A FOLHA

www.afolhatorres.com.br

Sindicato de Hotéis reclama dos sistemas
alternativos de hospedagem PAG 08

Homem assassinado COM tiros
no interior de Torres pag 09

1

Sexta-Feira, 17 de Março de 2017

Prefeitura torrense esclarece sobre
poda de grande figueira pag 05

A FOLHA

Nº # 00559
17 de Março de 2017

Sexta - Feira

Semanário
Torres e Região

Com show dos Titãs no encerramento, Circuito Sesc
de Esportes definiu vencedores estaduais em Torres

Ano: XI
R$ 3,00

Pag.
23

PARALIZAÇÃO PREVISTA EM TORRES

SERVIDORES MUNICIPAIS ENTRARÃO
EM GREVE na terça (21)
Assembleia teve 200 votos a favor e 3 contra greve.
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Paulo Timm
Economista, Professor da Universidade de Brasilia, signatário da Carta de Lis-

C boa e fundador do PDT, partido pelo qual disputou os Governos de Goiás (1982)
T e Distrito Federal (1994) e page: www.paulotimm.com.br

DURA LEX, SED LEX ou A lei é dura mas é a Lei
Brasilia treme diante das novas investidas da LAVAJATO somadas ao
clamor das ruas, no dia 15 passado,
contra a Reforma da Previdência, cuja
propaganda oficial foi retirada do ar
pela Justiça por “enganosa”. A casa,
senão caiu, está minada. A “Lista de
Janot”, enviada pelo Procurador Geral do Ministério Público Federal ao
Supremo, no rito das ações judiciais
contra políticos, envolve mais de 200
personagens, dos quais quase uma
centena de deputados e senadores. O
Presidente Temer vive o pior momento
de sua tormentosa carreira no Palácio
do Planalto. Já lhe restam poucos colaboradores de confiança, ocupantes de
Ministérios, maior parte deles na boca
de poderosos delatores que inflacionaram os custos das últimas campanhas
eleitorais no país e o bolso de alguns
candidatos.
A palavra de ordem nos corredores
do Poder é : “Temos que sobreviver
ao tsunami”. Com a alegação, claro,
de que a “sociedade” não pode sacrificar um geração inteira de Partidos e
respectivos líderes. Nisso, todos, independentemente da coloração ideológica, são iguais: “ Não cometemos crimes. Apenas recebemos contribuições

que foram devidamente contabilizadas
e cujas contas foram já aprovadas”. Na
verdade, um crime (quase) perfeito, já
denunciado pelo Supremo na dicção
sobre o Senador Valdir Raupp que indica ver neste procedimento um claro
delito.
Sobre tudo isso, sou claro: Meu pai,
alemão de origem, militar de formação, tradicional em modos e costumes,
sempre me dizia: DURA LEX, SED LEX.
Sigo seu conselho. Portanto, pra mim,
CUMPRA-SE A LEI, “doa a quem doer”.
Sou contra a ANISTIA para quem
usou caixa 1 ou caixa 2, além de outros
caixas ainda invisíveis e que se constituem no uso abusivo de instituições,
inclusive sindicatos, do próprio Estado
e de pessoas vulneráveis para ascender na Política.
E sou contra agora as gracinhas do
CONGRESSO NACIONAL para garantir
a manutenção em mandatos dos atuais deputados e senadores através da
mudança na Lei Eleitoral de forma a
instituir, casuisticamente, o VOTO DISTRITAL e VOTAÇÃO EM LISTAS, isto é,
nos Partidos que formulam essas listas conferindo prioridade a quem os
controla, sob o manto protetor de um
Fundo Partidário que já está na ordem

de R$ 1 bilhão por ano. Deste ninguém
diz que é inflacionário, arbitrário e
oneroso às contas públicas. Afinal, dizem, o Orçamento da União é de cerca de R$ 2 trilhões. Que diferença faz
só ‘um mísero bilhãozinho’, embora
pra meia dúzia de políticos (os quais,
aliás, já têm salários e aposentadorias
astronômicos)? Mas, ao mesmo tempo proclamam que o alegado déficit
de R$ 150 bilhões da Previdência, que
beneficia toda a população, seja pelas
aposentadorias, seja pelas pensões,
seja pelos encostos legais por razões
de saúde e maternidade, seja pela as-

sistência aos grupos vulneráveis, dentre os quais idosos que nunca pagaram
previdência, seja pelo FUNRURAL. Este
sim, é altamente oneroso.Ora..ora..!
Precisamos, sim, de uma verdade
Reforma Política, que passe por uma
revisão de todo o sistema público de
representação, inclusive o Pacto Federativo, e uma nova liderança política
capaz de fazê-la em prol da sociedade! Esta turma que está aí não vai fazer
nada
Enfim, ou proclama-se a REPÚBLICA neste país ou nunca veremos aqui
prosperar a Justiça e a Democracia.
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Carlos Souza e vereadores debatem demandas
torrenses junto com o secretariado
Saúde, alimentação escolar e situação financeira do município estiveram na pauta do encontro
Na última segunda-feira, 13
de março, foi aberto um grande
diálogo entre a Prefeitura e os
vereadores de Torres para juntos encaminharem soluções de
questões pontuais da cidade.
A convocação partiu do prefeito Carlos Souza que promoverá
estes encontros no intervalo de
quinze dias. Saúde, Educação,
Meio Ambiente, Obras, entre
outros, foram as pautas, sempre
acompanhadas da preocupação
com a crise financeira e de iniciativas para aumentar a arrecadação. Dos 13 vereadores do
município, dez participaram da

reunião. O encontro contou com
a participação de todos os secretários municipais,
A sala de reuniões ficou lotada. Compareceram os vereadores Val Cabeleireiro e Fábio Rosa,
ambos do PP; Jeferson, do PTB;
De Goulart e Rogerinho, do PDT;
Pardal do PRB; Gimi e Marcos
Klassen, do PMDB; Zete, do PT, e
Ernando Elias, da Rede. De uma
maneira geral, os vereadores
elogiaram a iniciativa da Prefeitura em convocar os vereadores
para um debate.
“Temos que arrumar recursos
para colocar a Casa em dia” disse

o prefeito na reunião, lembrando da dívida financeira em que
recebeu a Prefeitura. Educação
e Saúde são as secretarias onde
encontram-se os maiores valores e gargalos. Desde o início da
gestão, dentro da legalidade, estão sendo encaminhadas alternativas para aumento da arrecadação. Projetos são enviados
para a busca de recursos. Carlos
Souza ainda falou de sua viagem
a Brasília que avaliou como positiva. Ele agradeceu a contribuição dos vereadores e colocou a
Prefeitura à disposição para mais
esclarecimentos.

Alimentação escolar, servidores e saúde na pauta
O primeiro assunto a ser tratado foi o da alimentação escolar.
De acordo com a secretária de
Educação, Vilma Aguiar, devido
o levantamento de que no ano
passado foram gastos quase R$
um milhão e meio em comida,
houve a necessidade de uma avaliação e após, a aplicação de uma
disciplina na área. A alimentação
deve ser oferecida somente aos

estudantes. O transporte escolar
também foi debatido amplamente com os vereadores. A secretária
colocou que dos 900 alunos atendidos, 500 são do Estado e que é
necessária uma avaliação da prestação de serviço.
O reajuste dos servidores foi
outro tema discutido. 6.6% de
reajuste é a reivindicação do Sindicato dos Servidores Municipais,

porém, foi colocado pelo prefeito
de que sendo deliberado este índice, dificilmente nos meses de
outubro em diante, a Prefeitura
continuaria a pagar os salários em
dia, como acontece atualmente. A
maior parte dos vereadores mostrou-se solidária com o prefeito.
Técnicos da Fazenda e Administração vão analisar o assunto até
a próxima quinta-feira.

A prestação do serviço público municipal oferecido da área da
Saúde foi também bastante discutido nesta reunião. Número de
exames, transporte, atendimento, entre outros, foram tratados.
Conforme Carlos Souza, vários levantamentos são realizados para
equacionar os problemas e em
breve serão adotadas medidas
para amenizar a situação. Ques-

tões pontuais no Planejamento,
Meio Ambiente, Obras, Festival
Internacional do Balonismo, que
vai ocorrer entre os dias 28 de
abril e 1º de maio, o Plano Diretor
e o Aeroporto Regional de Torres
ainda foram levantadas, todas
respondidas pelos secretários
municipais. (Com Carmem Gonçalves- Diretoria de Comunicação
e Marketing)

PROJETO DA PREFEITURA PODE RECEBER
PRESSÃO DA OPOSIÇÃO NA CÂMARA DE TORRES
Pedido de suplementação de verbas passa de R$ 1 milhão e oposição desconfia da intenção da prefeitura com estas suplementações
Por Fausto júnior

Vereador Tubarão (PMDB)

Já está nas Comissões temáticas da Câmara de Torres o
processo 10/17, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar de
R$ 1.6 milhão na vigente Lei
Orçamentária. A verba é para
diversas secretarias, principal-

mente a secretaria de Saúde,
que ocupa várias demandas de
suplementação (onde a prefeitura pede autorização do Poder
Legislativo). O PL COMPLETO
PODE SER ACESSADO NO SITE
DA câmara, no endereço www.
camaratorres.rs.gov.br.
O assunto é recorrente e sempre foi considerado natural, mas

tem recebido críticas na oposição ultimamente, principalmente quando os valores são altos.
O vereador Gimi (PMDB), já
ameaçou fazer campanha para
que a bancada de seu partido
rejeite em bloco os pedidos de
suplementação orçamentária,
por conta da situação de fragilidade financeira da prefeitura e,

também, por afirmar que a municipalidade não estaria usando
os 15% que pode suplementar
no orçamento de cada secretaria, sem aprovação da Câmara.
Gimi alega que isto “pode dar
muita autonomia para o governo mexer no orçamento no final
do exercício”, o que pode causar
confusão sobre os dados reais.

VEREADOR RECLAMA DE EXAGEROS DA ADMINISTRAÇÃO
Na última sessão da Casa,
realizada na segunda-feira (dia
13/3), o vereador Carlos Monteiro, o Tubarão (PMDB) também tocou no assunto das suplementações. Ele disse que o

governo está reclamando de furos orçamentários anunciados e
deixados pelo governo passado,
quando, para ele, alguns já foram
pagos. Tubarão também reclama
do corte de verbas por conta des-

te problema financeiro, que em
sua avaliação “não é tão grande
quanto reclamado pelos atuais
gestores da prefeitura”.
Na próxima sessão, que se
realiza na segunda-feira, dia 20,

este PL irá à votação. Será quando o governo Carlos Souza poderá medir a força da pressão da
oposição, caso tente rejeitar o PL;
pode medir a força de sua base
do governo na Câmara (que tem

maioria absoluta); e pode, também, medir o poder de articulação dos experientes vereadores
do PMDB, a oposição declarada
ao governo atual de Torres.

Vereador torrense sugere que festa da Semana
Farroupilha volte para o centro da cidade
Na última sessão da Câmara
de Vereadores de Torres, realizada na segunda-feira, dia 13/3,
o vereador Dê Goulart (PDT) sugeriu, em seu pronunciamento,
que a prefeitura de Torres trabalhe para trazer as comemorações

da Semana Farroupilha de volta
para a região central de Torres.
Ultimamente, o centro local das
realizações está na Vila São João,
no Parque de Rodeios do CTG Porteira Gaúcha. O vereador reclama
que as pessoas mais pobres locais

sofrem por falta de festas. Disse
que “os mais ricos, que têm vários
apartamentos são os que não pagam os impostos, hoje calculados
em mais de R$ 100 mil em atraso pela prefeitura”. Dê usou este
argumento para sugerir que a ci-

dade realize mais festas para as
famílias menos abastadas. “Chega de as pessoas simples só se
defrontarem com os problemas
da política que saem na TV. Eles
precisam de mais diversão”. Disse
o vereador.

as festividades eram realizadas
na Praça Getúlio Vargas, quando
os moradores dos bairros tinham
acesso com mais facilidade. E
quanto ao “adiantado da sugestão” (já que a festa é só em

setembro), Dê explicou que o
tempo passa rápido e que esta
mudança já deveria ser programada para logo, já que poderá
necessitar de negociações e investimentos.

Parque do Balonismo seria o lugar
O vereador sugere, inclusive,
que as festividades do evento
tradicionalista, que se realiza em
setembro, ocorram no Parque do
Balonismo, como já houve sugestão idêntica feita pelo ex-ve-

reador Nego em anos anteriores
(vereador este que não concorreu à reeleição e está fora da Câmara).
No mesmo depoimento, Dê
Goulart lembrou da época que

Dê Goulart (PDT)

A FOLHA

MEIO AMBIENTE

Sexta-Feira, 17 de Março de 2017

Prefeitura torrense esclarece sobre poda de
grande figueira em frente ao Banco do Brasil

No dia 11 de março, poda
de uma antiga e conhecida
figueira, situada em frente â
agência do Banco do Brasil,
gerou grande repercussão
na cidade. Nas redes sociais,
pessoas compartilhavam fotos da árvore e manifestavam-se indignadas com os
exageros da poda - seja pela
descaracterização da figueira,

pelo desamparo aos animais
que viviam na árvore ou outras razões. Os galhos da mesma, espalhados ao montes
junto ao meio fio, comprovam o tanto que foi podado
da figueira.
A situação levou a Prefeitura de Torres a emitir uma
nota na última terça-feira
(14), por meio da Secretaria
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Municipal do Meio Ambiente
e Urbanismo (SMAURB). Conforme a SMAURB, foi aberto
um processo administrativo
“com a finalidade de averiguar a ocorrência de descumprimento dos termos da
licença concedida para poda”.
Caso isto seja comprovado, os
responsáveis serão autuados
dentro da legislação vigente.

