba de Nagasaki [explodida no 
Japão pelos norte-americanos ao fim da 2ª 
Guerra Mundial] matou instantaneamente 80 
mil [pessoas], podemos dizer que a cada ano 
morre, no Brasil, o equivalente a uma bomba 
de Nagasaki”, disse o deputado.

FONTE: Agência Brasil

FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Lançada Campanha da Fraternidade 2018

Obras de melhorias em estradas de 
Dom Pedro de Alcântara não param

Na última semana a Prefeitura Muni-
cipal de Dom Pedro de Alcântara, por 
meio da Secretaria de Obras, con-
cluiu mais duas obras de melhorias 
nas estradas do município.
A estrada entre as comunidades do 
Canto do Hilário e Morro das Pedras, 
que era muito íngreme e dificultava a 
circulação, já está liberada. No local 

foi reduzido o declive em torno de 
1,5 metros, além de melhorias em 
mais de 200 metros.
Outra obra concluída foi na estrada 
do Pitia, no Morro da Colônia. Foram 
realizadas limpezas, alargamento e 
saibramento no percurso, facilitando 
a circulação dos moradores e esco-
ando ainda mais a produção agrícola.

Com um total de 56 salvamentos no carnaval 
2018 - de sexta (9) até o final do dia de ter-
ça (13) -  o Corpo de Bombeiros Militar do RS 
encerrou a operação carnaval sem nenhum 
óbito registrado nas praias gaúchas. No ano 
de 2017, no mesmo período de Carnaval, 7 
pessoas haviam morrido nos mares gaúchos, 
conforme o CBM
Também houve a redução de 83,6% no núme-
ro de salvamentos, no mesmo período: en-
quanto no Carnaval de 2017 foram realizados 
342 salvamentos, em 2018  houve 56 salva-
mentos. Segundo nota do CBM, o bom resul-
tado é fruto do intenso trabalho preventivo 
que já soma 162.249 ações junto a banhistas 

nas praias do RS desde o início do veraneio 
(15 de dezembro).

Grande redução no número de 
salvamentos e nenhum óbito registrado nos 

mares gaúchos durante o Carnaval

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Prefeitura Municipal de Terra de 
Areia, através da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Turis-
mo, Desporto e Lazer, em parceria 
com a Ágile -Construtora e Incor-
porado e a Peva - Urbanizadora e 
Incorporadora realizou o Carnaval 
no Balneário de Santa Rita de Cás-
sia.
Foram dois dias de festa, domingo 
e segunda-feira, que contaram com forte 

presença de público e com show do Cris-
tiano Monteiro

Santa Rita de Cássia teve festa de Carnaval



22 A FOLHASexta-Feira, 16 de FEVEReiro de 2018

A agenda tem sido intensa 
no Estação Verão Sesc Torres. 
E  neste sábado (17/02), um 

dos destaques é a Oficina de 
DJ, ministrada por Capu. A ati-
vidade inicia às 17h, na Casa 

do Estação Verão (Av. Beira 
Mar) . Além de DJ, Capu é ra-
dialista, produtor, instrumen-
tista e apresentador de TV. 

Biografia do protagonista

Nos últimos anos, Capu lan-
çou diversas músicas, sendo 
originais e inéditas em parce-
rias de grandes nomes da cena 
eletrônica nacional e mundial, 
como HIFI, Bauer, Ed Napoli e 
Camilo Nissen e Avilla, além 
de ícones do pop como Rafa 
Machado, da Chimarruts, 
Serginho Moah do Papas da 
Língua e Neto Fagundes, fa-

moso tradicionalista gaúcho.O 
comunicador está à frente do 
programa Mas Bah! da emis-
sora SBT/RS, como apresen-
tador,  programa que está na 
vice liderança da audiência no 
Rio Grande do Sul.

Capu tem 24,5 mil segui-
dores no Twitter, 16,4 mil fãs 
no Facebook e 31,8 mil segui-

dores na rede social mais in-
fluente do momento, o Insta-
gram. O resultado do contato 
junto ao público resultou tam-
bém 9 fãs clubes oficiais, estes 
somando muitos seguidores 
com blogs, sites, perfis em re-
des sociais e tudo que pode 
informar quem acompanha o 
trabalho do “baixinho aquele”.

