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Paulo Timm

cantar e encantar. Malgrado tudo.

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

NOVE VERDADES , ALGUMAS PERGUNTAS
Círcula nas redes, nas últimas semanas
uma brincadeira em que cada um posta
um conjunto de verdade, sobre si mesmo, sobre a conjuntura nacional, sobre
os mistérios da alma e do mundo. Coisas
simples e rápidas de ler e compreender.
Nada de tratados. E acrescenta algumas
dúvidas e até uma ou outra mentirinha, a
título de pós-verdade.. Tomo como mote
desta coluna, neste fim de semana outonal, quando o por do sol nos torna mais
ternos e humanos.
Ei-las:
1.O mundo vive um momento extremamente tenso, com riscos de guerra entre Estados Unidos e algum país do Oriente. Caso isso aconteça, duas hipóteses:
Guerra Nuclear de grandes proporções
com riscos de extermínio da civilização
ou uma guerra clássica, sem artefatos
nucleares, de capacidade de destruição
civil jamais vista. O século XX nos brindou
com guerras que mataram em torno de
100 milhões de pessoas, dentre os quais
alguns pracinhas brasileiros que ficaram
enterrados na Itália. Agora calcula-se que
poderão morrer dez ou vinte vezes mais,
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isto é entre 1 e 2 bilhões de almas.
2.A situação do Brasil não é das melhores, tanto política como economicamente.
O FMI projeta um crescimento mundial
em 2018 em torno de 3,5 %, enquanto
o nosso dificilmente chegará a 2%, o que
não recupera as perdas de renda percapita ocorrida durante a crise de 2014-2017.
Não obstante, é sempre bom lembrar às
novas gerações que o Brasil está mal não
o é. Houve tempo, entre os anos 193080 que crescemos à taxa de 6,5% ao ano,
com simultânea modernização da economia, que se transformou numa das dez
mais sofisticadas do mundo, e das relações sociais, hoje concentradas mormente nas cidades, e das instituições. Desde
1980, porém, perdemos o rumo, justo
num momento em que se iniciou a quarta
revolução industrial e que se redefiniram
os modos de produção em escala global.
3.Eu estou perplexo diante disso e
confesso que tenho mais dúvidas do que
certezas sobre o futuro, seja do mundo,
seja do Brasil. Ainda assim, acho este país
um dos melhores do mundo para se viver,

4.No plano político nacional nova
pesquisa VOZ POPULI dá a Lula, se for
candidato em 2018, 44% de preferência
eleitoral, seguido, lá atrás, com 10% pela
Marina e pelo Bolsonaro. Dentre as velhas
raposas atingidas pela Lavajato nada parece manchar a popularidade do líder do
PT. Já quanto aos outros, de outros Partidos, derretem como sorvete de xuxu ao
sol
5.Isso não afeta, entretanto, a posição
do Governo Temer no curto prazo, ainda
que com grande parte dos aliados, no Ministério e nas Presidencias da Câmara e
Senado no corredor da morte da Lavajato. Temer cai em popularidade mas segue
tocando sua abusada pauta neoliberal –
Reforma Trabalhista e Reforma Previdenciária -, enquanto avança o contrapedal
de criminalização do abuso de autoridade
6 O que deseja o . Exército condecorando Luciano Huck? Aliás o que pensam
os militares hoje? Engana-se quem pensa
que não pensam...
7. Foram soltos os policiais que fuzilaram dois suspeitos no episódio da morte
da menina Maria Eduarda no Rio de Janeiro. O mesmo com a esposa do ex governador Sergio Cabral.Todo mundo em
casa. Nós, cercados pela violência que
mata 50 mil no trânsito por ano e mais
outro tanto de homicídios. Vivemos um

regime de pena de morte sem pena dos
inocentes.
8. Aproxima-se a data do confronto
Lula x Moro, para a qual os defensores do
primeiro prometem uma manifestação
monstro de 50 mil pessoas em seu apoio.
Em pauta o Sítio de Atibaia e o famoso tríplex, no fundo coisinha à toa, à luz dos bilhões desviados. Roberto Jefferson, aliás,
inimigo de Lula sentencia: É tudo verdade
nas delações, com exceção do Lula...
9. Na America Latina, Maduro periclita
como Presidente da Venezuela e já se percebe um movimento crítico de vários setores da esquerda do continente tomando distância do exótico líder que sucedeu
Chaves e dele recebe mensagens por um
pajarito..
E sobre Torres, hein... O que poderia
dizer...?
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Vereador quer mais debate sobre uso de compensações exigidas
de empreendimentos imobiliários de Torres
Por Fausto Júnior
Na última sessão da Câmara Municipal
de Torres, realizada na segunda-feira, dia
17, o vereador Marcos Klassen (PMDB)
sugeriu mudanças e mais transparência
nas decisões sobre exigências de compensações sobre o impacto de vizinhança
e sobre o impacto ambiental - quando da
realização de empreendimentos imobiliários dentro do município. É que o vereador não concorda com a falta de critérios,
por exemplo, no processo do condomínio
Guarita Ilhas Park.
“Recebi a resposta formal da prefeitura

após meu pedido de informação sobre o
Ilhas Park. A resposta dava conta de que
foram repassados, ao executivo, em torno
de R$ 770 mil. Mas infelizmente, o bairro
ainda sofre com alagamentos nas ruas”,
reclamou Marcos. “Por que a prefeitura
não investiu no sistema de drenagem do
bairro?”, indagou o vereador.
Marcos reclamou da falta de transparência da municipalidade quando das
negociações sobre o uso dos recursos
previstos em lei. Ele questionou o porquê
da câmara (e os líderes do bairro) não ter
sido consultada para a escolha das prioridades.

Investimentos em asfalto e calçamento foram feito pelos empreendedores
O Condomínio Ilhas Park investiu mais do que exigido por
lei em estrutura de captação de

esgotos, no asfaltamento de ruas
e na construção de calçadas no
entorno do empreendimento, o

Dois vereadores defendem, em tribuna,
o governo Carlos Souza em Torres
Nesta última sessão da Câmara Municipal, que se realizou na
segunda-feira, dia 17 de abril,
dois vereadores da base aliada
do governo municipal de Torres
(mas que não são do PP, partido
do prefeito Carlos Souza) usaram
seus espaços de tribuna para elogias atitudes diversas do governo
Carlos, tendo em vista os 100 dias
da gestão no poder (completados
há pouco).
A vereadora Zete (PT) comemorou a sua experiência ao participar da festa de Confraternização do pessoal do Centro de

Atendimento Psicossocial (CAPS).
“Fiquei muito feliz ao ver o pessoal comemorando e, ao mesmo
tempo, trabalhando para melhorar a vida de tanta gente que necessita, pois possuem problemas
mentais”, disse a vereadora em
sua fala. “São mais de 600 pessoas sendo atendidas lá”, comemorou. A vereadora Mariete da
Silveira (Zete) também compartilhou os elogios que seu gabinete
tem recebido no que se refere à
manutenção de estradas do interior - mérito para o trabalho da
Secretaria de Obras.

Fórum para debater as tendências da cidade
Já o vereador Jeferson Santos (PTB)
se referiu à promessa que o prefeito
Carlos fez para seu partido e seu gabinete, na qual ele teria se comprometido de fazer um fórum de debates que
envolveria todas as agremiações torrenses para debater o futuro da cida-

de. O evento se chamaria “A Torres que
Queremos”, disse o vereador Jeferson.
Conforme o edil, esta demanda é uma
vontade de seu mandato de vereador já
faz muito tempo, por isso a comemoração e o elogio à atitude do governo que
se inicia.

que impactou positivamente no
bairro São Francisco e parte do
bairro Guarita. Mas alguns mo-

Vereador Marcos Klassen

radores cobram que os recursos
deveriam ser gastos mais diretamente na drenagem.