Confira a nota da SMAURB
“O manejo foi objeto de processo de licenciamento junto
ao órgão ambiental municipal,
tendo sido emitida licença para
uma poda, na data de 04 de
abril de 2016, em função dos
conflitos dos galhos com o prédio vizinho e do próprio banco.
A licença uma vez emitida, estabelece as condições/restrições
para que o manejo seja executado.
Em caso de área pública, o
manejo é executado pela prefeitura ou por órgãos autorizados tais como os Bombeiros e a
CEEE. Porém, quando a árvore
esta situada em área privada, o
manejo deve ser executado por
empresa ou profissional particular.
No caso em questão, o espécime esta situado no recuo

de jardim, portanto em área
particular .Trata-se de um espécime de Ficus benjamina, uma
Figueira exótica, originária da
Ásia, a qual pode atingir grande porte.
Foi aberto processo administrativo com a finalidade de averiguar a ocorrência de descumprimento dos termos da licença,
e caso isto fique comprovado,
os responsáveis serão autuados
nos termos da legislação vigente. Apesar de ser uma espécie
bastante resistente à poda, o
espécime deverá ainda ser monitorado a fim de verificar a recuperação do mesmo.
A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Urbanismo
(SMAURB), informa ainda que:
1. Qualquer manejo (poda,

transplante ou supressão) de
vegetação tanto em área pública quanto em área privada,
dependem de prévio licenciamento junto aos órgãos responsáveis: na área urbana o
licenciamento deve ser junto
ao órgão municipal (SMAURB)
ou no caso de área rural, junto
ao órgão estadual (SEMA-RS).
No caso de espécies legalmente
protegidas (exemplos: figueiras
nativas e butiazeiro) o licenciamento é compartilhado.
2. Em relação ao plantio, em
geral as pessoas escolhem o
que plantar observando apenas
a beleza da árvore, entretanto,
em alguns casos isto acaba virando um problema, uma vez
que a árvore escolhida pode
não ser compatível com o local
de plantio.

FOTO de Carla Acosta Boque (Via Facebook)
2. Em área pública, o plantio
de árvores, em Torres, obedece
o disposto no PLAMT (Plano de
Arborização do Município de Torres), o qual possui diversos critérios, os quais permitem escolher
a melhor espécie vegetal para a
área de plantio.
3. No caso de plantio em área
privada, não há regramento específico, entretanto fica o alerta
quanto a necessidade de obser-

var alguns critérios na escolha,
tais como presença ou não de
rede de luz/ água/esgoto; distância em relação a edificações, uma
vez que as diferentes árvores possuem características específicas
quanto ao tipo de raiz, padrão de
copa e tamanho entre outros.
Para maiores orientações contate a SMAURB no e-mail: dla@
torres.rs.gov.br”

Produtos exclusivos na
Rainha de Torres. Sua casa
mais bonita e confortável.

Av. Benjamin Constant, 147 - Centro • Torres - RS

Comprou, é ponto.

• Imagens meramente ilustrativas. • Ofertas válidas de 13/03/2017 a 09/04/2017 ou enquanto durarem os estoques, salvo erros de impressão. • Garantimos a quantidade mínima de 10 peças por oferta anunciada. • Planos
de pagamento: compre em até 5 vezes nos cartões de crédito Banricompras, Diners, Hipercard, Sicredi, Visa e MasterCard • *Crediário próprio em 1+4 vezes sem juros. • Nas compras com juros no crediário próprio: Plano
0+4x, encargos de 3,5% ao mês e CET mensal de 3,8% ao mês. Plano 0+5x, encargos de 4% ao mês e CET mensal de 4,27%. • Condições sujeitas à análise de crédito. • Parcela mínima de compra: R$ 30,00 • No crediário
próprio, pode ser exigida entrada na primeira compra.
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TREZE VEREADORES, TREZE MULHERES
HOMENAGEADAS NA CÂMARA TORRENSE

Após ter sido adiada, sessão solene ao Dia da Mulher na Câmara ocorreu dia 13 de março. Alguns vereadores escolheram homenagear familiares.
Na segunda-feira, dia 13 de
março, após a sessão ordinária da casa, a Câmara Municipal de Torres realizou a Sessão
Solene dedicada ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em todo o mundo dia
8 de março. A homenagem
seria realizada na semana
anterior, mas foi transferida,
em respeito ao falecimento
de uma mulher da sociedade
torrense.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

E entre flores, homenagens
e homenageadas, a Presidente da Câmara de Torres, Vereadora Gisa Webber, prestou
sua homenagem, criticando
a violência contra o gênero
feminino (ainda uma mazela,
infelizmente), exaltando a força e determinação do sexo feminino e desejando cada vez
mais a inserção da mulher na
política. Gisa escolheu como
torrense mulher, para receber

a homenagem pública, a juíza da comarca local Marilde
Goldschmidt. E cada um dos
treze vereadores da casa escolheu uma mulher - à seu critério - para ser homenageada
publicamente pela Câmara no
Dia Internacional da Mulher.
Alguns vereadores escolheram familiares para serem
elencados na sessão solene e
receberem as homenagens da
casa. Outros preferiram não

Ana Paula Pinto Jacob – Vereador Rogério Jacob (PDT) (Esposo)
Edi Nunes da Rosa – Vereador Fábio da Rosa (PP) (Filho)
Elaine Joras Kiefer – Vereador Valdemar Alves (PP)
Enerina de Oliveira Silveira – Vereador Ernando Elias da Silveira (Rede) (Esposo)
Eva Dinis Matos - Vereador Carlos Jacques (PMDB)
Ingrid Luciana Emmer – Vereador Jeferson dos Santos (PTB)
Lea Teresinha Gálio Gründler – Vereador Carlos Monteiro (PMDB)
Lídia Fernandes Boque – Vereador Gibraltar Vidal (PMDB)
Maria Luiza Cipriano Martins – Vereadora Marisete da Silveira (PT)
Maria Tereza da Silveira – Vereador Valmir Alexandre (PRB)
Marilde Goldschmidt – Gisa Webber (PP)
Rosa Maria Lumertz – Vereador Marcos Klassen (PMDB)
Zilma Brocca Goulart – Vereador Deomar Goulart (PDT) (Esposo)

familiares, focando em mulheres com participação social
de destaque como critério.
Outros, ainda, homenagearam mulheres que participaram de forma propositiva nas
lutas contra preconceitos e
pela igualdade entre gêneros.
No quadro, a lista das
mulheres que receberam a
homenagem - com os vereadores que as escolheram ao
lado.

Vereador de Torres reúne-se com
chefe do gabinete do Governador

Na quinta-feira (16), o vereador Valmir Daitx Alexandre, o Pardal, teve agenda foi com o
Sr João Carlos Mocellin, chefe de gabinete do
governador. O encontro foi para tratar da falta
de funcionamento da agência do IPE (Instituto
Previdenciário Estadual) em Torres.
Também foi falado sobre a liberação de R$
382 mil, recursos conquistados na consulta
popular para a obra de acesso à UTI do Hospital de Torres, obra que atenderá às exigências
para o credenciamento pelo SUS, do serviço
de oncologia.

Vereador torrense questiona forma de cortes
de despesa na secretaria de educação
Após, reunião (foto) encaminhou propostas de possíveis
mudanças para a prefeitura
Em seu pronunciamento durante a última sessão da Câmara
Municipal, realizada na segunda-feira, dia 13/3, o vereador
Gibraltar Vidal, o Gimi (PMDB)
questionou a forma com que a
prefeitura anunciou cortes de
despesas na Secretaria da Educação. Ele se referiu à suspensão
de benefícios de alimentação aos
professores e funcionários de escolas, bem como aos cortes no
transporte escolar gratuito para
alunos da rede de ensino estadual, conforme implementado pela
prefeitura.
Gimi, em seu depoimento afirmou não estar preocupado com a
legalidade das ações da secretaria
visando contenção de despesas.
Mas se diz preocupado, isto sim,
com o reflexo desta mudança
abrupta nas pessoas que ganham
pouco (funcionários) que contavam com a alimentação no trabalho e que, agora, não as terão
mais. “Deveríamos fazer um levantamento mais detalhado para

saber se não há pessoas que
serão muito prejudicadas com o
corte”, afirmou Gimi.
No caso do Transporte, para
o vereador Gimi, a prefeitura
deveria antes do corte colocar
o Ministério Público estadual no processo, para mostrar a
responsabilidade estadual não
cumprida (caso seja este o caso)
e para acionar o MP para que
pressione a secretaria estadual

da educação para que providencie o transporte, até então feito
pela prefeitura e que deverá ser
cortado.
Uma reunião realizada na Câmara (foto), com a presença de
vários vereadores e representantes da educação, encaminhou as
ideias dos gabinetes sobre o assunto, para que a Secretaria de
Educação pra prefeitura estudar
o processo de mudança.
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“Eu sempre quis ter um apartamento que pudesse olhar o
mar e seu movimento. Estive em Torres no carnaval e conheci
o La Vistara que era exatamente o que eu imaginava e
gostaria de ter na praia. Bem localizado, no centro da cidade,
com vista para o mar e para as belezas naturais do entorno,
além da completa infra estrutura do condomínio.
Foi por tudo isso que achei que este era o lugar certo pois
juntava o meu sonho com a bela arquitetura do
empreendimento da Ullmann Dick, empresa que se mostrou
bastante comprometida em tornar realidade este desejo.”

K

Carlos Barcellos, 53 anos, Empresário/Pelotas

LA VISTARA. AQUI, O SOL
NASCE ANTES PARA VOCÊ.

PISCINA ADULTO E INFANTIL

SALÃO DE FESTA

ESPAÇO LAREIRA

SPA

FITNESS

PARRILHA

RUA JOSÉ PICORAL, 227
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Sindicato de Hotéis do Litoral reclama
dos sistemas alternativos de venda de hospedagem
Água do mar boa e presença da região na mídia estadual foram pontos fortes do alto verão
para hoteleiros e proprietários de restaurantes

Na última terça-feira, dia 14
de março, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte (SHRBS – LN) realizou sua reunião
de Avaliação da Temporada
de Verão. O Encontro, liderado pela presidente do SHRBS,
LN - Ivone Ferraz - ocorreu

aqui em Torres, acompanhado de um churrasco servido
aos presentes, no Guarita
Park Hotel. Lá foram recebidas importantes representações de empresários sindicalizados de cidades da região,
que trataram também sobre
temas pontuais da categoria,

Reflexos da crise e luta
contra concorrência informal
Conforme avaliação do grupo no encontro, a crise que
abala o Brasil atrapalhou o
movimento dos hoteleiros e
empresários da gastronomia
da região, mas não atrapalhou
tanto quanto tem atrapalhado outros setores produtivos.
É que a vinda dos argentinos
para o litoral gaúcho, como em
Torres, fez com que o mês de
janeiro tenha sido considerado
muito bom. Já o mês de fevereiro sofreu um pouco mais
os reflexos da crise, embora

o tempo ensolarado e o mar
limpo e quente tenham colaborado para melhorar a quantidade e qualidade da estada
de turistas na região. Inclusive,
o fato de o mar estar limpo e
quente - bem como a presença
argentina em nosso litoral gaúcho - também acabou gerando
mídia estadual sobre o turismo
da região. Conforme a presidente Ivone Ferraz, “telefonemas de meios de comunicação
estaduais como RBS, Correio
do Povo, Jornal do Comércio,

como, por exemplo, a posição
patronal na convenção Coletiva dos trabalhadores do setor; o calendário de Feiras que
o sindicato irá participar neste
primeiro semestre de 2017;
a confecção de materiais de
divulgação dos destinos da região, dentre outros assuntos.

dentre outros, foram sistêmicos e constantes durante os
meses de janeiro e fevereiro”.
A presença de aplicativos
que fomentam o aluguel de
quartos como o Airbnb (o mais
citado) atrapalha a venda dos
hoteleiros formais no mercado. Para a presidente Ivone
Ferraz, a categoria deve iniciar
uma busca por maior controle
e regulamentação destas formas de aluguel de estadias na
região. “No mundo inteiro a
categoria tem cobrado regula-

Reunião de avaliação de temporada ocorreu em Torres

mentação maior, porque estas
modalidades não pagam os
impostos que pagamos e não
recebem exigências de segurança que recebemos o que
torna a concorrência desleal”,
afirmou Ferraz. “Temos que
buscar legislações municipais
para enquadrar quem possui
hotel e utiliza estes serviços”,
disse.
O grupo também vai procurar trabalhar junto às autorida-

Site do Sindicato e aumento do período da temporada
O grupo também conversou
sobre a, conforme avaliam,
“tradição da mídia em divulgar
o final do veraneio no início de
março”. Para o grupo de em-

presários que dirigem os estabelecimentos de hospedagem
e gastronomia voltados para
os turistas da região, “o calor, a
praia e a possibilidade de tirar

férias, se divertir e descansar
continuam vivos em março,
em alguns casos e até no mês
de abril”. Por isto, o sindicato
vai tentar organizar uma forma

Divulgação do litoral norte pelo RS
Uma reunião com autoridades do poder legislativo
e executivo do Rio Grande
do Sul será agendada para

breve pelo SHRBS-LN. É
que o grupo pretende que
volte a divulgação do Estado gaúcho e seus destinos

em eventos de turismo espalhados pelo Brasil e pelo
continente. Eles querem,
que ao menos na Argenti-

des municipais para que proíbam a venda de hospedagem
com placas e carros estacionados nas entradas das cidades.
Para eles, a modalidade polui o
ambiente de turismo, fomenta
os alugueis irregulares de pousadas que não tem registro
nem segurança para hospedar
turistas, além de gerar insegurança aos visitantes que chegam aos municípios com intenção de se hospedar.

de quebrar a tradição de divulgar “o final da temporada” nos
meios de comunicação.
Um site do SHRBS será orçado para que a entidade busque

viabilizar o meio de comunicação social das atividades para
o público. A ideia foi dada na
reunião e prontamente aceita
pelos sindicalizados.

na, por exemplo, o destino
Litoral Norte do RS seja divulgado pela secretaria Estadual de Turismo, como já

ocorreu em tempos anteriores, conforme lembram
alguns dos sindicalizados
presentes.