FAÇA SUA PARTE,
LIGUE-SE À REDE DE ESGOTO. 
VOCÊ AJUDA A PRESERVAR 
O MEIO AMBIENTE E AINDA 
VALORIZA O SEU IMÓVEL.
Nas localidades com rede de esgoto, é vital que todos os imóveis 

se conectem. Se cada um fi zer a sua parte, todos ganham em 

qualidade de vida e saúde. Para incentivar as ligações, a partir 

de agora, quem não se conectar pagará tarifa pela disponibilidade 

do sistema.

Se há rede de esgoto na sua rua, mas sua casa ainda não está 

conectada, você vai receber uma notifi cação com as informações 

sobre como fazer a ligação, seus prazos, descontos 

e o subsídio social.

Ligue sua casa. Faz bem para você, para a comunidade, 

para o meio ambiente.

Saiba mais em corsan.com.br
pelo 0800 646 6444 ou na Corsan mais próxima.

VERÃO

Oficina de DJ com Capu é atração no Estação Verão Sesc Torres

Oficina de DJ com Capu – em Torres
Data: 17/02 (sábado)

Horário: 17h
Local: Casa do Estação Verão Sesc (Av. Beira Mar)

Inscrições no local.  Os participantes são convidados a doar 1kg 
de alimento não perecível como inscrição.

Torres recebe o 1º Festival de Pipas 
neste sábado (17/02)

Neste sábado (17/02), a partir das 16h, o céu 
de Torres ficará colorido e cheio de vida. O 1º 
Festival de Pipas da cidade acontece à beira-mar 
e integra a programação do Estação Verão Sesc 
2018. O evento pretende mediar à interação de 
diversos participantes com a demonstração das 
mais variadas formas, tipos e cores de pipas que 
devem ser levadas pelos participantes. 

Quem quiser participar do evento deve efe-
tuar sua inscrição presencialmente na Casa do 
Estação Verão Torres (Av. Beira Mar, Praia Gran-
de),  doando 1kg de alimento não perecível. Os 
primeiros 20 inscritos ganham uma camiseta do 

projeto. No dia do evento, cada participante de-
verá levar suas próprias pipas.
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BALONISMO O ANO INTEIRO EM TORRES
Atividade se fortalece como atrativo publicitário e turístico
Por Guile Rocha

Final de tarde da terça-feira de carnaval: 
Torres lotada, o sol brilha belamente. Ven-
ta pouco, o mar cresceu e estou surfando 
na Mantiqueira, em frente ao Morro do 
Farol. Em meio a atenção necessária para 
vencer a série e ficar antenado nas ondas, 
acabo também reparando em algumas as 
opções de entretenimento aéreo na cida-
de: uma dúzia de parapentes e paramo-
tores ficam ziguezagueando o morro. Um 
helicóptero fazendo voos panorâmicos vai 
e volta pelo mar a cada 10 minutos, suas 
hélices fazendo uma barulheira que aba-
fa o som das ondas. E na Praça central da 
Prainha, consigo perceber a aglomeração 
de pessoas reunidas para observar um ba-
lão que vai subindo a partir daquele local, 
ganhando os céus, enquanto outro vai 
sendo inflado na mesma praça.

Um acontecimento que enche os olhos 
do espectador. Essa cena dos grandes ba-
lões sendo inflado e então voando é pou-
co usual para a maioria das pessoas do 
Brasil (e do mundo). Mas aqui em Torres 
a prática deste desporto aeronáutico for-
taleceu-se consideravelmente nos últimos 
3 ou 4 anos, e tornou-se corriqueiro nos 
finais de semana e feriados. Já temos mais 
de uma dezena de balonistas radicados na 
cidade, muitos realizando voos regular-
mente. Torres, que já era sinônimo do es-
porte em decorrência do tradicional Fes-
tival Internacional do Balonismo - evento 
que completará 30 anos neste 2018 - ago-
ra caminha a passos largos para legitimar-
-se como referencial nacional no assunto. 