Vem aí mais uma chance de pagar dívidas
com descontos na prefeitura de Torres
Por Fausto Júnior
Entrou em 1ª sessão na
Câmara, um PL, de autoria da
prefeitura, que pede licença
para dar descontos para devedores inadimplentes com os
cofres públicos da municipalidade em Torres. Os descontos
são para dívidas criadas até o
dia 31 de dezembro do ano
passado, e os pagamentos se
limitam a ser aprovados se
requeridos até, no máximo,
o dia 31 de agosto deste ano, 2017. Os
descontos a serem concedidos são so-

mente no que é chamado de “Acréscimo
legal”, ou seja: juros e multas. O valor
principal se mantém.

Descontos regressivos
Se a dívida for paga em parcela única
ou parcelada a ser quitada até o dia 31
de agosto de 2017, ela terá redução de
100% da multa e 100% nos juros devidos até a data do efetivo pagamento. Já
se forem pagas em 12 vezes, o desconto
fica em 75%, também da multa e dos juros devidos até a data do efetivo parce-

lamento. Se forem em mais parcelas, de
24 pagamentos, o desconto na multa e
nos juros foca em 50%.
O Projeto de Lei deve ser debatido e
votado nas próximas sessões da Câmara
de Torres. Mais detalhes do PL podem
ser averiguados no site da casa legislativa. No site www.camaratorres.rs.gov.br.
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Corsan assina contrato de patrocínio para
o 29º Festival Internacional de Balonismo
Além do contrato de patrocínio, outros assuntos foram tratados na reunião com os representantes da companhia estatal de saneamento (foto)
Com Prefeitura de Torres

Na tarde desta quinta-feira, 20 de abril, foi realizado ato de assinatura
do contrato de patrocínio
do 29º Festival Internacional de Balonismo que
ocorrerá em Torres entre
os dias 28 de abril e 1º de
maio. Para formalização
deste patrocínio no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) concedidos pela
Companhia Rio Grandense
de Saneamento para a realização do evento, assinaram o contrato, o prefeito
Carlos Souza, o diretor-pre-

sidente da Corsan, Flávio
Ferreira Presser, e a presidente da Associação dos
Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares, Clarissa Munari
Raupp.
O prefeito agradeceu
a parceria da Corsan no
evento, que é o maior da
América Latina dedicado
ao Balonismo. Agradeceu
também pelo investimento
em Torres, destacando que
a atuação é necessária para
o crescimento ordenado
na cidade. Reforçou que
a Companhia tem papel
fundamental nas questões
ambientais com relação ao

anseio do desenvolvimento
da construção civil na região.
No ato também estavam
presentes o diretor comercial da Corsan, Luciano Eli
Martin; o diretor administrativo, Marcus Vinicius Almeida; o diretor financeiro,
Jorge Melo; o diretor de
expansão, Marcus Vinicius
Caberlon; o superintendente do Litoral Norte, Adalcir
Rodrigues da Silva; o adjunto, Eduardo Bianchi; a chefe da Unidade de Torres,
Juliana Mesquita Alécio, e
a secretária municipal de
Turismo, Carla Daitx.

Outros assuntos da Corsan debatidos
Ainda neste encontro foram tratadas questões pontuais da Corsan em
Torres, como a execução de redes coletoras para atendimento ao cresci-

mento viário e vegetativo das Bacias
5, 6 e 10. Serão executados 3 km de
rede coletora, execução de 290 ligações prediais que atenderão a uma

população de 870 habitantes junto
com a execução de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto.
As obras beneficiarão os bairros

Centro, Igra Norte e Getúlio Vargas. O investimento previsto é de
R$2.436.250,79 e o prazo para execução é de 360 dias.
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Prefeitura e Conselho de Saúde
buscam adequar propostas de
emendas parlamentares
Com o objetivo de adequar as propostas de
emendas parlamentares
com as reais necessidades
de equipamentos das Unidades de Saúde do Município, representantes da
Administração Municipal
e do Conselho Municipal
de Saúde estiveram reunidos na Prefeitura na última quarta-feira, dia 19 de
abril. O encontro contribuiu para alinhar a busca
de recursos do Ministério
da Saúde de acordo com o
perfil estratégico de cada
Unidade de Saúde torrense beneficiada. Assim, os
recursos podem ser buscados para aquelas áreas da

saúde mais necessárias em
Torres.
Participaram da ação,
o prefeito Carlos Souza, a
secretária de Saúde interina, Suzana Machado, a
coordenadora de Atenção
Básica, enfermeira Simone

Silveira, a diretora de Projetos da Prefeitura, Ednéia
Pallú, o presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Francisco Pereira, e as conselheiras Ingrid Emmer e a
técnica em Enfermagem,
Gerusa Cardoso.

Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

A região de Torres do litoral ao interior tem um forte apelo estético e paisagístico. Pode-se afirmar categoricamente que Torres é Monumental! A diversidade de monumentos que servem de referências históricas, culturais e
ambientais é inimaginável. Os monumentos são referências históricas que
rememoram e celebram um evento ou acontecimento marcante para a população local, assim como homenagens póstumas para personalidades que
influenciaram decisões importantes no campo político, cultural e religioso. A
cidade de Torres, é um lugar que congrega monumentos rochosos singulares
que acabaram batizando esse recanto de natureza exuberante banhada pelo
oceano, lagoas e rios entrecortada pelos longínquos e esbranquiçados areais,
emoldurados pelos contrafortes da Serra Geral e a imensidão do Firmamento.
No espaço urbano e rural existem diversos monumentos que se destacam
entre os logradouros, praças e passeios públicos. É fundamental a divulgação
dos monumentos históricos, arqueológicos, religiosos e geológicos para a comunidade local e turistas. Neste breve apontamento, longe de esgotar o tema,
inicio uma longa lista que estará em constante avaliação e atualização como
um inventário permanente. Desta maneira, o objetivo é sensibilizar a população em geral para a importância da efetiva preservação e manutenção dos
marcos referenciais da cidade como ferramenta para a educação patrimonial,
o exercício da cidadania e a garantia do direito à memória para as comunidades detentoras dos múltiplos bens culturais. Um roteiro que visa a valorização
dos monumentos e seus significados simbólicos e instigue a curiosidade nas
pessoas para visitá-los e difundir as histórias e estórias que a cidade como um
artefato consagrado pelo tempo pode contar! Selecionei algumas categorias
para facilitar a nossa compreensão:
Monumentos nas praças e logradouros
1 – Obelisco da Praça Borges de Medeiros; 2 – Obelisco da Praça Marechal
Floriano Peixoto; 3 – Índia Ocarapoti; 4 – Monumento ao Surfista; 5 – Belvedere; 6 – Casamata do Campo da Aviação; 7 - Memorial aos Casarios Centenários; 8 - Coreto da Praça XV de Novembro; 9 – Curumim; 10 – Chaminés da
Pirataba; 11 – Pinguela da Glorinha; 12- Caracol da Itapeva
Monumentos comemorativos de episódios históricos
13 – Carta testamento de Getúlio Vargas; 14 – Placa na Praça Marechal
Floriano Peixoto
Monumentos Religiosos
15- Nossa Senhora dos Navegantes; 16 – Santinha ; 17 – Capelinha da
Torre do Meio; 18 – Cruzeiro de Madeira; 19 – Chico Xavier
Monumentos Náuticos e Atividade Pesqueira
20 - Farol de Torres; 21 - Faroletes da Barra do Mampituba; 22 - Torreão de
Salva Vidas; 23 - Boleadores do Morro das Furnas; 24 - O Tarrafeador; 25 - O
Arpoador; 26 - Tetrápode

res do Programa RS Mais, ligado à Casa Civil, Anilce dos
Santos Solto.
O objetivo principal da
reunião foi o de buscar
parcerias de locais para os
adolescentes cumprirem
as medidas, otimizando

assim, o atendimento desta demanda. A reunião foi
coordenada pela psicóloga
Bibiana Cruz, pela assistente social Jorgina Cardoso
Ribeiro e pelo advogado
Eduardo Grossmann dos
Santos.