Torres é um dos oito municípios que compõem o
projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul
Prefeitos e assessores de oito municípios se reuniram em Praia Grande (SC)
para impulsionar o andamento das ações do projeto Geoparque

Cânion Itaimbézinho

Prefeitos e assessores de oito
municípios do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, dentre eles o
prefeito de Torres, Carlos Souza,
se reuniram na noite desta quinta-feira (9), em Praia Grande (SC)
para impulsionar o andamento
das ações do projeto Geoparque
Caminhos dos Cânions do Sul,
que prevê a preservação do patrimônio geológico da região e a
utilização deste bem natural para
promoção turística.
O projeto, que se iniciou em
2007 e tem como pilares o Geo-

turismo, a Geoeducação e a Geoconservação, trará para a região
benefícios como projeção e visibilidade internacional ao turismo
local com a obtenção do certificado da Unesco; potencialização
do turismo e do desenvolvimento socioeconômico; elevação do
nível de emprego e de renda das
famílias; promoção e proteção da
geodiversidade, biodiversidade e
de outros bens naturais e culturais; promoção da educação ambiental; aproximação da relação
entre as populações locais e suas

culturas, entre outros.
Conforme explicou a geóloga
Flávia Lima durante a reunião,
“para a criação do Geoparque é
necessária a chancela da Unesco
- responsável pela Rede Global de
Geoparques – e para isso alguns
requisitos precisam serem atendidos”. Desta forma, os gestores
municipais organizaram um breve
cronograma de atividades, tendo
como prioridade a consolidação
de um consórcio entre os municípios e de uma diretoria para dar
seguimento às ações.

conhecer a região. Temos que
aproveitar essa oportunidade e
dar um novo rumo para o nosso
turismo”, concluiu Henrique
A área que engloba o Geoparque Caminhos dos Cânions
do Sul é de 2.830 km² e abriga
mais de 73 mil habitantes fixos
de municípios catarinenses e
gaúchos - Morro Grande, Timbé

do Sul, Jacinto Machado, Praia
Grande, Cambará do Sul, Itati,
Mampituba e Torres. Na área, 12
geossítios já foram inventariados
pelo Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), sendo cinco com grau
de relevância internacional. (Por
Maiara Raupp- Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura e
Esporte).

Geoparque seria inédito no sul do país
Atualmente o Brasil possui
apenas um Geoparque, localizado no Ceará. O Caminhos dos Cânions do Sul seria o segundo do
país. “Vocês tem um dos maiores
potenciais para desenvolver um
geoparque. O que falta é consolidar algumas ações. É uma das
melhores propostas que o Brasil
tem hoje em curto prazo”, afir-

mou Flávia, destacando ainda
que Torres é um belo braço do
cânion que chegou no mar.
O prefeito de Torres, Carlos
Souza, demonstrou total apoio
ao projeto. “Torres será parceiro
sim. O projeto é perfeito e importante para a nossa região. Temos
agora é que trabalhar. O desafio
é concluir o projeto e encami-

nhar à Unesco até outubro do
ano que vem”, garantiu Carlos.
O prefeito de Praia Grande,
Henrique Maciel, disse estar motivado e reforçou que é preciso a
união dos municípios para tirar
o projeto do papel. “Não podemos medir esforços para fazer
isso acontecer. É uma porta que
se abre para o mundo inteiro
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Um dos criminosos mais procurados da Serra Gaúcha é preso em Arroio do Sal

Na manhã desta terça-feira
(14/03), policiais da Delegacia
de Capturas (Decap) do Departamento Estadual de Investigações
Criminais (DEIC), com apoio da
Divisão de Inteligência do Departamento (DIPAC), realizaram uma
ação no litoral gaúcho, culminando com a prisão de um dos homens mais procurados da região
da Serra Gaúcha. A ação ocorreu
na Praia da Âncora, pertencente ao município de Arroio do Sal,
onde foi capturado um indivíduo

de 36 anos, que se encontrava na
condição de foragido possuindo
quatro mandados de prisão, todos
expedidos pela prática de homicídios qualificados. O site da Polícia
Civil não divulgou o nome do suspeito.
Segundo o delegado Arthur
Raldi, os policiais recentemente
já haviam realizado diligências
naquela praia em busca do paradeiro do alvo, não tendo logrado
êxito na outra oportunidade, mas
levantaram pistas que no dia de

COM EXPLOSIVOS, BANDIDOS ATACAM
AGÊNCIA BANCÁRIA EM TRÊS CACHOEIRAS

Criminosos explodiram a agência
do Banrisul de Três Cachoeiras, no
Litoral Norte, na madrugada de terça-feira (14). De acordo com informações da Brigada Militar de Torres, o
ataque ocorreu às 2h30min. Os assaltantes conseguiram explodir ao menos dois caixas eletrônicos.
A suspeita é que tenham levado o
dinheiro. Não houve feridos e nem
confronto com a polícia. O local foi
isolado e passará por perícia nesta
manhã. Testemunhas viram dois homens fugindo do local em uma moto,
mas a participação de mais pessoas
não está descartada.
Na madrugada da última sexta-fei-

ra, uma agência do Banrisul em Vale
Real, no Vale do Caí, foi explodida por
quatro bandidos que fugiram em duas
motos. A polícia investiga se o mesmo
grupo participou dos dois ataques.

Homem assassinado a tiros
no interior de Torres

No final de tarde de sexta-feira
(10),um homem foi executado à tiros
no Bairro Campo Bonito, em Torres
- próximo ao cemitério. Conforme
informações do site Litoral na Rede,
a vítima foi identificada como Lucas
Silveira Borba. Segundo a Brigada
Militar, o homem tinha vários ante-

cedentes criminais relacionados a
drogas.
Agora, a Polícia Civíl de Torres investiga as circunstâncias do caso e
eventuais suspeitos. Nas estatísticas,
o caso entra como o primeiro homicídio registrado na Delegacia de Polícia
de Torres em 2017.

No centro de Torres, bandidos
assaltam loja de telefonia celular
Na manhã desta segunda-feira
(13), a loja de uma representante de
telefonia celular, localizada no centro
de Torres, foi assaltada. Os bandidos
renderam os funcionários da loja da
Vivo e levaram diversos smartpho-

nes. Eles teriam saído em um veículo
Siena Branco.
Ninguém ficou ferido no assalto.
Câmeras de segurança flagraram a
ação criminosa, e as imagens estavam
sendo investigadas no dia do crime.

hoje conduziram ao êxito da ação.
“Ressalta-se a alta periculosidade
do preso, que possui oito passagens policiais por crimes de homicídio, além de participação em
outros delitos como roubos, estupro, e tráfico de drogas, todos
os crimes cometidos na cidade de
Caxias do Sul”, conta o delegado.
O capturado está sendo conduzido ao DEIC para a realização das
formalidades legais concernentes
a sua captura, de onde seguirá
para o sistema prisional.

TAXISTA MORTO A FACADAS
EM PASSO DE TORRES

Na manhã desta sexta-feira um
taxista foi assassinado em Passo
de Torres. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11
horas de hoje, dia 10, para averiguar uma ocorrência, onde um
homem estava ferido com golpes
de faca e no local, os socorristas
constataram que o homem estava
morto.

As Polícias Civil e Militar foram
acionadas, assim como Instituto
Geral de Perícia (IGP) e Instituto
Médico Legal (IML). Segundo informações, Jairo António de Matos Bauer é taxista e foi assassinado com facadas, fora do veículo
em uma rua sem saída, à beira do
Braço Morto do Rio Mampituba.

Traficante é preso com crack,
cocaína e maconha, em Torres
Um traficante foi preso, na noite dessa quarta-feira (15), em um
conhecido ponto de tráfico no
bairro São Jorge, em Torres. Policiais militares faziam patrulhamento na rua Alvanira José Flores
quando se depararam com o homem vendendo drogas em frente
à uma residência. A Brigada Militar já havia recebido diversas denúncias em relação às atividades

criminosas no local.
Na casa foram apreendidos
porções de crack, maconha e cocaína, além de quase R$ 1,3 mil e
materiais para preparar os entorpecentes para a venda como papel filme, faca e pedra para cortar
a droga. O traficante foi autuado
em flagrante na Delegacia de Torres e encaminhado para a Penitenciária Modulada de Osório.

Suspeito de furtos em Osório
é preso em Torres

Na quarta-feira (15), um homem suspeito de realizar furtos
na cidade de Osório foi preso no
centro de Torres. Em seu celular,
haviam diversas fotos de estabelecimentos comerciais e também
conversas com comparsas do cri-

me. Nas conversas, falavam sobre
prováveis assaltos a comércios e
bancos, furtos, clonagem de veículos e tráfico de drogas. Diante
das evidências, o suspeito foi encaminhado preso até a delegacia
de Policia de Torres.
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Fausto Araújo Santos Jr.

CORTES... Financeiros
e DIDÁTICOS
O prefeito de Torres Carlos Souza tem anunciado
cortes de gastos da administração da prefeitura para
que o orçamento possa se adaptar às necessidades
orçamentárias. Parece que os cortes serão feitos
com dois objetivos: 1 – Efetivamente financeiro,
para diminuir saída de recursos; 2 – Os didáticos:
para dar exemplo de austeridade, buscar mexer com
A ALMA do administrador e da população como
um todo.
Um exemplo de corte financeiro simples foi o
dado pela secretaria de Turismo ao não gastar nada
com o Carnaval, pelo menos diretamente. Isto quer
dizer que a situação neste caso é TEMPORÁRIA.
No futuro, o Carnaval pode voltar a ser um evento
onde a prefeitura invista recursos diretamente, mas
neste verão que passou a opção do governo foi de
CORTAR este gasto (ou investimento).
Um exemplo de corte didático pode ser exemplificando, por exemplo, no anúncio do corte do benefício diário da refeição nas escolas por professores
e alguns servidores. Se é de direito, se dá, se não
é, não se dá. O fornecimento de refeição nas escolas é dever do Estado (prefeitura, no caso) para OS
ALUNOS. Os professores e funcionários recebem
vale alimentação para suprir sua demanda.
Outro corte didático é o corte do transporte escolar para alunos atendidos pelo Estado. Se a escola é
do Estado do RS, quem deve transportar é o Estado
do RS. É claro que, como afirmou (com razão) o
vereador Gimi em seu espaço na Câmara, “a secretaria de EDUCAÇÃO de Torres deveria se preocupar com tudo que se refere a Educação dos cidadãos
torrenses”, principalmente crianças e adolescentes.
Portanto, deveria buscar no Estado as verbas para o
transporte, ou fazer um convênio como já houve no
passado, ou avisar o MP sobre as falhas jurídicas.
Mas, para mim, ficar pagando o que não é de dever
não se trata de um BOM EXEMPLO. Ao contrário,
mostra vulnerabilidade, dá chance do gestor fazer
favor a quem não deve e etc.
Em ambiente de guerra financeira - como o que
passa Torres após ter déficits enormes no orçamento - não basta CORTAR despesas. Deve - se MOSTRAR e DAR exemplo de AUSTERIDADE. Tem
coisas que acabam saindo mais caras se feitas da
forma certa, mas o dinheiro público deve ser sempre gasto com critérios claros.
“À César o que é de César” diz o ditado... Isto é
DIDÁTICO e mexe com o ESPÍRITO das pessoas,
o que às vezes funciona mais do que cortes por si
só... Se tiver de dar alimentação, que se faça um benefício específico para os servidores e que se coloque nas leis. Mas abrir espaço para servidor comer
a merenda, mesmo que seja “econômico”, não se
trata de uma ação nada didática, na minha opinião.

Debates antigos e confusão
Mais uma vez, teve reunião do Conselho do
Parque Itapeva para tratar de alguns assuntos que,
infelizmente, já fazem aniversário sem ter avanços. Esperamos que avanços ocorram, por Torres
e pelo Meio Ambiente. Mas a relação entre parte
da sociedade de Torres e o parque continua ruim.
Parece que só piora.
Não se trata de saber quem tem razão. O assunto é nebuloso. Trata de preservar um ambiente
natural frágil e importante. Mas há alguns anos informações desencontradas sobre o PEVA correm
e são usadas como informação oficial. Depois, ou
são esquecidas ou são questionadas se existiram,
sempre após as mesmas informações conseguirem
ser divulgadas (inclusive via jornal). Para quem
trabalha com a informação, isso cria um cenário
confuso.
Mais ou menos no ano de 2010, o Camping
que estava funcionando dentro do Parque Itapeva,
que tinha gente de todo o Brasil em sua frequência, acabou sendo INTERDITADO pelo Ministério Público com a alegação que o local estaria
OFERECENDO RISCO aos usuários. Na época,
pessoas ligadas ao parque afirmavam que a área
deveria ser reformada para ser reaberta. Mas o que
aconteceu foi somente a interdição. Ninguém mais
lutou pela reforma do camping. E a área que poderia hoje ser uma força turística está abandonada.
Mais recentemente, no final de 2013, noticiamos
sobre um plano de uso sugerido pelo ex-secretário
do Meio Ambiente de Torres para a FAIXA DE
AREIA, para RESOLVER a ação que questionava

a forma que estava ocorrendo a entrada de veículos
da Praia de Fora, sumiu. As informações que se
recebeu disseram que ele (o Plano de uso da beira
de praia) não teria sido aprovado. Mas outras informações que recebi, e que parece foram pauta
da reunião que aconteceu na quinta-feira (dia 16)
junto ao Conselho do Peva, dão conta que ninguém sabe como o documento transitou junto às
autoridades estaduais e FEDERAIS, pois a ação
de fechamento para a entrada de veículos é uma
AÇÃO FEDERAL. Ou seja, os julgadores da causa perdida não teriam avaliado o plano (muito bem
feito) do ex-secretário.
Outra coisa que NÃO ANDA é o PROCESSO,
movido pelo MP Estadual, onde o Estado do RS
e a prefeitura de Torres são réus nas questões de
demarcação dos limites da área do PEVA, principalmente sobre a responsabilidade de famílias que
residem na área nebulosa, quando uns dizem que
é do Parque e outros dizem que é da área urbana
de Torres. Ano passado,algumas famílias foram indenizadas e suas casas desapropriadas, é verdade.
Mas cadê a continuidade deste processo, tão importante na comarca?
Acho que tem gente que NÃO QUER sequer
negociar para que haja uso e atividades turísticas
dentro do Peva, e no entorno do Parque. Não se
sabe bem quem são estas pessoas. Mas, silenciosa e sorrateiramente, informações aparecem e somem, sem ninguém saber sequer seu rastro. Acho
estranho... mas pode ser só teoria conspiratória
sem sentido.