Morador de Corrientes, na Argentina, 

o advogado Júlio Bernardi costumava vi-
sitar Torres recorrentemente durante a 
temporada de veraneio. Mas atraído pe-
las recentes melhorias de acesso rodovi-
ário até Santa Catarina, começou a variar 
os destinos, e fazia 7 anos que não vinha 
para cá. Em 2018 decidiu voltar para uma 
temporada de descanso em Torres, no 
começo de fevereiro, e enviou um email 
ao Jornal A FOLHA relatando sua expe-
riência. "Uma coisa que muito me sur-
preendeu foi observar os balões inflados 

voando. Teve um final de semana que 
deveriam haver uns 6 destes ao mesmo 
tempo no céu, foi um espetáculo e tan-
to de se ver. Já sabíamos do Festival do 
Balonismo, mas infelizmente nunca pude-
mos vir nessa data. Foi muito bonito ver 
os balões com as cores do final de tarde. 
Vamos tentar voltar ano que vêm e nos 
programarmos para fazer um passeio em 
algum deles", contou Júlio.

Relatos como deste turista argentino 
mostram que consolidou-se na mais bela 

praia gaucha um interessante atrator tu-
rístico - até um diferencial competitivo -  
através do Balonismo. Um espetáculo que 
agrega valor para muitos públicos: o ob-
servador encanta-se com os balões e, se 
tiver interesse e condições, pode inclusi-
ve contratar um voo panorâmico no mes-
mo. Quem também ganha são os patro-
cinadores destes balões, que pagam para 
estampar suas marcas na lona inflável da 
aeronave e conquistam uma diferenciada 
forma de propaganda.

FOTO: Gabriel Zaparolli

Capital 'oficial' do Balonismo no Brasil
O fato de Torres cada vez mais se 

consolidar como uma cidade que ofe-
rece o Balonismo o ano todo, com di-
versos pilotos (e empresas) investindo 
na atividade por aqui - em união com 
o sucesso anual do Festival Internacio-
nal de Balonismo na cidade (realizado 
em fins de abril/ começo de maio), 

que hoje soma-se ao Circuito Torres de 
Balonismo (realizado em dezembro) - 
chama atenção não só dos admirado-
res, turistas e usuários dos voos pano-
râmicos. O meio político também vêm 
fazendo coro para fortalecer a ativida-
de. O projeto 9073/2017, apresentado 
em novembro pelo deputado federal 

Alceu Moreira (PMDB), deverá conferir 
a Torres o título de Capital Nacional do 
Balonismo. A iniciativa atende pedido 
da bancada do PMDB na Câmara de 
Vereadores. 

Alceu Moreira justificou que o mu-
nicípio recebe mais de 500 mil visitan-
tes brasileiros e estrangeiros durante 

o Festival Internacional de Balonismo 
- que ocorre anualmente na cidade. O 
evento, acrescentou o deputado, ocor-
re regularmente há 29 anos, sendo 
considerado o maior da América Latina 
e um dos três maiores do mundo -  jun-
to com Albuquerque, nos Estados Uni-
dos, e Chateau D’Ouex, na Suíça.

Mais voos panorâmicos sendo realizados
Há 16 anos no meio do balonismo, 

sendo 8 anos como piloto e parte da 
equipe Omega, Murilo Hoffmann é 
apaixonado pelo esporte desde piá, 
quando acompanhava com fascínio os 
festivais internacionais de Torres, sua 
cidade natal. Hoje em dia o balonismo 
tornou-se mais que uma simples pai-
xão, virou profissão. Um dos mais de 10 
representantes de Torres no esporte, 
Murilo compete como piloto em cam-
peonatos por todo o Brasil - tendo sido 
campeão do 5º Festival de Balonismo 
de Santa Maria em 2014. E também 
gerencia a empresa Omega, que hoje 

possuí 6 balões ativos comercialmente. 
"Estes balões, além de levar passagei-
ros interessados em realizar viagens, 
fazem ações de marketing e promocio-
nais, proporcionando ótima visibilida-
de para as empresas interessadas em 
reforçar sua marca (estampando-a no 
balão)", destaca o balonista.