Sindicato chama servidores de Torres
para paralisação no dia 28
O Presidente interino do
Sindicato dos Servidores Municipais de Torres, Andre Luis
Dambrós, chamou os municipários para comparecerem a
manifestação prevista para o
próximo dia 28 de abril. Esta
acontecendo uma grande
mobilização Nacional para
que ocorra esta paralisação
contra as reformas previ-

Leonardo Gedeon

Os Monumentos de Torres

Medidas socioeducativas em debate na
Secretaria de Assistência Social
A Prefeitura de Torres,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, realizou
no dia 12 de abril, reunião
no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) onde
foram tratados assuntos
referentes ao fluxo de cumprimento das medidas socioeducativas dos menores
infratores.
Além da equipe técnica do local, participaram
membros das Secretarias
Municipais de Administração, Saúde, Turismo e
Obras. Além destes, estiveram presentes o vereador
Jeferson Santos, representando a Câmara Municipal
e o representante em Tor-
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denciárias, trabalhista e as
terceirizações. Para tanto o
presidente interino do Simto
requereu ao prefeito, Carlos
Souza,apoio para que liberasse os servidores que desejassem comparecer ao movimento.
Segundo relata Andre
Dambrós, em trecho de carta
endereçada ao prefeito , al-

guns municípios estão apoiando o movimento, tendo inclusive a se comprometido a não
punir com falta os servidores
que desejarem participar desta manifestação. No facebbok
do Simto,aparece que as Prefeituras de Três Cachoeiras,Morrinhos do Sul,Três Forquilhas e Mampituba apoiariam
o movimento.

Monumentos Geológicos
27 - Parque José Lutzenberger ; 28 - Morro do Farol ou Torre Norte; 29 - Pedra da Itapeva e as Pedras Vermelhas – Parque Estadual de Itapeva (PEVA);
30 – REVIS Ilha dos Lobos
Monumentos Arqueológicos
31 - Marégrafo de Torres; 32 - Porto Marítimo de Torres; 33 - Sítio Arqueológico Morro das Pedras; 34 - Sítio Arqueológico Pedra da Itapeva; 35- Sambaqui Capão dos Quatis (Praia Recreio)
Esses e tantos outros monumentos habitam os recônditos dos lugares
onde estabelecemos nossas vivências e experiências cotidianas. Vamos
desvendar a cultura e histórias escondidas nos bairros e nas ruas de
chão batido que compõe nosso arsenal de memórias?
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Pesquisa de universidade britânica aponta cinco
habilidades necessárias para ter saúde e sucesso
Com BBC Brasil
Qual é o segredo para uma
vida bem sucedida? De acordo com os resultados de uma
pesquisa científica britânica, a
chave para o sucesso não está
necessariamente em aspectos
como educação, dinheiro ou
inteligência, mas, sim, em certas "habilidades para a vida"
como o otimismo ou a persistência.
Um grupo de pesquisadores da University College de
Londres (UCL, na sigla em inglês) examinou mais de 8 mil

homens e mulheres entre 52
e 90 anos e a maneira como
viviam e avaliavam suas vidas.
O estudo concluiu que cinco
habilidades podem ser a chave
para disfrutar da terceira idade
com boas condições de vida:
- Estabilidade emocional
- Determinação
- Dedicação
- Sensação de estar no
controle
- Otimismo
Elas são frequentemente
chamadas de habilidades "não

cognitivas", porque são características pessoais maleáveis,
que não têm a ver com a capacidade intelectual das pessoas.
Os especialistas verificaram
que uma pontuação mais alta
nestes quesitos estava associada ao bem-estar social e pessoal, ao sucesso econômico e
à boa saúde nos adultos. Por
isso, em artigo publicado na
revista científica PNAS, eles
afirmam que estimular e manter estas habilidades - não só
na infância, mas também na
idade adulta - pode ser crucial
para uma velhice melhor.

Mais dinheiro, mais amigos e menos depressão
De acordo com o estudo, as pessoas que tiveram uma pontuação alta em ao menos quatro
dos cinco atributos observados tinham, em geral,
menos depressão, um círculo social mais amplo
e mais dinheiro.
Por outro lado, os que pontuavam bem em
apenas uma ou duas habilidades sofriam com
mais solidão, maior ocorrência de depressão e
maior probabilidade de desenvolver doenças

crônicas.Por exemplo, apenas 3% dos que tinham boa pontuação nas cinco habilidades tinha
sintomas de depressão severa, contra 22% das
pessoas no grupo que pontuou menos.
Os que demonstravam mais estabilidade
emocional, determinação, dedicação, sensação
de controle e otimismo também apresentaram
níveis menores de colesterol e indicadores melhores para doenças do coração e diabetes tipo 2.

"Nos surpreendeu a grande variedade de processos - econômicos, sociais, psicológicos, biológicos e relacionados com saúde e deficiência
- que parecem estar relacionados com estas habilidades para a vida", disse o professor Andrew
Steptoe, do Departamento de Epidemiologia e
Saúde Pública da UCL, um dos líderes do estudo.
Entre as cinco habilidades, no entanto, não
há uma mais importante do que outra.

"Os efeitos, na verdade, dependem mais da
acumulação de capacidades", afirma Steptoe.
Os pesquisadores dizem que não é possível
concluir que haja uma relação causal direta entre estas características não cognitivas e o sucesso, mas os resultados abrem possibilidades
para explorar como melhorar a qualidade de
vida e a função social dos mais velhos na sociedade.
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Definidos os inscritos para o badalado concurso

PRATO TÍPICO DE TORRES

Pratos terão como base frutos do mar, para representar a cultura gastronômica local
Por Guile Rocha
A realização do Concurso 'Prato Típico
de Torres', torneio profissional de Gastronomia que vai escolher o prato que
melhor representa nossa cidade, está
movimentando especialistas da culinária
local. Dentre mais de que inicialmente
estavam 30 pré-inscritos, 9 respeitaram
criteriosamente o regulamento e irão
participar da competição, que ocorrerá
no espaço do Festival do Balonismo de
Torres. É o que conta Val Silva, respon-

sável pela Sala do Empreendedor da prefeitura de Torres, que visitou a redação
do jornal A FOLHA na última quarta-feira
(19).
Os inscritos são Jaqueline Oliveira
(Schatel Restaurante); Roberto Camarão
(De Rose Hotel); Lurdes Raupp (Restaurante Pioneiro); Pierra Borba (Cantinho
do Pescador). Também haverão representantes do Sergio's Gourmet, Guarita
Park Hotel e Boteco do Bola, além dos
cidadãos torrenses Angela de Assis e Guilherme Freitas. Val Silva explica que, para

manter a isenção, os jurados serão todos
de fora, mestres de cozinha e chefs da
área gastronômica de Florianópolis, Porto Alegre, Criciúma e Sombrio.
O concurso será realizado numa cozinha profissional instalada dentro do caminhão da AGAS - que estará no Parque
do Balonismo. "Os inscritos se apresentarão um por vez, e tem um prazo de 40
minutos (no máximo) para fazer e apresentar os pratos. Por isso, alguns ingredientes serão levadas pré-prontos (para
o concurso)", disse Val.

Concurso valorizará frutos do mar
Os pratos ainda são um segredo, uma caixinha de surpresas que só se revelará na
hora do evento Mas conforme explicou a

representante da Sala do Empreendedor, o
regulamento do Concurso Prato Típico indica
que a receita a ser apresentada terá de ter
como base frutos
do mar e guarnições típicas da região. "Isso porque
Torres é marcada
pelo litoral, então tem que ser
um prato acessível ao torrense,

que vejamos aqui sempre - como mariscos,
peixes da região. Fora o fato de que a cultura da pesca deve ser valorizada, pois temos
muito pescadores por aqui, historicamente".
Os ganhadores serão conhecidos no dia 1º de
maio, segunda-feira, às 10h. Os três primeiros
lugares ganharão troféu, sendo que o profissional vencedor terá ampla divulgação de seu
prato típico na mídia local e regional, e fará
parte do menu de restaurantes locais.
O concurso é realizado pela prefeitura de
Torres, mas Val comemorou a boa receptivi-

dade do concurso pela comunidade, sendo
que a iniciativa privada está ajudando e até
patrocinando o evento. "O pessoal tá abraçando, se envolvendo nas reuniões. Mantendo este entusiasmo, a busca (da prefeitura) é
encontrar parcerias para, depois, realizar um
evento gastronômico no inverno, movimentando Torres com o melhor de nossa culinária", conclui.
Dia 25 de abril (terça-feira) será feito o
lançamento oficial do Projeto Prato Típico, no
Hotel De Rose.