Bastidores e a Secretaria de Saúde
Parece que não foi muito serena a reação
da secretária de Saúde de Torres durante uma
reunião, entre vereadores e secretários, que foi
promovida pela prefeitura na semana passada.
Uma fonte de dentro da municipalidade diz que
a relação entre o assessor do prefeito e a secretária ficou tempestuosa após a mesma ter SE
RETIRADO da reunião durante debates que
envolviam vereadores e os executivos. Outra
fonte, de outro lugar - completamente diferente - me disse que a secretária estaria querendo
sair de seu cargo, após apenas 2 meses e meio
na chefia da pasta.
Por outro lado, a mesma fonte me informou
que o vice - prefeito foi á Radio Maristela dar
entrevista, onde teria prometido muitas melhorias de serviço para a secretaria de Saúde
nos próximos meses, quando se sabe que as finanças municipais estão em estado de alerta e
requerem, ao contrário, muita austeridade. E o
vice-prefeito é casado com a atual secretária de
Saúde. Além disto, sempre disse que iria trabalhar ao lado se sua esposa na pasta. Veremos o
que se passa... e o que é especulação ai...
Mas o que EU SEI é que a gestão da pasta
é bastante complicada. Talvez saber interpretar
números financeiros e seus impactos no orça-

mento seja mais importante para a gestão da
pasta do que o ‘feeling humanista’ do profissional que se identifica com a gestão da Saúde.
Sabe - se que quando não se tem dinheiro,
é MUITO MAIS DIFÍCIL trabalhar. Sabe-se
que medidas duras oriundas de cortes devem
ser feitas, mesmo em orçamentos grandes
como o da Saúde, que têm 15% do orçamento geral para gastar... No mínimo... E por lei!
Portanto, há de se ter paciência com qualquer
secretário (a), assim como se deve ter insistência em mostrar para o gestor (a) da pasta
- seja lá quem for - de que a criatividade, a
serenidade e a firmeza devem dirigir as ações
do dia a dia quando se está em momentos de
crise financeira.
Certamente, nestas épocas bicudas, terá
gente que irá perder o que tem, terá gente que
irá ter de trabalhar mais e terão cidadãos que
deverão se conformar com faltas de serviços
antes oferecidos, (alguns serviços que, às vezes, não são tão essenciais assim). Em épocas
de operação de GUERRA contra as despesas,
muito mais analise deve ser feita. E as pessoas
devem se conscientizar que não dá para cortar
gasto sem cortar algum serviço, pelo menos
alguns...
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Municípios do Litoral tem
seminário para debater
soluções para as receitas

Os gestores municipais do litoral norte, região da AMLINORTE (Associação dos
Municípios do Litoral Norte), vão discutir
medidas que possam alavancar a arrecadação municipal em Seminário sobre Gestão
Tributária Municipal, que acontece no próximo dia 28 de março, no Ritter Hotel em
Porto Alegre. O evento é gratuito e contará
com palestrantes especializados que trabalham diariamente em torno do tema.
As palestras abrangem tópicos como a
construção de alternativas para as receitas, o Simples Nacional e o SEFISC, as 10
medidas para incrementar a arrecadação
a partir da divida ativa, bem como, o ITR

e as possibilidades deste tributo nos Municípios. O objetivo é auxiliar secretários
de fazenda e gestores municipais da área
de tributação e fiscalização, a construir caminhos e conhecimento para desenvolver
iniciativas capazes de ampliar as receitas
municipais.
“A receita é o oxigênio da administração municipal e os gestores precisam estar
preparados para os desafios e conhecer as
tendências atuais na área tributária”, afirma o consultor Eudes Sippel, um dos palestrantes do seminário.As inscrições gratuitas vão até o dia 24 de março e podem ser
realizadas pelo site www.gtmweb.com.br.

SAMU realiza treinamento
no Aeroporto de Torres
No último final de semana, aconteceu um
evento do SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) no Aeroporto de Torres.
Conforme o atual gestor do aeroporto, J.J.
Mariano, trata-se de um curso (treinamento)
prático e teórico,que foi voltado para mais
de 50 servidores(médicos, enfermeiros, técnicos, condutores, etc, ) que utilizaram a es-

trutura do aeroporto durante os dias 11 e 12.
J.J.Mariano disse, ainda, que a prefeitura
atendeu uma solicitação da administração
do aeroporto, garantindo o necessário corte
da grama da aérea da frente do terminal, atividade prontamente realizada pelos Secretários de Obras (Davino Lopes) e Agricultura
(Vando Brocca).

CINECLUBE TORRES APRESENTA

Flores
2014, País Basco (Espanha)

De José Mari Goenaga, Drama, 100min, CI: 7 anos
Versão original em Euskera, legendada.
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ARQUITETANDO

Carolina cereser

Arquiteta e Urbanista (51) 99328-9223
carolinacereserarquitetura@gmail.com

VESTINDO A SUA CASA

Na semana passada aconteceu em São Paulo a 15ª edição da Expo Revestir.
Considerada por profissionais da área como a “Fashion Week da Arquitetura
e Construção”, a feira é uma verdadeira vitrine de tendências e antecipa as
novidades e do ano no segmento de cerâmicas, louças sanitárias, metais, pedras, mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios, etc.
Muitas apostas dos anos anteriores continuam em alta nesse ano de 2017
como porcelanatos com efeito de materiais naturais, revestimentos 3D, ladrilhos, hexágonos e também cobogós. Valorizar a simplicidade e a praticidade,
mas sem abrir mão da sofisticação por meio do design, têm sido as apostas
dos expositores para as novas coleções.
Alguns destaques da Expo Revestir 2017:

EFEITOS MARCANTES DO INDUSTRIAL URBANO
A versatilidade de superfícies que
permitem a reprodução de estampas,
inclusive remetendo a ação do tempo
sobre matérias-primas naturais, assim
como diferentes texturas de pedras
ornamentais, se destacam entre os
lançamentos da feira. É a escolha pra
quem não quer passar trabalho, mas
não abre mão de um estilo mais natural no decor. São produtos resistentes,
fáceis de manter e que permitem uma
diversidade de aplicações. Entre os
produtos, estavam os porcelanatos retratando o efeito desgastado e industrial - com perfeição nos detalhes - de padrões rústicos como o aço corten,
cimento queimado, mármore e madeira. Uma surpreendente novidade foi o
Porcelanato OSB, da ViaRosa, com um relevo acentuado, textura acetinada e
com acabamento cheio de detalhes. Os tijolinhos de metrô continuam fazendo sucesso e também foram protagonistas de várias coleções, ampliando a
diversidade de tamanhos e cores.

GEOMETRIA E TRIDIMENSIONALIDADE

A vida da Ane muda quando começa receber um ramo anônimo de flores todas as
semanas, assim como Lourdes e Tere, recebem um ramo em memoria de alguém que foi
importante para elas. Essa é a historia de 3 mulheres, 3 vidas alteradas pela simples presencia de umas flores. Flores que farão brotar sentimentos que pareciam enterrados...
ainda assim, são só flores.
Prêmios - Goya: Nomeado Melhor Filme e Melhor Música Original. Festival de São
Sebastián: Seção oficial de longametragens. 2014: Prêmios Feroz: Melhor atriz de reparto (Itziar Aizpuru); Artística e Figurino. No Festival de São Sebastian recebeu o Prêmio
Feroz Zinemaldia, a Concha de Prata Melhor Ator (Javier Gutiérrez) e o Prêmio do Júri à
fotografia.

Segunda-feira, dia 20/3 - 20h
No auditório do Sesc Torres

Entrada gratuita

A onda do tridimensional ainda está com
tudo em 2017. Novas linhas de revestimentos cimentícios permitem grande flexibilidade no uso com peças separadas que podem
ser montadas no local, possibilitando revestir todo o espaço ou ser usada apenas como
detalhe. Os formatos hexagonais fogem um
pouco dos padrões quadrado e retangular.
A releitura de materiais que compõem a natureza e arquitetura brasileira, deram vida a
novos modelos de revestimentos cerâmicos
com texturas e acabamentos únicos, simulando o toque e aparência de mármores e
madeiras.

ECOFRIENDLY: PRODUTOS CRIADOS
COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA
Na prática, empresas criam produtos que
usam o reaproveitamento de sobras e misturas de materiais para gerar coleções altamente sustentáveis. Destaque para uma série de coleções que unem
a composição de pó de madeira e polietileno de alta densidade, tornando
o produto final mais resistente e que
podem ser usadas em áreas externas e
internas. E ainda na concepção do produto qualquer sobra durante o processo de produção é utilizada novamente
em um novo processo, tornando o ciclo reciclável.

OBS: Saiba mais sobre os lançamentos em louças, metais e acessórios para revolucionar a sua casa na coluna da semana que vem.
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50 ANOS DE HISTÓRIA,
VIDA E FÉ NA VILA
SÃO JOÃO
Paróquia São José Operário comemora seu Jubileu de Ouro
A Paróquia São José Operário de Vila São
João, Município de Torres, está em clima de festa com as celebrações do seu Jubileu de Ouro.
E uma programação especial foi elaborada para
comemorar seus 50 anos. No último dia 12,houve uma missa especial celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Jaime Pedro Kohl com a presença
dos Padres Leonir, Almo e Gibrail e o Diácono
Paulo.
Considerada uma das menores da Diocese de
Osório, a Paróquia São José Operário surgiu dos
desmembramento da então Paróquia Nossa Senhora do Amparo (da Colônia São Pedro, hoje
Dom Pedro de Alcântara).
De acordo com a ata transcrita no Livro
Tombo a “creação”(grafia original) da Paróquia
aconteceu no dia 12 de março de 1967 na presença do Reverendíssimo Dom Benedito Zorzi
Bispo da Diocese de Caxias do Sul que procedeu
a posse do primeiro vigário Padre Luiz José Benini que foi testemunhada e assinada também
pelos senhores Rosalino Graciano de Mattos,
José Venâncio de Matos e pelo secretário geral
do bispado Padre Alberto Lamônaco.
Segundo relatos deveria ter vindo uma imagem de “São João” , para combinar com a Vila
de mesmo nome, mas a doação feita pelo Sr.
José Miguel Filho foi de “São José” e ficou sendo São José Operário.
Na época, a Paróquia era composta pelas
comunidade do Campo Bonito, Jacaré, Barro
Cortado e Vila São João. Na comunidade da Vila
São João as missas eram celebradas no Salão

Paroquial e os primeiros batizados foram em
12/03/1967, conforme transcrito no livro de
batizados: Juarez Rosa Borges, Rogério Pereira
Oliveira, José Carlos Trombini e Geneci Maria de
Matos.
O primeiro casamento foi de Bento Dinarte de
Matos e Ondina Anita Pereira no dia 20/03/1967.

Igreja construída um pouco mais tarde
O inicio da construção da Igreja matriz data de
1976 com a terraplanagem, compra e doação de
tijolos e pedras. Contudo, um novo estudo sobre
o tamanho da Igreja e atraso na terraplanagem
levou a obra a ser concluída apenas em fevereiro
de 1979.
A abertura oficial se deu no dia 19 de fevereiro de 1979, com a procissão do salão paroquial
em direção a Igreja, levando os objetos sacros,
santos e o próprio altar para a celebração da primeira missa. Nesta data foi empossada a primeira equipe de pastoral composta por José Venâncio de matos, Antônio Joaquim Pereira e Maria
Teresa Pacheco.
Atualmente a Paróquia é composta por 11 comunidades: São José Operário ( Vila São João)
, Menino Jesus de Praga ( Praguinha), Nossa
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senhora Aparecida ( Salinas II), Divino Espírito
Santo ( Campo Bonito), Nossa Senhora da Glória(Pirataba), São João XXIII(Vila João XXIII), São
Miguel (Areia Grande), Nossa Senhora de Fátima( Barro Cortado),São Brás ( São Brás ), São
Judas Tadeu ( Rio Verde), Nossa Senhora Aparecida( Jacaré).
E assim completamos 50 anos de muita luta,
muitas dificuldades, muito trabalho, mas especialmente de muita religiosidade, perseverança,
amor e fé.
Párocos que passaram pela paróquia: Luiz
José Benini, Reinaldo Matheus Benini, Roberto
Pezzi, Ricieri Dellai, Lirio Casagrande, Sérgio Nicoletti, Sérgio Leonardelli, Ceverino Craco, Leonir Alves, Luiz Santin, Gibrail Walendorf (atual)

PROGRAMAÇÃO 50 ANOS:
PROGRAMAÇÃO 50 ANOS:
De 26 de abril a 05 de maio trezena com celebração diária às 19:00 hs. a cargo
das comunidades
Dia 01 de maio ( segunda feira ) missa às 10:30 hs alusiva ao dia do trabalho e almoço comunitário
Dia 07 de maio ( domingo ) missa às 10:30 hs, almoço comunitário e a tarde grandioso bingo.
Conheça um pouco mais da nossa história e outras informações acessando .
www.facebook.com/paroquiasaojoseoperario.

ê
ULBRA e voc

conversa com profissionais

Por Bruna Baratieri, naturóloga especialista em
Estética Facial e Corporal, professora do Curso
de Estética e Cosmética Ulbra Torres/RS.