Em Torres, já há algumas empresas 
oferecendo voos panorâmicos de ba-
lão. E conforme Murilo, neste verão 
de 2018, em comparação com o verão 
passado, aumentou a busca pelo servi-
ço junto a Omega. "A procura e o mo-
vimento vem sendo maior este ano. 

Estamos realizando mais de 4 voos por 
semana na média, o que é quase o do-
bro do realizado ano passado". Para 
o balonista, a justificativa para essa 
melhora nos negócios está relaciona-
da a um aumento da divulgação sobre 
os voos de balão. "Estamos correndo 
atrás, e isso acaba dando retorno. Fa-
mília e casais de namorados são o tipo 
de público que mais aparecem para os 
voos. Durante o veraneio os argentinos 
e uruguaios também estão marcando 
presença", ressalta Murilo. 

Quando questionamos o balonista 
sobre o que ajudaria ainda mais Torres 

a se fortalecer como capital do Balo-
nismo, Murilo deu uma 'cutucada' nos 
estabelecimentos da cidade, que para 
ele poderiam ajudar mais na divulgação 
dos voos panorâmicos, para que a ativi-
dade se consolide. "Nos indicamos bas-
tante (os estabelecimentos) ao pessoal 
que passeia conosco, ajudaria se eles 
também recomendassem os voos como 
atração de Torres". Murilo Hoffmann fi-
naliza informando que os voos de balão 
em sua empresa tem um preço médio 
de R$ 400 por pessoa, porém o valor di-
minui para R$ 350 cada se for fechado 
um pacote com mais pessoas.
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A Associação Regional dos Sindica-
tos dos Trabalhadores Rurais (STR) do 
Litoral - composta pelos STR de Santo 
Antônio da Patrulha, Osório, Maquiné, 
Terra de Areia, Três Forquilhas, Três Ca-
choeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba 
e Torres - se reuniram na Sede do Sin-
dicato de Torres, na última semana. O 
encontro serviu para definir a nova co-
ordenação e as comissões de trabalho, 
além de surgir propostas para o próxi-
mo Grito da Terra, tanto a nível Estadual 
como Federal.  

A nova Coordenação, ficou consti-
tuída da seguinte forma: Coordenador 
José Samuel da Silva Santos de Santo 

Antônio da Patrulha, Vice Coordenador 
Vilson da Silva Rodrigues de Três Cacho-
eiras, Secretário José Carlos de Matos 
de Torres e Tesoureira Janaine Aguiar 
Cardoso de Três Cachoeiras.  

"No encontro ficou aprovado a reali-
zação da comemoração do Dia Interna-
cional da Mulher, a nível Regional, na 
comunidade da Chapada dos Mesqui-
tas em Três Cachoeiras dia 10 de mar-
ço de 2018. Nas propostas para o Grito 
da Terra, foi sugerido trabalhar o tema 
Regularização das Terras e a Previdência 
Social, com mobilização no Rio Grande 
do Sul e Brasília", ressalta José Carlos de 
Matos, presidente do STR de Torres. 

GERAL

Na última quinta-feira, 
dia 15 de fevereiro, alguns 
membros do Lions Clube de 
Torres estiveram na Comu-
nidade Terapêutica Renovar 
para fazer a entrega de man-
timentos recolhidos pelo 
clube na última campanha 
de arrecadação, realizada no 
mês de janeiro, na entrada 

do Mercado Macromix.
No final do ano passado, 

o mesmo Lions Clube já ha-
via feiro doação para a en-
tidade que trata de pessoas 
com dependência química, 
localizada aqui em Torres, 
no bairro Faxinal. Na oca-
sião foi feito também um 
almoço patrocinado pelo 

Lions aos internos da co-
munidade, visando mos-
trar a boa vontade da 
sociedade torrense em 
apoiar pessoas e famílias 
que lutam para que seus 
entes queridos consigam 
se livrar da dependência 
de drogas ilícitas ou de 
álcool. 