Esquadrilha da Fumaça é presença
confirmada no Festival do Balonismo
Uma importante atração está
prevista para o dia 30 de abril,
domingo, às 14h30, dentro da
programação do 29º Festival
Internacional de Balonismo. A
apresentação será única, gratuita,
e deve atrair grande público no
Parque do Balonismo Odilo Webber Rodrigues. Trata-se do show
da Esquadrilha da Fumaça que
leva o público ao delírio com suas
manobras aéreas. A presença da
Esquadrilha em Torres contará
com a nova aeronave A-29 Super
Tucano.
Toda apresentação conta com
sete pilotos em sete aeronaves.
Cada posição de voo tem uma
função específica, e as manobras
são realizadas ora com os sete
aviões, ora com quatro, ora com

três e ora com um avião, o Isolado. Um oitavo piloto fica em solo
realizando a locução. As missões
também podem contar com avião

de apoio para o transporte de
equipe e material. A demonstração tem duração de 35 minutos e
conta com cerca de 50 acrobacias.
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ARQUITETANDO

Carolina cereser

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

AÇO CORTEN
ALIANDO ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE
Fácil adaptabilidade, alta resistência à corrosão, rápida
instalação e maior durabilidade. Basta citar esses quatro
atributos para entender porque o aço corten vem se tornando uma alternativa cada vez mais valorizada para elementos construtivos e acabamentos de áreas internas e
externas. O metal virou sinônimo de arquitetura arrojada,
em fachadas e interiores, por sua autenticidade e composições únicas, misturando o rústico com o contemporâneo.
O aço patinável - mais conhecido pelo nome de aço
corten - possui acabamento naturalmente oxidado e é
amplamente utilizado por engenheiros e arquitetos. Foi
descoberto na década de 30 nos Estados Unidos e usado
inicialmente para a construção de vagões devido à sua leveza e alta resistência à corrosão.
Por volta de 1960, o material passou a ser
usado também na arquitetura, devido ao seu
acabamento singular e durabilidade. Além de
dispensar a pintura em certos ambientes, os
aços patináveis possuem uma resistência mecânica maior que a dos aços estruturais comuns. Esta vantagem é melhor observada em
ambientes extremamente agressivos, como
regiões de orla marítima – Torres, por exemplo – onde os aços patináveis apresentam uma proteção superior àquela inerente aos
aços comuns.

O material é utilizado desde estruturas de edifícios, passando por
fechamento de fachadas, até itens
decorativos. Sua alta resistência à
corrosão e o aspecto bonito que o
material adquire com o passar do
tempo permite que o mesmo seja
utilizado como elemento aparente, não sendo necessário nenhum
tipo de acabamento ou pintura de
finalização nesses casos. Suas propriedades anticorrosivas e o visual bonito que aporta fizeram com que o aço corten passa-se a ser utilizado como
acabamento nas fachadas se tornando também um elemento decorativo
na construção. Aplicados em forma de chapas, dispensam a pintura
e dialogam com outros elementos
utilizados na construção como o
concreto aparente, madeira e tijolos trazendo um ar contemporâneo
para as fachadas.
Espalhados por cidades do mundo todo, vemos muito elementos
urbanos (bancos, pérgolas, esculturas...) feitos de aço corten que
chamam atenção por sua beleza e
imponência. Em versões menores, o
metal pode ir para dentro da sua casa aplicado em paredes ou piso, ou ainda
como mobiliário ou elemento decorativo, criando peças contemporâneas,
elegantes e fáceis de combinar.
Na coluna da semana que vem, algumas dicas de como usar o aço corten
no decor.
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Fausto Araújo Santos Jr.

Futuro da Saúde torrense nas mãos do PDT
A secretária de Saúde que inaugurou o governo Carlos
Souza em Torres não deu certo e um novo nome pode ser
anunciado. A pasta é do PDT - se for mantido o acordo com
o PP do prefeito, feito ainda em campanha. Ou seja, a pasta
é uma das conquistas do vice-prefeito eleito Fábio Amoretti,
que é parte do partido dos brizolistas torrenses.
Conforme Fábio afirmou para esta coluna de forma ATIVA
(sem que a coluna o procurasse), o problema da secretaria é a
falta de recursos. Fábio diz que ele e sua esposa (ex-secretária) pediram muitas coisas para o prefeito, mas que não teriam
sido atendidos. Diz que faltou autorização para substituição
de médicos, para conserto de veículos, dentre outros pedidos.
E, diz Fábio que "nada era para aumentar custo, em alguns
casos era até para diminuir custos”... Vai entender...
Cabe agora ao partido do vice-prefeito escolher um novo
nome, mas não basta que entenda de Saúde no sentido médi-

co, humanista, solidário. O nome, em princípio deveria entender de GESTÃO, pois a pasta talvez seja
mais complicada de gerenciar do que a própria prefeitura. São muitas leis, normas, fontes de recursos ordinários e fontes de recursos extraordinários (projetos
e verbas federais e estaduais) que estão em jogo. Isto
cria um emaranhado de situações orçamentárias que
exige, em contrapartida, muito planejamento e sistemas de controle numéricos.
Lembro que a gestão passada, deixou quase R$ 5
milhões sem utilização só no ano de 2016, quando faltou em torno disto em empenhos no orçamento para
justificar dinheiro gasto sem rubrica. Ou seja, sobrou
dinheiro e faltou dinheiro ao mesmo tempo... É complicado.
O Futuro da secretaria em Torres está nas mãos do PDT,

Perfil do secretário de Saúde é complicado
O perfil da pessoa que deve ser escolhida para a pasta da Saúde deve ter duas
visões estratégicas. Uma, de entender as
prioridades que a sociedade escolheu para
atender a saúde de forma universalizada mas de forma humana, com visão médica,
com um olhar de solidariedade às dores
causadas pelas doenças aos cidadãos em
geral. Outra, talvez a mais importante, saber ler números e entender o que eles significam para o dia-a-dia do sistema de Saúde
em geral, o estadual e o local (de Torres).
Ou seja, deve ter uma visão matemática e
administrativa da secretaria, que lida com
quase 20% do orçamento e que possui um
dos maiores contingentes de recursos humanos.
Teoricamente, há de se ter um médico e
um administrador. O dois com pelo menos
uma boa visão sobre Saúde PUBLICA. E
Saúde Pública e política andam juntas. Se
o secretário, que ganha em torno de R$ 6

mil, tiver em seu perfil mais o lado humanista (médico), ele deve ter como seu braço
direito um assessor que entenda muito de
ADMINISTRAÇÃO de recursos financeiros e humanos. E este vai ganhar em torno
de R$ 4 mil, este é o salário do diretor na
administração pública local.
Mas é mais difícil achar um médico que
deixe boa parte de suas atividades profissionais para exercer a função ALTAMENTE DEMANDADA de secretário de Saúde do que achar um ADMINISTRADOR
OU ECONOMISTA ou CONTADOR que
exerça a função de secretário pelos salários
pagos. Neste caso, ou seja: se o secretário
for da área de administração, há se se achar
uma pessoa ligada ao sistema de Saúde no
lado HUMANISTA que atenda a falta deste perfil do comandante geral (secretário),
alguém para ser o assessor principal, o que
também é difícil, principalmente pelo salário de diretor. Olho no lance!

que tem o vice-prefeito como um membro diplomado no poder executivo e mais dois vereadores no poder legislativo:
Rogerinho e Dê Goulart.