PROTETOR SOLAR O ANO INTEIRO
O verão está chegando ao fim, e com ele muitas
pessoas tendem a abandonar o protetor solar na
bancada do banheiro. Mas se engana quem acredita
que nas outras estações do ano estamos livres dos
danos causados pela radiação solar, ou ainda, que
longe da praia ou em dia chuvosos o sol não prejudica a nossa pele.
A pele está constantemente exposta à radiação
ultravioleta, que acarreta em um processo degenerativo, conhecido como fotoenvelhecimento.
A radiação solar é dividida em faixas, sendo duas,
a UVA e a UVB, relevantes pelas suas características
de propagação e efeitos fisiológicos, as mais danosas à nossa pele. A UVA penetra a pele de forma
mais profunda, danificando células importantes da
sua estrutura, degradando o colágeno e promovendo mutações genéticas. Frequentemente não causa
eritema, a famosa “vermelhidão”, induz a pigmentação da pele, promovendo o bronzeamento por meio
do escurecimento da melanina. Causa danos ao sistema vascular periférico e induz o câncer de pele,
dependendo do tipo de pele, do tempo, da frequência e da intensidade da exposição. Já a radiação
UVB apresenta uma penetração mais superficial,
ocasionando queimaduras solares. Também induz o
bronzeamento, causa lesões no DNA das células e
reduz a resposta imunológica da pele.
A pele dispõe de um sistema de proteção natural
contra a radiação solar, mas este não impede os
danos causados pela exposição ao sol.
Foi na década de 1950 que as pesquisas sobre
fotoprotetores se intensificaram, mas somente nos
últimos 25 anos este produto ganhou qualidade e
segurança.
A utilização diária de produtos contendo filtros
solares é de fundamental importância, pois previne
e/ou reduz os riscos nocivos da radiação solar na
pele. Este hábito é, também, de extrema importância na infância e adolescência, principalmente para
educar e conscientizar dos efeitos cumulativos da
radiação solar.
O fotoprotetor deve ser aplicado e distribuído de
forma homogenia, cobrindo todas as áreas expostas. Deve ser reaplicado ao longo do dia, com intervalos de 3 a 4 horas.
Há no mercado, várias opções de protetores solar,
com diversos veículos – gel, loção, creme, emulsão,
pó, para todos os tipos de pele e de todos os valores.
O fotoprotetor deve ser escolhido de acordo com
o tipo de pele. Peles claras, o recomendado é no
mínimo FPS 15, sendo o FPS 30 o mais indicado;
peles mais escuras podem optar por FPS menores.
Os produtos sem veículos oleosos, como os em gel,
devem ser a preferência para peles oleosas e acneicas. Os protetores em creme se adaptam em peles mais maduras, devido ao ressecamento da pele.
As opções em pó são excelentes para as mulheres
adeptas de maquiagem, que ficam em dúvida na
hora de reaplicar o fotoprotetor, podendo assim, ser
feito sobre a maquiagem.
Uma queixa habitual nas cabines de estética é a
não adequação do produto na pele, mas isso é apenas uma questão de achar o produto certo para a
sua pele e que supra as suas necessidades.
É importante lembrar que muito se questiona sobre a possível deficiência de vitamina D em pessoas
que utilizam fotoprotetores, mas os estudos sobre
este assunto, até hoje, não obtiveram comprovação.
Por tanto, faça do hábito do verão uma rotina, e
siga protegendo a sua pele todos os dias.
Como escreveu o jornalista Pedro Bial em seu texto intitulado Filtro Solar: “Nunca deixe de usar o
filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o
futuro, seria este: usem o filtro solar!”
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Avenida Beira-Mar, 1050, sala 01, Torres - RS
eMail: contato@deltaimoveistorres.com.br
Telefone: (51) 3626-2600
TERRENO NA VILA SÃO JOÃO (C47)
com acesso à BR 101,
escriturado e pronto
para construir!

SOBRADOS 2 DORMITÓRIOS (C82)
Unidades de 56m²,
em zona nobre de
Torres.

R$ 75.000,00

R$ 137.000,00

CASA NA PRAIA CARAVELLE (C59)
Casa em terreno amplo
medindo 18x30, com
casa mobiliada.
R$ 165.000,00

APTO EM ZONA NOBRE (C124)
2 dormitórios, cozinha
planejada, sacada
com churrasqueira,
garagem, mobiliado.
R$ 360.000,00

SOBRADO 2 DORMITÓRIOS (C34)
Em bairro planejado,
cozinha, estar, pá�o
individual, sacada,
espera para split.
R$ 315.000,00

CASA NO CENTRO DE TORRES (C51)
157m², 2 dormitórios,
living amplo, cozinha,
banheiro, churrasqueira,
em localização central,
R$ 495.000,00

BARBADA NO CENTRO DE TORRES (C60)
Apto 2d com depend.,
garagem, zona central,
próximo supermercado,
escolas, farmácias.
R$ 280.000,00

APTO PARA INVESTIDOR (C114)
1 dormitório 53m²,
centro de Torres,
na planta; preço
de ocasião!
R$ 250.000,00

PRÓXIMO A PRAINHA (C128)
Apto 2d., andar alto,
semimobiliado, centro
de Torres, com vista
para o mar.
R$ 450.000,00

APARTAMENTO JUNTO A ULBRA (C171)
2 dormitórios, estar,
cozinha, área de serviço
e vaga de garagem. Ao
lado da ULBRA.
R$ 220.000,00

TERRENO NA PRAIA DA CAL (C109)
Terreno amplo, em zona
alta, próximo a praia da
cal, medindo 12x40m.

APARTAMENTO NO PREDIAL (C52)
2d., próximo ao
mar, prédio com
piscina, jardim e
salão de festa.
R$ 325.000,00

R$ 495.000,00
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Penz Imóveis

vende com exclusividade
apartamento amplo, de um dormitório,
cozinha/área de serviço, sala de
estar, garagem. Localizado no centro,
próximo ao Banrisul e a duas quadras
do mar.

R$ 260.000,00 (Aceita propostas).

Procurando onde INVESTIR!
 Terreno no bairro faxinal com medidas de 10x30, área total
de 300m², no valor de:
R$ 20.000,00
 Terreno em Passo de Torres na localidade de Curralinhos
com medidas de 10x40, área total de 400m², no valor de:
R$ 35.000,00
 Terreno em Torres na localidade do Belvedere 11x38, área
total 418m², no valor de:
R$ 50.000,00
Aproveite: qualquer um deles aceita-se carro em troca ou
como parte de pagamento

Penz Imóveis

.

Rua José Antonio Picoral, 80, loja 04
Torres-RS
Fone: 51-3626-3072 ou 51-99918 4841

Associada as Imobiliárias de Torres.
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NOTA DA CAIXA

Leonardo Gedeon

Com relação à matéria “Justiça Federal condena
gestor de lotérica em Torres por desvio de quase
R$ 300 mil”, publicada na edição de 17 de feveHistoriador, pesquisador e profe
reiro do jornal A FOLHA: a Caixa Econômica Federal esclarece que a ação do Ministério Público
Historiador,
pesquisador
e
professor
Federal, que levou à condenação de empresário
leonardogedeon@hotmail.com
lotérico de Torres, foi ajuizada após denúncia da
CAIXA. O banco tomou as medidas administrativas e judiciais cabíveis após processo de apuração
interna do caso.
A CAIXA informa que a lotérica em questão já foi
fechada e ressalta que nenhum cliente que fez uso
dos serviços da unidade foi prejudicado.
A CAIXA reforça que busca aprimorar, de forma
contínua, seus mecanismos de controle e prevenção à fraude, e que realiza controle da prestação
de contas das Unidades Lotérias e correpondentes CAIXA AQUI.

Os Relatos
dos Viajantes

Atenciosamente
Assessoria de Imprensa da CAIXA
Regional Porto Alegre (RS)

Os relatos, diários, anotações avulsas e documentos são fontes históricas imprescindíveis para
o trabalho dos historiadores. Estes testemunhos
fornecem múltiplos olhares e interpretações sobre
um determinado período. A região litorânea do Rio
Grande do Sul era caracterizada como um território
de transição de contingentes humanos e intenso
movimento comercial e militar. Há sistemáticos registros desde o século XIX que podem revelar as
mudanças e permanências culturais de uma zona
de passagem que foi extremamente influenciada
pelos processos migratórios coloniais e pré-coloniais. São leituras fascinantes que envolvem pela
peculiar linguagem escrita, descrição da fauna e flora, dos acidentes geográficos e dos paradouros, assim como registra edificações e monumentos históricos que desapareceram no tempo, a exemplo dos
casarios e sobrados centenários e as fortificações
militares. A etno –história carrega em sua narrativa
valores subjetivos, tensões sociais e elementos da
cultura popular. Em geral, as pessoas vinculadas
as áreas das linguagens e das ciências humanas e
sociais adoram ganhar livros de presente.
O amigo Cristiano Brum (doutorando em História/
PUC) foi participar de um congresso e viu um livro
que segundo ele, lembrou imediatamente de mim,
pelo caráter regionalista das minhas pesquisas historiográficas. Recebi de bom grado o presente que
é considerada uma das “pérolas” nos estudos sobre
o Litoral Norte. A obra é organizada pelo professor
Marcos A. Witt, considerado um dos grandes pesquisadores sobre imigração alemã no RS, e apresenta rico material sobre o registro dos viajantes do
século XIX e XX, além de vasta bibliografia sobre a
região. Um material indispensável para os interessados no assunto e historiadores que se dedicam a
registrar e refletir sobre os processos históricos que
se estabeleceram no território costeiro. A publicação “ As Fontes Litorâneas” aborda questões sobre
a proto-história, o clássico registro de Auguste Saint
– Hilaire, as detalhadas anotações de Carl Seidler,
a expedição arqueológica de Edgard Roquette –
Pinto e aspectos sobre a colonização germânica no
Sul do Brasil. Descrições que nos remete as epopeias do passado e um deleite para as pessoas que
gostam e valorizam a História.
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Caroline Corrêa Westphalen
Psicóloga, Terapeuta Holística e Massoterapeuta
e-mail: carolinecorreawestphalen@gmail.com

Filosofando Sem Filtro
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Às vezes, os leitores antigos me perguntam se eu não tenho saudade da época em que eu escrevia direitinho que nem gente grande... palavras pensadas,
sérias e, muitas vezes, pesquisadas antes de serem colocadas aqui... sinceramente, prefiro as coisas como estão agora. Continuo adorando o nome da
minha coluna e agora preciso fazer jus à essa liberdade assistida. Kkk! Chega
um momento na vida que a gente vai cansando de um monte de coisas...
uma delas é de levar a vida a sério o tempo todo. Por isso, às vezes, tento
amenizar nossa semana com os textos que escrevo aqui. A gente precisa
reaprender a brincar e deixar o que é sério pra quando tem que realmente
ser. O mundo está passando por grandes transformações e tem muita coisa
significativa e ‘pesada’ acontecendo. Muitas pessoas já estão sentindo a necessidade de despertar pra um novo jeito de caminhar... e se a gente quiser
viver em um mundo melhor a gente vai precisar mudar e muito. Viver nesse
mundo não é fácil... mas no fundo a gente sabe que a coragem está ali guardadinha dentro da gente esperando pra ser usada... e apesar de toda essa
confusão a gente não pode perder o bom humor nunquinha. A gente precisa
de momentos de distração, bobajada e muita risada pra conseguir continuar
caminhando. Como dizem por aí... um dia sem rir (e amar!) é um dia desperdiçado... mas muita calma nessa hora porque rir de tudo é considerado
desespero... até piada a gente tem que aprender a dosar, senão vira uma
coisa doentia. Comecei a filosofar sobre a vida mas ainda não sei sobre o que
a gente vai falar na coluna de hoje! Kkk! Eita! Ah! Que tal essa? 23 capitais fizeram manifestações contra a reforma da previdência na última quarta-feira,
mas o tal Arthur Maia disse que isso foi irrelevante porque não houve apoio
popular. Oi? Desculpe, mas nosso governo parece um hospício. A gente não
vai engolir essa insanidade... onde já se viu ter que trabalhar duzentos anos
pra poder se aposentar? Eles criam esse tipo de reforma porque eles trabalham poucas horas por dia (eles trabalham?) e não precisam pegar 23 conduções pra chegar no trabalho... e eles nem sabem a cor dos boletos que eles
pagam porque tá tudo em débito automático... o dinheiro sai da nossa conta
direto pra deles. Até os garis pagam pelo Häagen-Dazs do Temer. Enfim,
essa reforma na previdência é uma coisa de louco. Até quando o governo vai
continuar fazendo essas loucuras com o povo? Os loucos estão espalhados
pelo mundo! Vamos dar uma voltinha no globo pra ver a loucura nos outros
países. Trump quis prender Snoop Dogg pelo vídeo polêmico em que ele
aponta uma arma pra cabeça do presidente. A gente sabe que o Snoop Dogg
tem lá suas radicalizações e “maluquices”, pois sempre diz o que pensa nas
suas músicas... mas o Trump é outro que ninguém aguenta mais. O Obama
tratava (e sempre tratará!) as mulheres com respeito e não usava o dinheiro
do povo pra construir loucuras como, por exemplo, um muro contra imigrantes. Na Venezuela, mulheres dançaram em cima de um caixão em um velório
na semana passada. Hein? É! Cada um com a sua crença? Vamos passar essa
porque eu não assimilei isso até agora. Enquanto isso o Estado Islâmico e outras facções terroristas estão recrutando crianças e adolescentes refugiados.
Então, é assim que a maioria das pessoas passa as noites... assistindo essas
loucuras na televisão. Talvez a única coisa que a gente possa fazer é rezar. A
gente pode sim e deve ajudar as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro...
mas tem coisas que a gente não alcança. Às vezes, penso que super-herói
mesmo é aquela pessoa que vence o dia, chega viva em casa e consegue cuidar da família e ter alguns momentos de paz com aqueles que ama. Voltando
ao assunto tv... eu não assisto mais tv por recomendações médicas. A gente
vai ficando horrorizado, chocado e quando vê não consegue mais fechar os
olhos. Isso me fez lembrar do filme “Laranja Mecânica” do Stanley Kubrick.
Não assistam isso. É horrível. A maioria das pessoas ainda tem dificuldade de
entrar numa vibração mais tranquila por causa dos filmes que assistem, dos
livros que leem... e isso também está relacionado aos tipos de pensamentos,
intenções, palavras e ações que cada um tem. A gente espalha no mundo
aquilo que tem dentro do coração, né? Uma ótima semana pra todos nós! :)

Paula Borowsky
Psicoterapeuta / Psicanalista

Espaço Psicanalítico Educacional | Fone. 9221 9189

“Eu não fiz por mal”
Como reconhecer uma pessoa passivo-agressiva?