Nova coordenadoria do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais do Litoral definida  

Lions Clube de Torres doa mais alimentos para entidade 
que trata de Dependência Química 

Entidade já havia doado alimentos em um almoço na presença de internos da comunidade no ano de 2017
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TORRES - A arena de esportes da Praia 
Grande lotou no último sábado (10 de fe-
vereiro), com a realização do Campeonato 
Praiano de Beach Soccer Infantil. Foi gran-
de a participação da garotada. Ao todo, 25 
jogos, 144 gols em três categorias: sub 12, 
sub 14 e sub 15.

Quem mandou bem foi a equipe Cedro, 
campeã nas categorias sub 12 e sub 14 - 
tendo ainda vários destaques individuais. 
A Prefeitura, através da Secretaria de Tu-
rismo e de Cultura e Esporte, agradece o 
acompanhamento dos pais e empenho dos 
responsáveis de cada Escolinha. O prefei-
to Carlos Souza participou da entrega das 
premiações. Foram estes os vencedores:.

Beach Soccer infantil - Campeões
CAMPEÃO CATEGORIA SUB 12 - CEDRO

CAMPEÃO CATEGORIA SUB 14 - CEDRO 
CAMPEÃO CATEGORIA SUB 15 - EFAA 

Destaques individuais
DESTAQUE SUB 12 - BERNARDO - EQUIPE 
FAIR PLAY ;
DESTAQUE SUB 14 - KAUAN -  EQUIPE CE-
DRO 
DESTAQUE SUB 16 - RODRIGO - EQUIPE 
BONSUCESSO 
GOLEADOR SUB 12 - JOAQUIM - CEDRO 
GOLEADOR SUB 14 - GABRIEL  - CEDRO 
GOLEADOR SUB 16 - MANOEL - SÃO LUIZ
GOLEIRO MENOS VAZADO 12 - KAUAN PA-
CHECO - CEDRO 
GOLEIRO MENOS VAZADO 14 - LEONARDO 
- CEDRO 
 GOLEIRO MENOS VAZADO 16 - GABRIEL - 
EFAA

ESPORTES

Dezenas de jovens atletas disputaram 
Campeonato Praiano de Beach Soccer 

Infantil na Praia Grande

Ação com aulas de surf adaptado 
ocorrerá em Arroio do Sal

No próximo domingo, dia 18 
de fevereiro, a praia de Ar-
roio do Sal receberá mais um 
projeto de acessibilidade, o 
surf adaptado, realizado pelo 
grupo Garopas. A atividade 
vai ocorrer na beira mar prin-
cipal (próximo ao quiosque 
do turista), das 10h às 16h. O 
projeto consiste em orientar e 
acompanhar pessoas com de-
ficiência nas aulas de surf no 
mar, contado com, no mínimo, 
quatro professores capacita-
dos, além de pranchas de surf adaptadas 
às necessidades dos alunos.
Nas aulas de surf, são orientadas noções 
de controle e adaptação ao equipamento; 
posições básicas na prancha, procuran-

do o centro de gravidade e a distribuição 
adequada do corpo em cima da prancha. 
Também são ensinados fundamentos téc-
nicos como remar, sentar, girar, ficar de pé 
quando possível, segurança e autonomia 
no mar.

Guarda-vidas do litoral gaúcho 
participam da 27ª Travessia da Ilha 

dos Lobos

Na manhã de quinta-feira (15), foi reali-
zada a 27ª edição da Travessia da Ilha dos 
Lobos, tradicional campeonato de natação 
dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros 
Militar do RS. Na competição, os guarda-vi-
das foram levados até o local de largada, a 
Ilha dos Lobos, pelo Catamarã Marina, que 
partiu do Rio Mampituba. De lá nadaram 
1,8 Km até o local de chegada, próximo da 
guarita 7 na Praia Grande.
Cerca de 40 competidores participaram da 
edição de 2018. A Competição faz parte 
do calendário da Operação Verão e tem 

por objetivo integrar guarda-vidas das 
principais praias do Litoral gaúcho e tam-
bém apresentar aos banhistas o quanto os 
guarda-vidas se preparam fisicamente, psi-
cologicamente e tecnicamente para exer-
cer o trabalho nas guaritas do Litoral.
O competidor que primeiro alcançou a li-
nha de chegada foi o guarda-vida, Cristiano 
Resler, de Quintão, com o tempo de 24:55. 
O segundo, soldado Kroth, no tempo de 
26:15 e o terceiro, soldado Vargas, 26:30.