Vereador com perfil?
O vereador Rogerinho é do PDT e é da
área contábil. Além de ter experiência política, ele tem experiência profissional em
contabilidade e teoricamente sabe lidar com
números. Ele é ex- PP e saiu da sigla por não
concordar com a postura da mesma na eleição de 2012, na qual ele não recebeu apoio
do partido como nome forte e acabou não
se reelegendo na época. Mas isto pode já
ter sido digerido tanto pelos pepistas quanto
pelo Rogerinho, agora PDT.
Rogerinho, em legislaturas anteriores,
quando vereador pelo PP (2009/2012) e
quando vereador pelo PMDB (2005/2008)
também sempre foi um CRÍTICO FEROZ

do sistema de saúde e suas velhas mazelas,
como a relação complicada do sistema municipal com o do Hospital local de Torres,
além de outros problemas no atendimento de
saúde em geral. Ou seja, ele pode agora pegar a batuta de maestro da orquestra da qual
reclamou outrora. Mas, acho eu, neste caso,
o vereador deveria ter uma ÓTIMA assessoria de um médico ou um enfermeiro, um dentista, etc. como segundo homem (mulher) da
gestão na secretaria. E uma das alternativas
é manter a assessoria do vice – Fábio Amoretti - para ter um pouco do lado médico da
gestão, da mesma forma que Amoretti tentou
quando sua esposa foi secretária.

Cuidados necessários

Seja lá qual for o gestor da
Saúde, há de se ter cuidado. A ex-secretária Karla Daitx teve a coragem de derrubar a quase realidade da cidade de Torres de receber
uma UPA, um projeto do governo
Dilma que foi daqueles perigosos
- isso porque dava a obra, mas exigia custos fixos de estrutura e
pessoal considerados monumentais, praticamente impagáveis. Karla
viu isto e desistiu do projeto, após a ex-prefeita Nílvia prometer em
campanha que a cidade teria DUAS UPAs - uma aqui no centro e
outro na Vila São João, pois o governo federal de Dilma Rousseff
dava Upas como 'padaria vende pão quentinho na tardinha'. E várias
prefeituras por todo o Brasil agora estão com UPAs fechadas, em
alguns casos devolvendo para o Governo Federal os recursos gastos
e transformando os lugares em Postos de Saúde, o que prova cabalmente a ineficácia das UPAS para cidades p médias e pequenas ( e
até em grandes)
Outros projetos que podem ser do tipo “presente de grego” (acaba saindo mais caro para manter do que o que o valor que se recebe)
também existem no sistema de Saúde em geral, e desde sempre...
Por exemplo, não é tão simples assim aceitar receber uma AMBU-

LÂNCIA. Se for uma ambulância adicional, ela vai gera custos altíssimos para poder operar, pois necessita de, no mínimo, um médico,
um enfermeiro e um motorista, muitas vezes pagos para trabalhar à
noite, consequentemente com adicionais aos salários.
A mídia nacional mostra ambulâncias paradas e enferrujando,
estacionadas nas garagens de prefeituras (como foi mostrado no Rio
de Janeiro). Veículos importantes que, provavelmente, não são utilizadas porque não há orçamento para pagar os profissionais e outras
necessidades para ela (ambulância) operar. O molho sai mais caro
que a galinha ( como diz o ex-vereador George Rech)... E a refeição
fica cara...
E na hora de contratar POR CONCURSOS os profissionais da
SAÚDE, há de se avaliar bem isto, também. Existem profissionais
do setor nas prefeituras que são necessários para completar projetos que envolvem governo federal, estadual e municipal. Imagina
se estes projetos são encerrados, extintos, ou coisa que o valha? As
prefeituras teriam que encaixar os concursados em outras áreas, pois
são servidores ESTÁVEIS! E aí?
Portanto, a análise administrativa da secretaria da Saúde deve
ter olhar sistêmico e de longo prazo antes de decidir, por exemplo,
sobre contratações por concurso público.
Vários olhos... em vários lances!

A FOLHA

SAÚDE

Sexta-Feira, 21 de abril de 2017 11

Estudo da ULBRA Torres mapeou Perfil das
vítimas de trauma no Litoral Norte
Magda Dörr e Silvio Severo (foto) pesquisaram chamados do Samu em Torres
Com Comunicação
ULBRA Torres
A professora do curso de Enfermagem da ULBRA Torres, Magda Regina Dörr e o egresso Sílvio Severo,
realizaram um grande estudo a respeito do perfil dos traumatizados no
Litoral Norte do Rio Grande do Sul,
em Torres. Destes estudos, parte dos
resultados foram formatados e enviado como Artigos Científicos para
duas importantes revistas da área
de Enfermagem no país: A Revista
Sul-Brasileira de Enfermagem, que
estudou o período de 2011/2012, e
a Revista Emergência, que estudou o
período de 2013/2014.
"A importância para a sociedade

de mapearmos estes dados é que,
com eles em mãos, podemos estimular a prevenção, buscarmos soluções
em conjunto, equipar os agentes de
atendimento, além de trabalhar com
campanhas de educação. Acidentes
de trânsito, que é uma das maiores
causas dos traumas, é uma das principais causas de morte não natural.
No Rio Grande do Sul, nas últimas
décadas, têm sido uma das principais
razões das mortes por causas externas, passando de 26% os óbitos com
estas características", comentou Silvio Severo, que é Enfermeiro formado pela ULBRA Torres e Especialista
em Urgências e Emergências.
A professora Magda destacou outro aspecto importante. "As publica-

ções destes artigos, além de mostrar
um pouco dos estudos acadêmicos
que realizamos no nosso curso de
Enfermagem, nos trouxe a tona a necessidade de buscarmos campanhas
mais efetivas com relação aos traumas. Vimos que as quedas também
representaram um número bastante
grande no período estudado. Os horários de maior ocorrências facilitam
também o planejamento de possíveis atividades de prevenção, inclusive com o uso da segurança pública,
dando maior efetividade na busca
pela preservação da vida. É preciso
aprofundar mais os estudos, envolver a sociedade para que possamos
evitar acidentes e traumas", finalizou
Magda.

Dados importantes
Dados alarmantes em relação aos traumas
chamam a atenção em ambos os períodos. Diferente de outros estudos realizados anteriormente
realizados, o principal horário de ocorrências de
acidentes com traumas no Litoral é entre às 12h
e 17h59. Outro ponto que chama a atenção é que
os homens predominam no número de acidentes,
com 65,99% das ocorrências, tendo como faixa
etária mais prevalente entre os 21 e 40 anos.

O número de atendimentos do SAMU em Torres no período de 01/01/2013 até 30/12/2014, em
Torres (RS), foi de 2.814. Deste total, 938 foram em
virtude de trauma, correspondendo a 33,33% dos
atendimentos. O mais comum entre os eventos
causadores de traumas foram colisões/atropelamentos (50,32%), seguido por quedas (36,67%),
ferimentos contusos (5,32%), agressões (3,92%) e
outros (5,73%).

O maior número de ocorrências se concentrou
no mês de Dezembro (13,54), porém os meses de
janeiro, fevereiro e março, também foram acima
da média anual, que é de (8,33%), ficando com a
marca de 8,35. O domingo é o campeão de ocorrências, com 15,67%, seguido pela sexta-feira
(15,57%), enquanto o dia de menor número de
ocorrências é a quarta-feira com 12,69%. O horário com menos ocorrências é das 0h às 5h59, o

que pode ser influência da pouca "vida noturna"
existente na cidade, com apenas 8,42% das ocorrências.
Das ocorrências atendidas, foi tomada a decisão de remoção necessária e possível em 902
atendimentos (96,16%), sendo que 544 atendimentos foram considerados de gravidade média
(58%). As vítimas em sua maioria eram jovens economicamente ativos.

Exames gratuitos para população torrense
oferecidos pela Unidade de Saúde do Sesc
Unidade (foto) estará instalada na cidade até dia 19 de maio
Através de uma parceria entre a Prefeitura de
Torres e o Sistema Fecomércio, a Unidade Sesc de
Saúde Preventiva (USSP) estará instalada na cidade até o dia 19 de maio e oferecerá, no total, 1500

exames gratuitos para a população. A abertura
dos serviços no Município foi realizada na manhã
desta terça-feira, 18 de abril, e contou com a participação de autoridades locais.