Existe alguém na sua vida que sempre faz você se sentir como se estivesse em uma
montanha russa emocional? Algum membro da família, ou amigo, consistentemente
procrastina, adia e encerra qualquer conversa que contenha alguma carga emocional? Existe um perfil de pessoa passivo-agressiva , ou seja , que reprime toda e
qualquer demonstração de raiva e induz o outro a sentir por ela. São pessoas provocativas, insinuantes, que gostam de contrariedades, opositoras, por exemplo, que
criam desarmonia nas relações e se comportam como se nada estivesse acontecendo.
No livro Sorriso irritado: A Psicologia do comportamento agressivo-passivo nas famílias, escolas e locais de trabalho, a agressão passiva é definida como uma forma
deliberada e mascarada de expressar sentimentos dissimulados de raiva. Trata-se
de uma série de comportamentos destinados a se vingar de outra pessoa sem reconhecer sua raiva subjacente. Estas frases agressivas passivas comuns podem servir
como um sistema de alerta precoce para você, ajudando-o a reconhecer a hostilidade
escondida quando ela cruzar o seu caminho:
“Eu não estou com raiva.”
Negar sentimentos de raiva é um comportamento passivo-agressivo clássico. Em vez
de ser aberto e honesto quando questionado sobre seus sentimentos, a pessoa passivo-agressiva insiste: “Eu não estou com raiva”, mesmo se estiver fervendo por dentro.
“Tudo bem.” “Tanto Faz.”
Ficar emburrado e se retirar da argumentação são estratégias primárias da pessoa
agressiva passiva. Isso acontece porque a agressão passiva é motivada pela crença
de que expressar a raiva diretamente só vai piorar as coisas. A pessoa passiva agressiva usa frases como “Tudo bem” e “Tanto faz” para expressar a sua raiva indiretamente e, ao mesmo tempo, impedir qualquer chance de uma comunicação direta,
emocionalmente honesta.
“Já vou fazer!”
Pessoas agressivas passivas são conhecidas por concordarem verbalmente com o
cumprimento de um pedido, mas comportamentalmente atrasarem a sua conclusão.
Se o seu filho lhe responde com com um alegre: ´´Ok, já vou fazer´´ toda a vez
que você pede para ele limpar o seu quarto, mas não se apresenta para completar a
tarefa; é provável que ele esteja praticando a arte agressivo-passivo do cumprimento
temporário.
“Eu não sabia que você queria agora.”
Os passivo-agressivos são mestres na arte de procrastinar. Enquanto a maioria de nós
prefere adiar tarefas desagradáveis de tempos em tempos, as pessoas com personalidades passivo-agressivas usam a procrastinação como um meio de frustrar os outros
e/ou se livrar de certas tarefas sem ter de recusá-las diretamente.
Pessoas passivo-agressivas podem expressar sua raiva de forma encoberta, optando
por não compartilhar informações quando podem prevenir um problema, em geral
são omissas. Ao alegar ignorância (“eu não sabia”), a pessoa se defende da sua inação, tendo prazer em assistir o apuro e a angústia do seu inimigo.
Pode também, fazer elogio camuflado o meio socialmente aceitável que a pessoa
passivo-agressiva utiliza para insultar alguém. Se alguém já lhe disse: “Não se preocupe, você fica bem de biquíni, mesmo na sua idade”, ou, “Há um monte de homens
que gostam de mulheres gordas”, é provável que você saiba a “alegria” que um elogio
agressivo-passivo pode trazer.
“Eu só estava brincando”
Assim como os elogios camuflados, o sarcasmo é uma ferramenta comum de uma
pessoa passivo-agressiva que expressa a sua hostilidade em voz alta, mas em formas
indiretas, socialmente aceitáveis. Se você demostrar que se sentiu ofendido pela alfinetada, o hostil piadista se faz de vítima perguntando: “Você não sabe o que é uma
brincadeira?”
“Por que você está tão chateado?”
A pessoa passivo-agressiva é um mestre em manter a calma e fingir surpresa quando
alguém, já desgastado pela sua hostilidade indireta, explode de raiva. Na verdade,
ele tem prazer de instigar até que você perca o controle e, em seguida, questionar as
suas “reações exageradas”.
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 13/03 e 20/03)
Por Titi Vidal
ÁRIES - É uma semana bem legal pra
você, ariano, já que você se sente mais
forte e animado, e com boas chances de
organizar melhor sua rotina. Mas pode se
deparar com desafios no dia a dia, especialmente no que diz respeito a encontrar
o ritmo certo das coisas. São dias importantes para cuidar
da saúde e não descuidar dos pequenos detalhes do seu
trabalho. Dias de ganhos.
TOURO - Você está numa fase de repensar e refazer muita coisa, taurino, e com
um belo presente do universo: uma dose
extra de energia e coragem pra dar conta
do recado. É um ótimo momento pra olhar
pra dentro, pra prestar atenção nos sonhos
e até resgatar velhos desejos e objetivos. É uma semana
de busca por prazer e alegrias na vida, ótimo momento pra
fazer mais do que gosta.
GÊMEOS - É uma semana bem movimentada, geminiano, com chances de novas
propostas e de retomar alguns projetos
que estavam na gaveta. Você também
pode retomar contatos, parcerias e amizades. Mas é provável que tenha algumas
dificuldades para manter o foco, escolher as coisas certas e
dar conta de tudo que precisa fazer. Alguns tensões e responsabilidades familiares.
CÂNCER - É uma semana de boas ideias
e acontecimentos importantes, canceriano. Algumas coisas podem parecer mais
difíceis, mais lentas ou cheias de desafios.
Mas com foco e energia, pode ser uma das
semanas mais produtiva dos últimos tempos. Até porque você pode se envolver em novos projetos
ou reativar alguns outros, especialmente no campo profissional. Não desista!
LEÃO - Talvez seja hora de pisar um
pouco no freio, leonino. Mas isso não
significa parar. Só caminhar um pouco
mais lentamente. É importante que você
mantenha o foco e o ritmo. É um bom
momento para resgatar um velho plano e
começar a pensar em como realizar. Pode ser um curso,
uma viagem, uma ideia profissional. É um momento pra
economizar e ter disciplina.
VIRGEM - Foco em você, virginiano. É
uma boa semana pra se cuidar mais, incluindo corpo, saúde e visual. Você pode
ter algumas tensões nas relações, por estar num tempo ou ritmo diferente, ou por
pensar diferente nesse momento. É bom ir
com calma e não forçar a barra. E explicar seu momento e
ritmo, se for o caso. Se precisar, peça para pensar. Não se
precipite. Pense no futuro.
LIBRA - Momento de muita clareza, libriano. Você pode se dar conta de coisas importantes , que não tinha notado até agora.
Também pode resolver muita pendencia. É
um momento especialmente importante no
relacionamento. Vocês podem retomar velhas ideias e desejos, juntos. Um velho amor pode bater a
sua porta. Será que vale a pena reviver? Sexualidade está
intensa.
ESCORPIÃO - É uma ótima semana para ativar
ou reativar seus contatos, escorpiano. São dias
importantes no trabalho, com movimento e eficiência, resultados rápidos e muito envolvimento
com o que você gosta, e com pessoas importantes. você pode ter alguns desafios ao lidar com
equipe e também no seu relacionamento amoroso. Pense se
vale a pena sair, antes de aceitar convites para eventos.
SAGITÁRIO - Dias de mais popularidade, sagitariano, mas também de mais desafios. É um
momento importante para cuidar do seu futuro
profissional, sem descuidar da sua vida pessoal
e familiar. É um momento de criatividade e entusiasmo, ótimo para fazer coisas novas e também retomar velhas ideias, projetos e prazeres. Dias de ótimas
novidades, mas com alguns desafios familiares.

CAPRICÓRNIO - Alguns projetos podem precisar ser adiados,
capricorniano. Mas não precisa
sofrer por causa disso. Pare e
observe atentamente o que precisa ser revisto ou planejado de
uma outra maneira. Tudo tem o seu momento,
você sabe disso. No amor, os dias são bem positivos, pode ser uma boa forma de encher de
boas energias. Na família também, com movimento, mas com amor.
AQUÁRIO - É hora de sentar e
diminuir um pouco o ritmo, aquariano, revendo cada detalhe dos
seus planos e projetos, para ver o
que manter, o que descartar, o que
transformar. Alias, ótima semana
pra jogar coisas fora e mudar padrões. Ótimos dias
para coisas novas ligadas a casa e a família. Bom
para viagens curtas e cursos rápidos. Ótimos dias
para conversar e retomar contatos.
PEIXES - Se faz aniversário esses
dias, prefira comemorar com seus
amigos mais chegados, pisciano.
As relações pedem alguns ajustes e é bom preferir a qualidade
do que a quantidade. São dias de
mais envolvimento com tudo que faz e de investimentos importantes, não só financeiros. É uma
ótima semana para comunicação e para fazer contatos e começar coisas novas.
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Em três emendas parlamentares,
R$816 mil acordados para Arroio do Sal
Além da garantia das emendas, encontros com deputado Alceu Moreira (d, na foto) definem município
como sede para Fórum Regional de Desenvolvimento

O Prefeito de Arroio do
Sal, Affonso Flávio Angst,
esteve em Osório na última
segunda-feira, 13 de março.
Em uma visita ao Gabinete
do Deputado Federal, Alceu
Moreira, foram confirmadas
três Emendas Parlamenta-

res para Arroio do Sal, totalizando um valor de R$816
mil junto ao Orçamento Geral da União de 2017.
Os valores são: R$300 mil
para infraestrutura turística,
R$200 mil para a aquisição
de equipamentos para os

postos de saúde e R$ 316 mil
para a infraestrutura esportiva do município. Participaram também do encontro o
Vice-Presidente da Câmara
de vereadores, Carlos Dias e
o Vereador Giovani Reis.

Cidade sediará Fórum Regional de Desenvolvimento do Litoral
Flávio Angst ainda participou, em Porto Alegre, de
uma audiência na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
O prefeito foi recebido pelo
Diretor de Apoio à Micro e
Pequena Empresa, Carlos

Alberto Hundertmarker e
acompanhado pelo Deputado Federal, Alceu Moreira (e
seu assessor, Carlos Fuscaldo).
O resultado do encontro
foi que Arroio do Sal será
sede de um Fórum de Micro

e Pequenas Empresas do Litoral Norte, encontro para
discutir o desenvolvimento da região. O evento, que
ainda não tem data definida,
contará com o Presidente da
Fepam (Fundação Estadual
de Proteção Ambiental),

representantes do Ministério Público, Badesul, BRDE,
Banrisul, além do Secretário
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,

Fábio de Oliveira Branco.
O Fórum tem o objetivo
de fazer uma agenda positiva de desenvolvimento para
a região do Litoral Norte.

Biblioteca lança campanha para ampliação
de acervo e sorteia Cesta de Páscoa

ARROIO DO SAL - A Secretaria
de Educação e Cultura está realizando uma campanha de ampliação de acervo da Biblioteca Pública Municipal Dr. Clóvis Webber
Rodrigues (Rua Boa Vista, 179,

em Arroio do Sal). O lançamento
da campanha será no dia 18 de
março, durante evento do Dia do
Artesão.
Para incentivar a doação, a Biblioteca irá sortear uma Cesta de

Páscoa. E para participar do sorteio basta realizar uma doação de
livro, sendo que para cada doação
você ganha um número para concorrer ao sorteio. Inicialmente as
doações poderão ser feitas duran-

te o evento que acontece entre os
dias 16 e 19 de março, e depois,
diretamente na Biblioteca Pública.
O sorteio será realizado no dia 18
de abril, ao vivo na rádio Tupancy.
Conforme a prefeitura, “Serão

Após atender 40 crianças,
encerra Projeto Surf Social 2017
ARROIO DO SAL - O Projeto Surf
Social 2017 encerrou no último final de semana, dia 11 de março, em
cerimônia realizada no Quiosque do
Turista, a beira mar de Arroio do Sal.
O Projeto teve duração de dois meses, atendeu cerca de 40 crianças e
aconteceu no Centro, na Rondinha e
na Praia Azul.
O Surf Social é uma realização da
Secretaria do Trabalho e Assistência
Social, com apoio do Cras, da Prefeitura de Arroio do Sal, da Secretaria
de Turismo, Esporte, Indústria e Comércio, e das Associações de Surf do
Arroio do Sal e da Rondinha.
Conforme a prefeitura de Arroio
do Sal, nem todas as crianças atendi-

das têm condições de adquirir o
equipamento para a prática do
esporte por isso se você quiser
doar pranchas, roupas e acessórios serão bem vindos, a doa-

ção pode ser feita diretamente
à Associação de Surf da Rondinha, para mais informações
entre em contato pelo e-mail:
asrondinha@gmail.com.

Arrecadados no carnaval de Arroio do Sal,
Mais de 700 quilos de alimentos serão
encaminhados aos mais necessitados
Uma Parceria entre as Secretarias do Trabalho e Assistência Social e do Turismo,
Esporte, Indústria e Comércio, possibilitou a arrecadação de mais de 700 quilos
de alimentos não pericíveis
durante as três noites dos
defiles das escolas de samba
no Carnaval 2017. A doação
do alimento permitia o passe
para assistir aos desfiles de

arquibancada.
Os alimentos arrecadados serão enviados para o
projeto de Auxílio ao Alimento para famílias em situação
de vunerabilidade social, estas famílias devem se dirigir
a Secretaria de Assistência
Social e lá fazer um cadastro
onde será avaliado e se aprovado passam a ter o direito
de retirar os alimentos.

aceitos livros atuais e em bom
estado e não serão aceitos: livros
didáticos, enciclopédias desatualizadas (anteriores ao ano de 2015),
revistas ou livros técnicos desatualizados (anteriores a 2010)”.

Prédio que abrigava
a Emergência
sendo reformado
O prédio que abrigava a Emergência 24
Horas em Arroio do Sal,
e hoje está sem uso,
está sendo reformado
e remodelado. “Após o
término das obras ele
vai abrigar a Farmácia
Básica e a Fisioterapia,
que hoje funcionam
em um prédio alugado,

o que irá gerar economia aos cofres públicos”, indica a assessoria da prefeitura.
O ESF (Estratégia
Saúde da Família) também passará para o
prédio reformado, junto com a pediatria, psicologia e Saúde Mental.

Prefeito busca
linha diária direta de
ônibus com capital
O Prefeito de Arroio do
Sal, Flávio Angst, esteve
na última segunda-feira, 13 de março, na sede
do Daer (Departamento
Autônimo de Estradas
de Rodagem). ele foi recebido pelo Diretor da

unidade, Lauro Roberto
Lindemann. O encontro
foi para viabilizar junto a
empresa Unesul uma linha diária e direta entre a
capital gaucha,Porto Alegre, e Arroio do Sal, para
ida e volta.
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Assinado contrato para conservação
de rodovias no Litoral Norte
Rodovia que liga Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul e Mampituba foi uma das beneficiadas

Com Secretaria dos Transportes do RS
Foi assinada nesta segunda-feira
(13), em solenidade realizada na Secretaria dos Transportes, o contrato
de Conserva Rotineira de rodovias
pavimentadas que abrangem a Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) de Osório - no caso as
cidades do Litoral Norte. A conserva
abrange os serviços de manutenção

asfáltica, drenagem, patrolamento,
encascalhamento, roçada e sinalização da rodovia.
O contrato foi firmado pelo secretário dos Transportes, Pedro
Westphalen, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem (Daer), Rogério Uberti; e os prefeitos de Maquiné, João
Marcos Bassani; de Três Cachoeiras,
Flavio Lipert e de Inhacorá, Everaldo
Bueno Rolim.