FONTE: Rádio Maristela 

Campeonato de skate agita Torres no 
dia 18 de fevereiro

No próximo domingo, 18/02, a partir 
das 9h da manhã, a Pista de Skate de 
Torres - na Praça Pinheiro Machado 
(subida da Praia Grande) - receberá 
mais um grande campeonato. Na data 
acontecerá à 2º PrS de Skate Amador 
em Torres, com a presença dos atle-
tas Profissionais da marca Freeday. O 
evento é organizado, coordenado e 
realizado pelos skatistas Robson da 
Silva, Rodolfo Martins e Gustavo Ca-
tiorbas, que lutam pelo crescimento 
do skate em Torres, um esporte que 
tem centenas de praticantes na cida-
de. 
Com o objetivo de fomentar novos talentos 
do skate, a competição ocorrerá em quatro 
categorias: Infantil, Mirim, Iniciante e Ama-
dor . Será cobrada uma inscrição para partici-
par do evento (inscrição que pode ser feita na 
hora).No campeonato, haverá ainda apresen-
tação do DJ Gustavo Catiorbas. O fotógrafo e 
skatista Rodolfo Martins estará produzindo 
fotos dos atletas.
 Caso sua empresa queira apoiar essa inicia-

tiva do esporte em Torres, entrem em conta-
to pelo fone/whats (51)96869368. O evento 
Game of Skate tem apoio da empresa Deg Sti-
ckers, DS Skate Shop, Project Skateboards, De 
Lucca Surf skate shop, Freeday, Infinity imo-
biliária, Aloha cerveja artesanal, Pizzaria da 
Praia, Licenciar consultoria Ambiental, RMS, 
Ótica  Novo Olhar, Ouem, Master skate shop, 
Celu Servie , On fire tatto, Farmácia  Confian-
ça, loja 22,  Banca da Kety, lan house  Maxi-
mum, Pré Requisito e do Jornal A FOLHA.
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ICD

Embora esteja acontecendo várias 
coisas a todo momento, carnaval, 
férias, temporada, eleições, volta às 
aulas, enfim, não falta assunto o que 
falta é novidade sobre estes 
assuntos.
Já escrevo há quase 10 anos neste 
jornal, e a cada ano volto a assuntos 
já abordados e que infelizmente não 
se vê nenhuma evolução. Me dá 
vontade de reeditar alguma antiga 
coluna e acrescentar a ela é um 
sofrido: e continua igual! Ela 
sempre parece recém escrita. 
Relendo partes do livro de Ruschel, 
vejo que ele já tinha este problema 
na sua época. De 1985 a 1998, ele 
escrevia e voltava algumas vezes ao 
mesmo assunto,  enfatizando 
questões como turismo, patrimônio 
e natureza. Diversas sugestões ele 
deu, vários caminhos indicou, e 
pouco, parece, foi assimilado. 
Notícias alarmantes me chegam 
acerca do abandono das ruas e de 
seu calçamento; sujeira urbana 
acumulada; das praças largadas e 
invadidas; da poluição, inclusive 
visual, sem controle e vigilância; 
das inundações do tráfego a 
qualquer chuva; e coisas assim. 
Prefiro não acreditar no que me 

ASSUNTO
A PALAVRA É... 