O prefeito Carlos Souza destacou a importância de mais uma grandiosa parceria com o Sesc,
que vem oferecer serviços de excelência para a
comunidade. “Recebemos com muito carinho
mais um presente que o Sesc dá para
Torres”, ressaltou o prefeito.
A Unidade de Saúde Preventiva é
equipada com aparelhos de alta tecnologia e oferece o que há de mais
moderno em diagnóstico de saúde.
Serão realizadas atividades como consultas oftalmológicas, avaliações res-

piratórias para tabagistas, mamografias, exames
citopatológicos de colo de útero, eletrocardiograma, ecografias, aferição de pressão arterial, exames de glicemia, colesterol e triglicerídeos, entre
outros.
Os interessados devem agendar e buscar encaminhamento na Secretaria Municipal de Saúde,
na Rua Alexandrino de Alencar, 631 (segundo andar, em cima do Posto de Saúde Central). Os exames serão realizados na Unidade Móvel instalada
em frente ao Hotel do Sesc, na Avenida Plinio Kroef nº 465.
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Comissão da Assembleia Legislativa debate
sobre mulheres vítimas de violência em Torres
A atenção às mulheres vítimas de violência foi tema da
reunião realizada, na última
quarta-feira, 12 de abril, pela
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa no Centro de Referência da Mulher Pricila Selau.
No encontro, o presidente da
Comissão, deputado Jeferson
Fernandes (PT) destacou que
o atendimento às mulheres
vítimas de violência precisa
ser digno e seguro para evitar
qualquer constrangimento ou
perseguição durante o andamento do inquérito policial.
Ele disse ter recebido infor-

Conselho Municipal de Direitos da
Pessoa Idosa elege sua nova diretoria
TORRES - O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa
Idosa, em reunião ordinária, na presença de seus membros, autoridades locais e visitantes, elegeu no dia 12 de
abril, quarta-feira, sua nova mesa diretora. Este conselho
é regido pela Lei Municipal 4.740 de 12 de dezembro de
2014. As reuniões mensais ocorrem na segunda quarta-feira do mês, sempre às 9h, na sala de reuniões do CRAS,
localizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos (Rua Joaquim Porto, 801).
Neste encontro, a secretária de Assistência Social e
Direitos Humanos, Neusa Carlo, acolheu a todos, colocando-se à disposição do colegiado e agradeceu ao grupo que contribui para a melhoria na qualidade de vida
do idoso. Destacou a participação da responsável pela
Diretoria das Mulheres, Sílvia Pereira; representando a
Prefeitura, a presença do vereador Jeferson Santos, representando o legislativo municipal, a coordenadora do
Senac, Luciane Golo Cauduro, assim como outros representantes de entidades ligadas à política do idoso.

encontro foi muito produtivo.
Até o dia 10 de maio, quando a
rede de proteção às mulheres
de Torres terá nova reunião, o
deputado e equipe assumiram
o compromisso de transmitir
a resposta da chefia de cada
instituição estadual ligada à
política de prevenção aos crimes, bem como de proteção e
acompanhamento às vítimas,
com relação a encaminhamentos apresentados na reunião.
A principal reivindicação apresentada no dia, foi de que a
mulher tenha um local reservado para atendimento na Delegacia de Polícia.

Prefeitura esclarece sobre aprovações
de projetos e ligações de água e luz no
condomínio Morada das Palmeiras

É esta a diretoria eleita para o biênio 2017/2018 (com
presidência alternada): Presidente – Sandra Maria Santos dos Santos; Vice-Presidente – Ingrid Luciana Franetta
Emmer; 1o Secretário – Rosa Maria Pereira; 2o Secretário - Márcio Alexandre da Silva

Reivindicada análise do Plano de
Carreira do Magistério Municipal
A solicitação para que o executivo
constitua uma comissão para análise,
estudo e discussão das alterações no
Plano de Carreira do Magistério Municipal foi apresentado na segunda semana de abril pela diretoria do Centro
dos Professores Municipais (CEPEMTO) e por representantes da Comissão
de Educação, Esporte e Cultura da Câ-

mação de que o município de
Torres registra índice crescente
de violência sexual, inclusive
com casos de estupro. Devido
a situação, assumiu o compromisso de auxiliar no fortalecimento da Rede de Proteção
às Mulheres em parceria com
a coordenadora do CRM, ex-vereadora professora Lu Fippian, e com a responsável pela
Diretoria das Mulheres, Sílvia
Pereira, para fazer com que o
atendimento seja seguro, digno e com garantia de proteção
às vítimas de agressão, disse o
deputado.
De acordo com ambas, o

mara Municipal, vereadores Marcos
Paulo Klassen (PMDB), Deomar Goulart (PDT) e Jeferson Santos (PTB).
A Comissão foi recebida pelo
prefeito Carlos Souza, acompanhado
da secretária de Educação, Vilmar
Aguiar, oportunidade em que questões pontuais foram debatidas pelo
grupo. Na ocasião, o prefeito disse

que a reivindicação dos servidores
seria estudada mais detalhadamente. O Cepemto estava representado
pelo presidente Belimar Guimarães
acompanhado de outros sindicalistas.
Devido a relevância das solicitações,
devem ser analisadas com ampla discussão envolvendo todos os segmentos interessados.

TORRES - Tendo em vista a grande procura por informações em relação ao
empreendimento
Morada
das Palmeiras e arredores,
a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo (SMAURB) informa a todos os interessados que, no
dia 24 de março de 2017, foi
emitida a Licença de Instalação (LI) 001-17 para o empreendimento MORADA DAS
PALMEIRAS - localizado no limite entre os bairros Igra Sul
e Curtume (foto).
A LI é uma das etapas do
processo de licenciamento,
mas não a é última, sendo
necessário ainda a obtenção
da Licença de Operação (LO).
Somente após a LO é que poderão ser emitidos os documentos referentes a aprovação das construções, ligações
de luz e água. Os proprietários de lotes individuais já
poderão protocolar seus pedidos para análise porém a

aprovação somente poderá
ser emitida após a emissão
da LO. Para a obtenção da
LO o empreendedor deverá
cumprir algumas condições/
restrições estabelecidas na
LI.
A emissão da LI foi a etapa
mais morosa em função da
necessidade de um Estudo
Hidrogeológico, cuja complexidade demandou tempo,
e agora aguarda-se a apresentação dos documentos
solicitados para emissão da
LO e após isso poderão ser
analisados os projetos individuais de moradia unifamiliar.
A Prefeitura aguarda que o
empreendedor entregue os
documentos solicitados e estando tudo em conformidade, a LO poderá ser emitida
em um prazo máximo de 30
dias.A SMAURB alerta ainda
quanto a necessidade de que
cada obra tenha sua aprovação individual junto à Prefeitura.
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PZ01463
6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios
com sacada, no centro, cozinha,
banho social, estar/living, 1 vaga de
estacionamento, um lance de escada. R$ 330.000,00. COD. PZ02504
7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO Três
dormitórios, sendo um suíte, dependência de empregada, banheiro social,
lavabo, estar/living, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira,
garagem. Junto as quatro praças. COD
PZ00605 R$ 690.000,00.
ANÚNCIOS PENZ IMÓVEIS
1-EM TORRES Apartamento de Três
dormitórios, banheiro suíte e social,
com sacada e box. No centro, excelente
oferta. COD. PZ03119 – R$350.000,00
2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul,
Três dormitórios, terreno 10x25. R$
180.000,00 COD PZ03154
3-CASA ALVENARIA NOVA – 02 dormitórios, garagem com churrasqueira,
toda murada, pode trocar por apartamento. R$260.000,00 Código PZ03199
4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓRIOS semi mobiliado com cozinha
americana, sala de estar, um banheiro
social. Edifício bem localizado no centro
de Torres e 02 quadras da praia, junto
a praça XV de novembro, ótima localização R$ 200.000,00 – COD. PZ03057
5- EXCLUSIVO, Ótima oportunidade!
Apartamento de 01 dormitório, bom
espaço com churrasqueira, térreo, a
400 metros da Av. Beira Mar na Praia
Grande em Torres, mobiliado. Por apenas R$ 216.000,00,Temos as chaves,
maiores informações na imobiliária.