ERS-494, entre Três Cachoeiras
e Mampituba, entre as beneficiadas
O prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Lipert, afirmou que o ato é de
suma importância para a ERS-494,
rodovia que liga o município a Morrinhos do Sul e Mampituba - e que
atualmente encontra-se em mal estado de conservação. “Esta é uma

luta de anos, pois vivíamos com promessas e nada foi realizado. Desta
vez, estamos vendo algo concreto
saindo do papel a favor da nossa cidade. A nossa ERS-494 é muito importante”concluiu Lipert.
A solenidade foi muito bem vista

Reunião juntou secretário estadual de transportes, deputados e prefeitos

também pelo prefeito Bassani, que
destacou a importância do início das
obras na ERS-484, que dará condições de trafegabilidade na região.
“O turismo também está num ritmo
crescente na nossa cidade, e saber
que serão feitos reparos na rodovia

faz com a que a população agradeça
e o turismo impulsione”.
Também estavam presentes na assinatura os deputados Adolfo Brito,
João Fischer, Alceu Moreira, Gabriel
Souza, além de vereadores e lideranças dos municípios.

Final de semana teve
Prefeitura de Três
Cachoeiras atenta as
Campeonato de Bocha
em Cadeiras de Rodas demandas da Comunidade
dos Mesquitas

ARROIO DO SAL - Aconteceu em Arroio do Sal no último final de semana,
dias 11 e 12 de março, a primeira etapa
do 2º Campeonato Estadual de Bocha
em Cadeiras de Rodas, na Sociedade
Amigos de Areias Brancas (Saab).
O vencedor da competição foi Roberto Zocatti, em segundo lugar ficou Ismael

Assumpção, em terceiro, Amador Mello,
em quarto, Patrique Cipriano, em quinto,
Everaldo dos Santos e em sexto, Francisco Hoffmann. O evento foi uma realização da Secretaria de Turismo, Esporte,
Indústria e Comércio e contou com o
apoio da Prefeitura de Arroio do Sal, da
Federação Gaúcha de Bocha e da Saab.

Representantes da comunidade de Mesquitas, em Três Cachoeiras, participaram
de uma importante reunião no Gabinete do
prefeito Flávio Lipert, na última terça-feira
(14). A pauta tratou de uma antiga reivindicação da comunidade: o alargamento de
uma rua para dar condições aos moradores
do tráfego interno com caminhões, e possibilitar o acesso do transporte escolar.
“O Prefeito Flávio e a Secretária da Educação Fabiana Raupp Valim Leffa, cientes
da necessidade de melhorar o acesso dos
estudantes, garantiram a mudança de itinerário na comunidade, com o objetivo de
retirar os alunos que ficam aguardando o
transporte no posto de gasolina e diminuir
o trecho de deslocamento a pé, pois em
dias de chuva, o acesso à rua que tem no

máximo 3 metros de largura é intransitável”, indica a assessoria da prefeitura. No
entanto, para que a mudança de itinerário
ocorra, é necessário o alargamento da via
municipal. Para isso, o Governo estará em
poucos dias, tratando do assunto com o
proprietário da terra que faz frente com a
rua.
“Hoje, até mesmo a manutenção da rua
fica inviável pois não tem largura suficiente para passar uma máquina, mas temos
certeza que encontraremos uma forma de
resolver essa demanda. A comunidade dos
Mesquitas precisa desse acesso e constatei
pessoalmente a dificuldade que os moradores enfrentam. Vamos conquistar juntos
essa melhoria. A comunidade merece”. enfatizou o Prefeito.

Prefeitura de Arroio do Prefeito Lipert participa de
Limpeza e roçada na
Sal inicia Programa de
Chapada dos Mesquitas
Recuperação Fiscal
A Prefeitura de Arroio do Sal, através
da Secretaria da Fazenda, está realizando
um Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Se você tem pendências com a Prefeitura inscritos em dívida ativa até 31 de
dezembro de 2016, poderá pagar suas
dívidas à vista, com 100% de isenção nas
multas e nos juros.

Os pagamentos parcelados poderão
ser feitos em até 36 vezes, com parcela
mínima de R$80, entrada de 10% do valor da dívida e 90% de isenção nas multas e juros. Os honorários advocatícios
também poderão ser parcelados.O Refis
é válido para processos protocolados até
o dia primeiro de agosto.

Casa de Acolhimento em novo endereço - A Casa de Acolhimento de Arroio
do Sal já está atendendo em novo endereço na Rua São Manoel, nº10, apto 01,

na esquina com a Rua Cabral, em Porto
Alegre. A nova estrutura conta com três
quartos, dois banheiros e a cuidadora da
casa tem um lugar privado para ficar.

TRÊS CACHOEIRAS - “O Governo Municipal de Três Cachoeiras
está governando de um jeito diferente: junto com a população.
Com tantas demandas ao mesmo tempo para atender os mais
diversos serviços públicos, principalmente os serviços de manutenção”.As palavras são do Prefeito Flávio Lipert, que tem proposto
parceria com as comunidades.
No último sábado, moradores
da comunidade de Chapada dos
Mesquitas fizeram um mutirão
para realizar a limpeza e roçada

na estrada. A Secretaria de Obras disponibilizou
caminhão para o recolhimento dos galhos e resíduos.Participaram também do mutirão o próprio
prefeito Flávio e o Vereador Santolino.

22 Sexta-Feira, 17 de Março de 2017

EMPREENDEDORISMO

A FOLHA

Torres é o pioneiro na região com o Programa
de Empreendedorismo para Jovens do Sebrae
Torres é o primeiro município do Litoral Norte a ser
contemplado com o Programa
Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEPP, do Sebrae, projeto pedagógico que
visa fomentar a educação e
a cultura empreendedora no
ensino fundamental. Em breve
serão definidas pela Secretaria
Municipal de Educação as escolas beneficiadas. O anúncio
ocorreu durante visita da gerente regional de Políticas Públicas, Tangriane Forest Santos,
e do consultor regional Álvaro
Fossati Neto, ao prefeito Carlos
Souza e ao secretário de Administração e Atendimento ao Cidadão, Matheus Junges, na última sexta-feira, 10 de março.
Na visita, a gerente apresentou
outros encaminhamentos para
a cidade, resultado da parce-

ria da Prefeitura e do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas.
Conforme Tangriane, o JEPP
é realizado em dois momentos.
Entre os meses de abril e agosto, os consultores do Sebrae
capacitam os professores, e de
agosto a novembro, os alunos
recebem ensinamento destes
professores. Serão contempladas duas escolas. Os estudantes que participarem do projeto aprendem, por meio de
atividades lúdicas, a empreender, a montar um negócio, a
trabalhar em equipe, entre
outros requisitos necessários
para o êxito destes futuros
profissionais. Questões operacionais quanto a aplicação do
Programa serão tratadas junto
à Secretaria de Educação.
Em breve, o Sebrae vai ofe-

recer um curso com duração
de 90 horas sobre consultoria
técnica dirigida a agilização no
fluxo do processo de abertura
de empresas. Serão beneficiados todos os servidores ligados
a área. Dentro desta parceria,
uma sala deverá ser equipada
com toda a infraestrutura na
Prefeitura, para acolher a realização de cursos e palestras
ministrados pelo Sebrae. Nesta visita, o prefeito recebeu da
gerente, um pen drive acompanhado de material ilustrativo contendo dados sobre o cenário econômicode Torres. O
Sebrae colocou-se ainda mais
à disposição para o contínuo
treinamento dos atendentes
e na oferta de capacitação aos
empresários. (Carmem Gonçalves- Diretoria de Comunicação e Marketing).

Novo Cartão Fidelidade

Labcentro
Agora com mais
descontos para

você!
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Circuito Verão Sesc
de Esportes 2017 definiu
vencedores em Torres
Jogos ocorreram em Torres e contaram com a presença de 2 mil atletas
e mais de 20 mil pessoas no show gratuito dos Titãs

FOTO: Marcos Nagelstein

Com SESC RS
O final de semana foi bastante movimentado nas areias
da Praia Grande, em Torres.
Neste domingo (12/03), o
Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 conheceu seus campeões. Cerca de 2 mil atletas,
representando 90 cidades
gaúchas, disputaram 470 jogos na final estadual, nas
modalidades de Basquete de
Areia, Beach Soccer, Handebol de Areia, Voleibol de Duplas, Futevôlei e Beach Câmbio. Além dos jogos de areia,
o evento também contou com
duas atrações culturais gratuitas na Praça da SAPT: a dupla
Claus e Vanessa e a banda Ti-

tãs, que subiram ao palco e
agitaram o público com bom
rock e um mar de hits para
mais de 20 mil pessoas.
Para o gerente de Esporte e
Lazer do Sesc/RS, Marcelo de
Campos Afonso, a 16ª edição
do evento foi a melhor já realizada. “A estrutura desse ano
foi satisfatória, as quadras ficaram bem posicionadas, a
organização e nível técnico
das equipes também foram
pontos altos. Sem dúvida,
foi a melhor edição. Além de
termos dado continuidade na
promoção do bem-estar, que
é o principal objetivo do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o
evento também contribuiu na
movimentação da economia

local”, comenta. Para o próximo ano, o Circuito Verão Sesc
de Esportes está confirmado.
Confira, abaixo, os resultados
desta edição.
Aproximadamente 12 mil
atletas participaram das etapas classificatórias, que ocorreram desde janeiro. O Circuito Verão é realizado pelo
Sistema Fecomércio-RS/Sesc,
em parceria com Prefeituras
Municipais e Clubes Sociais,
com o objetivo de promover o
bem-estar dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços
e turismo e da comunidade
em geral. Mais informações
podem ser obtidas nas Unidades do Sesc/RS e no site www.
sesc-rs.com.br/circuito.

Resultados
final estadual do Circuito Verão Sesc de Esportes 2017

Beach Câmbio misto: 1º lugar – Guarita Câmbio – Torres; 2º lugar – Praianos – Torres; 3º
lugar – Câmbio Sesc - Montenegro
Basquete de Areia masculino 1º lugar – Flyboys/ Gazin Masculino - Candelária; 2º lugar –
Elabrowns - Osório; 3º lugar – Baguais do Ponche Verde – Dom Pedrito
Basquete de Areia feminino 1º lugar – Sogipa – Porto Alegre; 2º lugar – Ticis – Porto Alegre; 3º lugar – Princesa do Sul - Pelotas
Beach Soccer masculino 1º lugar – Ferroviário – Rosário do Sul; 2º lugar – Juventus – Barra
do Ribeiro; 3º lugar – Praiano Pinhal – Balneário Pinhal
Beach Soccer feminino 1º lugar – Sparta – Rio Grande; 2º lugar – E.C. Black Show – Guaíba;
3º lugar – Fênix - Montenegro
Handebol de Areia masculino 1º lugar – AHPA/ Sespor/ Paranaguá – Farroupilha; 2º lugar
– ASH/ Praxis AS – Santa Maria 3º lugar – Clube Cultura Canoense/ FDB Handball – Campo
Bom
Handebol de Areia feminino 1º lugar – Bud’s – Porto Alegre; 2º lugar – Rosul HFSM Beach
– Rosário do Sul; 3º lugar – Canoas Handebol Clube – Campo Bom
Voleibol de Duplas masculino 1º lugar – Carioca e Diogo - Farroupilha; 2º lugar – Rodrigo
e Maique – Caxias do Sul; 3º lugar – Rafael e Eleno - Alegrete
Voleibol de Duplas feminino 1º lugar – Solange e Indianara – Santa Clara do Sul; 2º lugar –
Gabi e Luiza - Montenegro; 3º lugar – Bruna e Tita – Bento Gonçalves
Futevôlei masculino 1º lugar – Luan e Octávio – Atlântida Sul; 2º lugar – Papão e Ceará –
Caxias do Sul; 3º lugar – Elias e Matheus – Flores da Cunha
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SERVIDORES PÚBLICOS DE TORRES
DEVEM ENTRAR EM GREVE NA TERÇA-FEIRA, DIA 21

E

Decisão foi tomada após assembleia realizada nesta quinta-feira (16)

m uma Assembleia realizada no início da noite da última quinta-feira,
dia 16 de março, no Salão de Eventos da APAE, o Sindicato dos Servidores
Municipais de Torres (Simto) e o Centro de
Professores Municipais de Torres (Cepemto) deflagraram greve geral do funcionalismo local. A greve deve iniciar, conforme a
deliberação, as 0h da terça-feira, dia 21/3.
Conforme informações obtidas na noite
da mesma quinta-feira (16/3) por A FOLHA
- vindas de diretores sindicais - “a greve foi deflagrada com somente três votos
contrários e em torno de duzentos votos
a favor”. E o motivo teria sido uma carta

recebida pelo sindicato, oriunda da Prefeitura de Torres, que sinalizava em manter
a proposta de reajuste salarial abaixo dos
índices inflacionários. O sindicato quer
pelo menos o reajuste pelo INPC, mas a
prefeitura oferece a metade e escalonada.
Conforme a categoria dos trabalhadores
rebelados, a prefeitura oferece 3,2% em
duas parcelas de 1,6%, pagas em janeiro
(retroativa) e em agosto. O INPC seria, pelos mesmos cálculos, de 6%. A assembleia
recebeu apoio de lideranças sindicais estaduais.
Os dirigentes informaram também
para A FOLHA que o secretário da Admi-

nistração do Governo Carlos
Souza, Mateus Jungues, tentou participar da Assembleia,
mas foi convidado a se retirar
à convite da mesa diretora do
ato, quando então teriam sido
dadas vaias vindas da plateia
ao secretário em sua retirada.
A dirigência do Simto/Cepemto diz que será formado um
comando de greve para tratar

no dia a dia sobre as negociações a serem feitas junto à prefeitura, no sentido de dar encerramento ao movimento de
paralização dos servidores públicos de Torres. Os líderes dos
grevistas lembram que a greve
deflagrada irá respeitar a legalidade, mantendo pelo menos
30% dos serviços essenciais em
funcionamento.