Assunto significa aquilo sobre o que se conversa 
ou se discorre (verbalmente, por escrito, em 
artes plásticas etc.); matéria, tema, objeto.
No século XVI, o significado retórico se torna 
patente, do latim assumptus, igualmente ligado 
ao assumere, é a matéria assumida por aquele 
que irá se manifestar, é a questão à qual se dará 
atenção especial.
Do verbo latino assumere (ad + sumere), "tomar 
para si", "assumir", vem a palavra "assunção" 
que provém do latim assumptio, "recebimento". 
No caso da devoção católica, indica que Maria é 
recebida no céu, elevada ao âmbito divino, 
plenamente assumida pela Santíssima Trindade.
Fonte: http://palavraseorigens.blogspot.com.br

contam.
P r e o c u p a - m e  t a m b é m ,  a 
inexistência de notícias sobre 
c e r t a s  p r o v i d ê n c i a s 
administrativas que há muito 
deveriam ter sido tomadas, como a 
listagem dos bens do patrimônio 
cultural, prometida desde antes do 
Plano Direto; a proteção e o 
embelezamento das praças; a 
defesa e sinalização adequada dos 
pontos de interesse da história 
torrense; um melhor paisagismo do 
acesso da estrada do Mar à 
avenida Castelo Branco.
Não se assuste, este texto itálico 
não fui eu que escrevi, e nem é de 
agora, tem quase 20 anos. Mas  
parece atual. Ruschel escreveu isto 
no dia 20 de Novembro de 1998. E 
tristemente constato que pouca 
coisa mudou.
O que será necessário então para 
modificarmos esse estado de 
coisas. Ideias, sugestões, modelos 
existem em abundância. Ao nosso 
lado, municípios bem menos 
providos de recursos conseguem 
oferecer aos moradores locais e aos 
turistas bem mais do que Torres 
oferece. 
Um início de solução é não 

d e p e n d e r m o s  a p e n a s  d a s 
a d m i n i s t r a ç õ e s  p ú b l i c a s 
(Prefeitos) para promoverem estas 
mudanças, claro que elas (as 
administrações) deveriam (e 
devem) fazer a sua parte, mas a 
sociedade e os administradores 
privados (empresas em geral) têm 
que participar como agentes de 
mudanças. Até acho que, boa parte, 
já está fazendo isto, mas ainda é 
pouco. 
Sempre quando penso nisso lembro 
do exemplo do Morro Azul. Não foi 
a prefeitura de Três Cachoeiras que 
implantou o turismo rural na 
comunidade, foi o contrário. A 
comunidade através da sociedade e 
da comunidade procuraram e 
promoveram esta mudança. Hoje o 
turismo rural naquela localidade já 
está consolidado e servindo de 
exemplo para toda a região.
Enquanto dependermos apenas de 
ações dos gestores municipais para 
estas modificações estaremos 
fadados a esperar longos anos, mas 
se cada grupo de empresários e a 
sociedade organizada iniciarem 
estas mudanças, talvez o tempo de 
espera diminua um pouco. Talvez!
Fonte: Torres tem história, Ruy Ruben Ruschel.

Já imaginou passar a noite num 
BARRIL DE VINHO? Pode até 
parecer exótico demais, mas essa idéia 
inusitada já existe em alguns lugares da 
Alemanha. No estado do Saarland, na 
cidade de Weiskirchen existe uma 
pequena e charmosa Vila do vinho. 
Bem localizada, ao lado da Lagoa 
Schwarzrinderseen, esse conjunto de 
toneis de vinho (16 unidades) também 
possui um extenso campo para os que 
desejam passar a noite em suas auto 
caravanas. Cada unidade, possui um 
barril na horizontal com cama (casal ou 
solteiro) e outro na vertical onde está 
localizado o banheiro e a ducha. Além 
disso, logo a frente dos tonéis tem um 
terrasso para poder relaxar e tomar um 
bom vinho ou Prosecco.
O café da manhã pode ser feito no local 
mesmo, de frente para a “praia”, só se 
precisa atravessar uma pequena ponte. 
Para saber mais informações e valores, 
entre diretamente no site do hotel:
http://dasweindorf.de/weinfass-
hotel/preise-arrangements-2017/
Fonte:http://www.girlfrombrazil.com/hotel-barril-
de-vinho-alemanha/

Hotel  de  Barril

?
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