8 - Chácara no São Brás com boa
casa de alvenaria, árvores frutíferas,
própria para criar gado, toda cercada.
R$ 280.000,00 COD. PZ03200.
9 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício Residencial e Comercial Paris,
localizada no centro de Torres, com
45,94m² de térreo, 21,90m² de mezanino, perfazendo um total de 67,84m²
de área privativa. R$ 3.000,00 mensais. (Estuda alugar somente para
a temporada de verão). Tratar fone:
51- 99918 4841
10 – Temos clientes interessados na
compra de apartamentos no ED. JARDIM EUROPA. Entre em contato.
OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
Venha nos visitar. Temos outros imóveis
a oferecer.
Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51)
8446 4474 (51) 9918 4841
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Vamos falar sobre o APRENDIZADO
Prof. Ismael G. Christiano Netto
Administrador, Especialista em Comercio Internacional e Professor Universitário.
Hoje escrevo um texto para o jornal A FOLHA, pois mais do que nunca vejo a necessidade de refletirmos sobre o assunto aprendizado.Inicialmente, vejamos algumas definições
do famoso Aurélio:
APRENDER: Tomar conhecimento de algo e retê-lo na memoria, em consequência de
estudo, observação, experiência, advertência, etc.
CONHECIMENTO: Ato ou efeito de conhecer, ideia, noção, informação, ciência, experiência, discernimento, critério, apreciação, erudição, instrução e saber.
CULTURA: O conjunto de características humanas que não são inatas, e que se criam e
se preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação entre indivíduos em
sociedade. A parte ou aspecto da vida coletiva, relacionados a produção e transmissão de
conhecimentos, a criação intelectual e artística. Atividade e desenvolvimento intelectuais
de um individuo; saber, ilustração e instrução.
EDUCAÇÃO: Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do
ser humano, visando sua melhor integração individual. Aperfeiçoamento integral de todas
as faculdades humanas. Instrução, ensino e os conhecimentos resultantes de tal processo.
ENSINO: Transmissão de conhecimentos, informações ou esclarecimentos uteis ou indispensáveis a educação. Esforço orientado para a formação ou a modificação da conduta
humana; educação, adestramento, treinamento e instrução.
INFORMAÇÃO: Comunicação ou notícia trazida ao conhecimento de uma pessoa ou do
publico; dados, conhecimento, instrução e mensagem.
SABER: ter conhecimento, ciência, informação, instrução, compreensão, prudência, tino,
sensatez, sapiência, educação e sabedoria.
Estamos vivendo a “Sociedade do Conhecimento” a partir desta nova conjuntura podemos dissertar:
A necessidade de acelerarmos o ritmo das mudanças dentro das instituições de ensino
visando acompanhar uma nova realidade social que já vem sendo estabelecida. O crescimento da indústria da informação está criando uma sociedade global dependente do conhecimento. Como conseqüência, as telecomunicações vão remover as barreiras geográficas, e a informação será a commodity primária na maioria absoluta das indústrias atuais.
Na opinião de Peter Druker, a educação permanente não se dará nas salas de aula de instituições de ensino tradicionais, mas principalmente através do e-learning e de seminários.
Estima-se que nos próximos 20 anos, nos paises desenvolvidos 80% dos empregos a serem oferecidos serão “cerebrais” e apenas 20% “braçais”, gerando uma demanda crescente
pelos processos de educação continuada, que serão passaportes para a empregabilidade.

Dentre as novas exigências do mercado de trabalho temos: a capacidade de aprendizado,
assertividade, criatividade, adaptabilidade, flexibilidade e autodidatismo. Outras disciplinas necessárias a objetivos profissionais futuros são: liderança, comunicabilidade, habilidades interpessoais, trabalho em equipe, domínio da tecnologia da informação, habilidade na
tomada de decisões, capacidade de associação de idéias, visão de conjunto e etc.
Para Peter Druker, “a única e verdadeira forma de se aprender a utilizar um conhecimento é usando-o numa tarefa específica e significativa, que apresente pelo menos alguns
resultados”. A tarefa fundamental da educação moderna não será somente de preparar os
jovens para a vida, mas capacita-los a criar o futuro em que gostarão de viver.
O professor do futuro deverá ser um arquiteto cognitivo e um engenheiro do conhecimento. Traduzindo: aquele profissional responsável por traçar e sugerir caminhos na construção do saber. O rompimento da ligação ensino-aprendizagem, pois tanto o aprender
como processo quanto o processo de construção do conhecimento não tem relação necessária com o ensinar e, finalmente , porque ambos os processos antecedem e ultrapassam o
ensinar. Para aprender, o individuo necessita estar apto a fazer um investimento pessoal no
sentido de renovar-se com o conhecimento.
A dimensão da proposta escolar para este novo milênio, assim como seu êxito, estão
diretamente ligados a construção de seres pensantes, críticos, com instrumento capazes de
melhorar o seu social promovendo democratização. Outra dimensão será o de aprender a
aprender. A escola tradicional não desenvolve essa capacidade, que é temida pela cultura,
pois adaptação é também inovação e inovação põe em risco os modos de ser e de viver em
comunidade.
A natureza nos ensina o valor da diversidade, devemos aprender a conviver com a diferença, respeitando-se as individualidades estabelecendo no entanto limites adequados para
o exercício desta diversidade. Todo equilíbrio é instável e demanda continua energia para
ser mantido. Educar é mais que preparar para o futuro, é ensinar a construí-lo. Preparar
seres criativos, independentes, cidadãos conscientes e solidários que possam ser capazes
de participar efetivamente da vida social e política assumindo tarefas e responsabilidades.

Mais uma chance
Esta é uma historia de um alto executivo de uma grande empresa. Estressado e com excesso
de trabalho, entrou em colapso. Nervoso procurou um medico. Relatou ao psiquiatra o seu caso.
O medico, experiente, logo diagnosticou ansiedade, tensão e insegurança. E disse ao
paciente.
- O Sr. precisa se afastar por duas semanas da sua atividade profissional, seria conveniente se isolar de seu dia a dia e buscar algumas atividades que o relaxem, leve livros, cd`s ate
seu laptop, mas sem seu celular.
O executivo partiu então para fazenda de um amigo. Passados os dois primeiros dias
já havia lido dois livros e escutados quase todos os cd`s. continuava inquieto. Pensou então que
alguma atividade física seria um bom antídoto para a ansiedade que ainda o dominava. Chamou
o administrador da fazenda e pediu para fazer algo.
O administrador ficou pensativo e viu uma montanha de esterco que havia acabado de
chegar. E disse ao nosso executivo.
- O Sr. pode ir espalhando aquele esterco em toda aquela área que será preparada para
o cultivo.
E pensou consigo: ele vai demorar uma semana com essa tarefa.
Ledo engano no dia seguinte o nosso executivo já tinha distribuído o esterco por toda
área. Pediu logo uma nova tarefa. O administrador então lhe disse:
- Estamos iniciando a colheita de laranjas. O Sr. vá ao laranjal levando três cestos para
distribuir as laranjas por tamanho. Pequenas, medias e grandes.
No fim daquele dia nosso executivo não retornou. Preocupado o administrador se dirigiu ao laranjal. A cena que viu foi a seguinte: estava nosso executivo com uma laranja na mão, os
cestos totalmente vazios, falando consigo mesmo:
Esta é grande ou seria média ou talvez pequena?????
Esta é pequena ou seria média ou talvez grande?????
Esta é media ou seria ou talvez pequena?????
Moral da historia: Espalhar m#%*@ é fácil. O difícil e tomar decisões.
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FIlosofando sem filtro

Vamos desacelerar?