A FOLHA
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ASCORT Brilha em Estadual Sub 20 na Sogipa
Os Atletas do Projeto Brincar de Correr /Ascort, participaram do Campeonato Estadual Sub 20, realizado na Pista
Atlética da Sogipa em Porto
Alegre no dia 11 de Março. Lá
eles tiveram grande destaque
conquistando 17 medalhas na
mais variadas provas. Representando Torres, tivemos 4
Campeões Estaduais entre os
aletas, sendo Winderson Malisnki Campeão nos 10000m,
Eduardo Bandeira Campeão
nos 5000m, Natan Nascimento Campeão nos 3000c/obstáculo e Emily Bandeira Campeã Estadual nos 5000m.
Vale destacar o 2° lugar por
equipe no masculino e também o 3° lugar no feminino.
O projeto agora participará

da Rústica Passo de Torres em
SC, e depois viaja para competir no Troféu Ivoti no RS.
“Para isto tudo estamos em

busca de mais parceiros que
possam Patrocinar, apoiar o
projeto”, indica Cláudio Freitas, que continua: “A Ascort

10000m Masculino - Campeão Estadual Winderson Malinski; Vice Campeão
José Daniel
5000m Masculino Campeão Estadual Eduardo Bandeira; Vice Campeão Winderson Malinski;
4° Lugar Andriws Matheus; 6° Lugar Lucas Raupp
5000m Feminino Campeã Estadual Emily Bandeira; Vice Campeã Estadual
Érica Shardosim
1500m Masculino Vice Campeã Carlos Eduardo ; Medalha de Bronze Winderson Malinki; 4° Lugar Natan Nascimento; 5° Lugar Andriws Matheus; 7°
Eduardo Bandeira
100m Masculino Final 5° Lugar Pedro Henrique; 8° Lugar Vinicius Manfrom;
400m Rasos Feminino Medalha de Bronze Sarah Santos;
400m Rasos Masculino 5° Lugar Lucas Sousa; 7° Lugar Nicolas Santos; 8°
Lugar Lucas Raupp
Revezamento 4x100 metros - Feminino – Final Medalha de Bronze Sarah/
Emily/Brenda/Erica
Revezamento 4x100 metros - Masculino – Final Medalha de Prata Pedro
Henrique/Natan/Lucas Sousa/Vinicius
3.000m rasos - Feminino – Final Medalha de Prata Emily Bandeira; 4° Lugar
Natália Raupp
5° Lugar Érica Shardosim
800m rasos - Masculino – Final Medalha de Bronze Carlos Eduardo;
3000m c/obstáculos - Masculino – Final Campeão Estadual Natan Nascimento;Vice Campeão Willian de Oliveira; Medalha de Bronze Richard Santos
200m rasos - Masculino – Final p/tempo; 6° Lugar Pedro Henrique; 12° Eric

À PEDIDO

agradece aos amigos Sérgio
Reks, Murilo Bauer e mãe
Maria Leontina por acompanhar os atletas, muito obriga-

do a todos que contribuíram”.
Abaixo os resultados gerais
dos Atletas:

Maia
Revezamento 4x400m - Feminino – Final Vice Campeã Sarah/Emily/Natália/
Erica; Revezamento 4x400m - Masculino – Final Medalha de Prata Lucas
Sousa/Pedro Henrique/Andriws/Natan
Troféu Por Equipe Masculino 2° Lugar
Troféu por Equipe Feminino 3° Lugar
Equipe Técnica: JB Clínica Quiropraxia; Academia Kirra Capesca; Clinica Praia
Grande;
Massoterapeuta Dirlene Girelli ; Proforma Fisioterapia ; Longe Vitá Saúde e
Estética
Patrocínio : Torres Calçados/ Restaurante Cantinho do Pescador/CFC Torres
RS/ Construtora Monte Bello / Klein Bicicletas/ Pompeu Materiais Construções e Serviços /Nossa Casa Imobiliária /RMS Telecom/ Laboratório Da Rocha / Agil – Construções e Incorporadora / Mercadão dos Óculos Torres /J3
Construções&Incorporação/ COMDICA
Apoios: Papelaria Atlântica / Pizzaria Napole / Bio Pharma / SESC – RS / Academia Corpus Fitness/Academia Evolution Fitness / Clezar Junior Engenharia
e Construções / Mercado Muller / Novo Lar Imobiliária / Brasília Grill / Studio Fitness / Studio A Pilates / Kaliptus Pizzaria / Sinto e Cepento / Protelim
Piscinas Torres / Co2 Grupo de Corrida / Grupo Bem Estar de Corrida / Frederico Maciel / Águia Contabilidade / Educação Física Ulbra Torres/Fisioterapia
Ulbra Torres.

INICIANDO ATIVIDADES EM 2017,
TORRENSE GANHA POR 2x1

No sábado, dia 11 de março, o Grêmio Esportivo Torrense iniciou sua temporada de atividade
de 2017 vencendo a forte equipe do Esportivo de
Araranguá (SC) pelo placar de 2X1 - jogando em
casa, no Estádio do Riacho. Num jogo muito disputado, o Torrense largou na frente com um gol
marcado por Sandrinho, no 1º tempo. No 2º tempo, o Esportivo empatou, mas o torrense virou o
jogo no final da partida, aos 34 minutos, com gol
de Joni.
Atualmente, em 2017, o time é treinado pelo
técnico Adroaldo Lummertz e entrou em campo
com: Aurélio, Jonas, Clovis, Dilson, Rafael, Édio,
Jander, Alexandre, Paulo Jopa, Valério e Sandro. Entraram, ainda, Tiago, Martin, Joni, Paulo,
Namur, Maicon, Cristiano e Miguel.
TIME COM HISTÓRIA - Fundado em 1949, o
Torrense é a equipe municipal com história mais
marcante no futebol do RS: no ano de 1998, o

clube conquistou o título do Campeonato Gaúcho
da Segunda Divisão, sendo que no ano seguinte
(1999)disputou o Gauchão. Entretanto, no final

daquele mesmo ano de 1999, o Torrense encerrou
suas atividades profissionais. Mas o futebol seguiu
no clube, que em 2000 conquistou a taça SerraMar
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SEU MELHOR ENDEREÇO EM TORRES,

ESTÁ AQUI!
RUA. LEONARDO TRUDA, 395
JUNTO AS QUATRO PRAÇAS

RUA. JOSÉ LUIS DE FREITAS,255
CENTRO DA CIDADE

V E R I TA S

DEL PORTO

2 E 3 DORM

2 DORM

SUÍTE - SALÃO DE FESTAS - FITNESS CENTER

SUÍTE - CHURRASQUEIRA - VAGA DE GARAGEM

EXCELENTE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO. FAÇA SEU INVESTIMENTO NA PLANTA!

IMÓVEIS À VENDA NAS
IMOBILIÁRIAS LOCAIS

CONSTRUINDO CONFIANÇA

CONSULTE NOSSAS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO!
Para maiores informações acesse:
WWW.CONSTRUTORAKS.COM.BR

A FOLHA

VARIEDADES

Diario a Bordo
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Roni Dalpiaz

ronidalpiaz@gmail.com

PÉ NA ESTRADA PARA A PRAIA
A PALAVRA É...

ÔNIBUS
Transporte ‘para todos’
Embora a palavra seja de origem
latina e tivesse uma aplicação bem
genérica, foram os franceses que a
tornaram sinônimo de ‘veículo de
transporte coletivo’ no século XIX.
Em latim, omnibus signiﬁca ‘para
todos’.
Hoje, esses veículos coletivos são
largamente utilizados em
transportes locais ou de média e
longa distâncias em qualquer lugar
do mundo. Fazendo jus ao seu nome:
o transporte ‘para todos’.

Hoje em dia como é fácil ir para as praias
gaúchas e catarinenses. Com o advento da
BR 101 duplicada ﬁcou mais rápido e fácil
ainda, e o pessoal aproveita e vai um pouco
mais longe, esticando a viagem para as
praias de Santa Catarina. Até os torrenses
(em março) invadem as “Bombinhas e
Pinheiras” catarinenses.
É, mas nem sempre foi assim... (nem fácil e
tampouco rápido!). Antigamente, chegar
nas praias mais perto de Porto Alegre já era
difícil, chegar em Torres, então, era uma
epopeia. Não havia estrada e os caminhos
que existiam eram pouco transitáveis. A BR

101 ou a Estrada do Mar não eram nem
projeto. Quando os primeiros corajosos
turistas se aventuraram a percorrer os
instransponíveis caminhos que levavam ao
litoral (e a Torres), eram necessários cinco
ou seis dias na “estrada” (o veículo
utilizado era uma carreta ou carruagem)
para fazer o percurso Porto Alegre-Torres.
Isso foi há mais ou menos um século atrás.
Com o tempo isso melhorou! Mas, bom
mesmo ﬁcou quando as viagens duravam
apenas dois dias, uma revolução no
transporte da época: Diligência tracionadas
por cavalos.

A empresa Jaeger fazia a linha litoral nas terças, quintas, sábados
e domingos, com saídas de Torres, ás 6h e ás 13h. A Ibañez, ás
segundas, quartas e sextas, ás 7h30min, saindo de Torres; ás
terças, quintas e domingos ás 5h, saindo de P. Alegre.

Hotel de ônibus
Se você pensa que ônibus só serve para
viajar de um lado para outro, você está
enganado. Já existem alguns que servem
também para se hospedar. Um exemplo é
este Swiss Bus Postal 1954 com base em
Ibiza, na Espanha. Este ônibus vintage
oferece todas as comodidades que você
precisa para experimentar as mais
impressionantes "lua-noite-estrelas" que
você já sonhou.

Hospedar-se em um ônibus
vintage com deslumbrantes
vistas para o oceano e o melhor
por de sol de Ibiza.

Em poucas palavras: O ônibus decorado
com ﬂores, velas, champanhe, está
localizado na borda rochosa de Cala
Comte, com deslumbrantes vistas para o
oceano e o melhor por de sol de Ibiza.
Ah! É possível você também deslocar o
ônibus para outra praia local de sua
escolha. Você gostou da idéia ? Então é só
pegar o primeiro avião para a Espanha.

FotoRevelada
Expresso Nordeste
Os ônibus da empresa Expresso
Nordeste desciam desengonçadamente
pelo caminho que ligava a serra ao
litoral. Estes ônibus, desde 1940,
traziam das cidades serranas os turistas
interessados em aproveitar os banhos
terapêuticos. Mas estes turistas
experimentavam antes os banhos de
lama, pois estes antigos transportes
invariavelmente atolavam no acesso a
cidade de Torres.

Ufa! Fim de viagens em carretas
puxadas por juntas de bois.
Ainda na onda da melhoria deste
transporte “praiano”, as empresas de
diligências passaram a oferecer viagens de
automóveis para quem queria mais
conforto. Não se perca, isso aconteceu por
volta de 1910.
A estrada precária, usada pelas carretas, foi
também aproveitada pelos primeiros
automóveis e principalmente pelos
primeiros ônibus na década de 30. Em
1935, a empresa Jaeger fez sua primeira
viagem rumo ao litoral, inaugurando um
caminho que seria seguido por outras
empresas, como a Ibañez, Santos Dumont
e, mais tarde, a Unesul, que permanece até
hoje. Tanto a Jaeger quanto a Ibañez
mostravam um compromisso com o bemestar dos passageiros, se isso fosse possível

naquela época e naquelas condições de
estradas, mas era o que tinham. A Jaeger
destacava em seu lema sua contribuição
para o desenvolvimento da região: “Com
vinte anos de serviços prestados em prol do
engrandecimento do nosso Nordeste”.
Destacava ainda, outro serviço agregado:
“Serviço de encomenda com a máxima
rapidez”. A Ibañez, por sua vez, destacava a
segurança e tranquilidade: “Aos distintos
passageiros: Para segurança dos que viajam
e tranquilidade dos que ﬁcam, é bom
sempre viajar na empresa Ibañez”.
Como parte do trajeto do percurso Porto
Alegre-Torres era feito pela beira mar,
invariavelmente os ônibus atolavam, não só
nas areias traiçoeiras da beira da praia,
como também nos vários acessos as
pequenas praias e no próprio acesso a
Torres. Com o passar dos anos e o

desenvolvimento dos balneários, surgiu a
necessidade de deslocamentos frequentes entre as
praias, só que os horários e as linhas existentes não
suportavam esta nova demanda. Assim, nos anos
60, entrou mais uma empresa no mercado, a
torrense, Mampituba, que por volta de 1968 criou
uma linha regular, a partir de Torres, para as praias
da região.
A PALAVRA É...
Atualmente, vencer a distância entre Porto Alegre
e Torres ﬁcou muito mais rápido e fácil. A BR 101
duplicada e Estrada do Mar em boas condições,
suavizaram as diﬁculdades de outrora, e os
automóveis em grande quantidade e a boa
variedade de ônibus, reduziram o desconforto e a
demora das antigas viagens.
Embora hoje os automóveis tenham substituído
parte signiﬁcativa da função destes ônibus, ainda
resta um bom mercado para os coletivos, que se
apresentam bem melhores e seguros que os
antigos desbravadores das areias praianas.
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No Fedrizzi seus dias
começam com vista para o
mar e para o rio Mampituba
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Em localização nobre, o Fedrizzi oferece
o que há de melhor em moradia alto
padrão na Praia Grande e valoriza ainda
mais a região com sua arquitetura
clássica. Acabamentos premium ,
comodidades amplas e uma magnífica
vista panorâmica sobre o mar de todos
os cômodos, são alguns dos diferenciais
deste apartamento exclusivo. Um lugar
completo para quem quer viver ou
apenas mudar de vida durante as férias.

A INFRAESTRUTURA
2 elevadores / Piscina infantil / Piscina com
raia e parede de vidro / Deck / Terraço /
Salão de festas com espaço Gourmet /
Bicicletário / Fitness / Entrada de serviço
O APARTAMENTO
230 m² privativos / 1 apartamento por
andar / 4 suítes / 3 e 4 vagas /
Hidromassagem na suíte master / Living
com lareira e 2 sacadas / Cozinha
americana com churrasqueira / Despensa

w w w. c o n s t r u t o r a m o n t e b e l l o . c o m . b r

À VENDA NAS IMOBILIÁRIAS LOCAIS
Avenida Silva Jardim, 1532 - Torres/RS