Essa semana atendi alguns vagalumes na terra da garoa. A vida é assim.
Quando o universo chama a gente tem que ir. Infelizmente, algumas pessoas
ainda têm medo de encarar o que é diferente daquilo que elas estão acostumadas
a vivenciar no cotidiano. Estudos realizados na Universidade de Harvard comprovaram que a vida melhora quando a gente ‘pensa fora da caixa’. O casal Obama
estudou lá... então, acho que dá pra confiar nessa universidade, né? Eu demorei
pra aceitar essa coisa de ‘pensar fora da caixa’... sabia que um dia teria que ficar
fazendo esse vai e vem entre o sul e a terra da garoa se quisesse continuar trabalhando com o que gosto e ter uma vida financeira mais interessante... mas só
agora resolvi agir. Não sou materialista, mas preciso publicar meus livros e gostaria de conhecer Nova Deli na Índia... as pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos
no Egito... e as Rocky Montains no Canadá. Enfim, a gente vive num mundo
material e precisa do dinheiro pra sobreviver... e é claro que todos nós temos
nossos sonhos... tem gente que gosta de comprar coisas, eu prefiro viajar. Cada
um deve ser feliz da maneira que achar melhor. A gente sabe que a felicidade está
no caminhar, mas não é pecado de vez em quando fazer algo ousado e diferente... atravessar o oceano pra conhecer outras culturas, às vezes, é necessário pra
expandir a nossa consciência. Conhecer outros países e vivenciar o cotidiano em
outros contextos culturais são exercícios que de vez em quando a gente precisa
fazer pra melhorar o nosso IDH. Quem consegue colocar em prática a máxima
‘think outside the box’ é porque já atingiu um nível de percepção das coisas mais
elevado. Essa dificuldade que a gente tem de ‘pensar fora da caixa’ indica que a
gente precisa começar a usar mais o lado direito do cérebro... que é responsável
pelas emoções e a criatividade. Hoje a gente vive em um contexto que pede
uma revisão, uma nova concepção, um novo olhar sobre o viver. A gente precisa
mudar algumas coisíneas no nosso jeito de pensar e agir se quiser chegar em
algum lugar. Todo mundo sabe que a zona de conforto é uma “delícia”, mas nada
de diferente acontece nela. Seguem algumas diquíneas pra ‘pensar fora da caixa’:
1. Desconstrua conceitos e crenças. 2. Leia sobre tudo sem preconceito. 3. Tente
olhar além do que se vê. 4. Não tenha medo do que é alternativo, não-convencional ou não-linear. 5. O óbvio nem sempre é a melhor solução. 6. Cada dia faça um
caminho diferente pro trabalho. 7. Converse com pessoas fora do seu convívio.
8. Liberte-se do perfeccionismo. 9. Evite pessoas e ambientes repressores. 10.
Tente ver o mundo com os olhos de uma criança. ‘Pensar fora da caixa’ é sinal
de maturidade intelectual e emocional... não é fácil, mas a gente precisa tentar...
senão a gente vai acabar vivendo o mesmo dia todos os dias. Pessoas que conseguem ‘pensar fora da caixa’ constroem amizades mais sólidas e relacionamentos
amorosos profundos porque não se unem apenas por status, né? E por falar em
experiências ‘fora da caixa’... essa semana fui conhecer o Kabbalah Centre Brasil
em São Paulo e me inscrevi numa aula sobre a Kabbalah e seus princípios. Adoro
adquirir novos conhecimentos e, assim como a nossa Porto Alegre, Sampa tem
uma infinidade de cursos, palestras e workshops pra fazer o ano inteiro sobre os
mais variados assuntos. Kabbalah é uma palavra de origem hebraica e significa
‘receber’. A Kabbalah é uma sabedoria milenar que ensina a gente a alcançar a
plenitude da vida através da compreensão do universo, das energias e da descoberta do nosso potencial. Os pensamentos de Albert Einstein, Sigmund Freud
e Helena Blavatsky foram influenciados pela Kabbalah. Os ensinamentos da Kabbalah são muito interessantes. Vale a pena conhecer. Gostei de algumas coisas
e outras não. Não penso em ser kabalista, testemunha de jeová ou me envolver
profundamente com qualquer outra ‘crença’... minha ‘religião’ e filosofia de vida
é fazer o bem e sigo na luta diária que é tentar amar a mim mesma e também o
próximo. Vagalumes, dia 26/04 estarei de volta com os atendimentos em Torres.
Uma ótima semana pra todos nós! :)

Sai do colégio direto para a natação, da natação direto para o ballet, do ballet para o
curso de música, pintura, inglês etc. Chega o fim de semana e vai para várias festinhas
de aniversário. A agenda dos seus filhos vai deixar você louca! Você sente que precisa se
acalmar.
O movimento “Pais Sem Pressa”, começou nos Estados Unidos e, muito resumidamente,
significa desacelerar a rotina dos pais para desacelerar a dos filhos.
Vivemos num mundo tão apressado que muitas vezes sentimos ansiedade para estimular
e preparar nossos filhos para serem os melhores em tudo. E há ainda a corrida materna
(de loucos!) a qual somos diariamente bombardeadas com perguntas de outras mães,
como: “O seu filho ainda não anda? Ainda não vai para escola, creche? Ahh, não? O meu
com essa idade já vai!”. Mas qual é a vantagem disso? Para que acelerar o desenvolvimento dos nossos filhos? Será que eles estão felizes? O que vemos atualmente é que os filhos
estão cada vez mais cedo perdendo o colo e a infância .
Claro que achamos que devemos estimulá-los, mas tudo deve ser feito com peso e medida, sem querer antecipar fases e, acima de tudo, sem os pressionar desnecessariamente.
Há de se respeitar o tempo de cada criança, encontrar o equilíbrio entre as atividades e o
que realmente faz com que os nossos filhos sejam crianças felizes – e é exatamente isso
que o movimento defende. Uma melhor qualidade de vida.
Os bebês precisam ser bebês e as crianças, precisam ser crianças. Os precisamos entender isso para desacelerar e nos conscientizarmos de que não temos de ficar o tempo todo
inventando brincadeiras e atividades para estimulá-los. Um ritmo demasiado acelerado
pode trazer sérios problemas emocionais para os nossos filhos.
Chegou o momento de pararmos e repensarmos o nosso dia a dia. Temos que começar a
valorizar os pequenos prazeres da vida, como os passeios de bicicleta, as idas ao parque
infantil e o cinema no sofá. Por que não relaxar, ser felizes e deixar que eles aproveitem
a infância de forma equilibrada, sem exigências nem obrigações.
E lembrem-se: nenhuma atividade é mais importante do que estar em família!
Dicas valem como: Desligue todo tipo de tecnologia por pelo menos 1 hora por dia (mais
é ainda melhor) – incluindo a dos pais!
Deixe os pequenos relacionarem-se com outras crianças. O círculo social dos filhos precisa
ser maior do que apenas o círculo familiar. Não tente ser o melhor amigo dos seus filhos:
os melhores amigos deles têm que ser outras crianças!
Aprenda a perceber os sinais dos seus filhos – quando estão felizes com o que fazem ou
quando estão esgotados por terem uma agenda extra preenchida. Ouça-os com atenção.
As atividades extracurriculares são importantes, pois ajudam a trabalhar a mente e o corpo, mas quando são exaustivas tornam-se prejudiciais. A melhor escola é a sua casa, e os
melhores professores somos nós, pais. Assuma a importância do seu papel.
Brincar e brincar até cansar, o dever (e direito) de uma criança é brincar. Crie tempo e
espaço para a brincadeira quer seja individual, com a família ou com amigos no parque.
É brincando que ela aprende e se socializa também.
Crianças até aos cinco anos não precisam de uma série de atividades programadas. Podem e devem fazer o que gostam e aprender de forma espontânea.
Dar limites e regras, pois isso acalma a criança e a faz se sentir mais segura e protegida,
dentro de uma rotina estável. Mas também é importante saber quando e como dizer
“não”. A criatividade e a curiosidade pela aprendizagem, muitas vezes, nascem do tédio,
ou seja : “do não fazer nada”. Aprenda a cultivar espaços silenciosos durante o dia e encontre tempo para esvaziar a mente.
Dê tempo aos seus filhos pois cada criança tem o seu ritmo. Não apresse o desenvolvimento dos seus filhos. Não queira que sejam crescidos. Se acha que a fase em que se encontram dá muito trabalho, não queira imaginar como será a fase a seguir. Aproveite cada
momento, porque todos eles são únicos, e, um dia, quando você perceber, todas estas
fases já passaram e eles se tornaram adultos. Você vai sentir que o tempo passou voando
e que daria tudo para ter mais uns minutos de brincadeira, de mimos e de palhaçadas.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 17/04 e 21/04)
Por Titi Vidal
ÁRIES - É uma semana especialmente importante para o amor, ariano. Você vai se
sentir mais preparado para se relacionar,
para amar e ser amado. Também pode estar mais vaidoso e cheio de desejos, prontos para serem satisfeitos. É um momento
de conquistas importantes e contatos que abrem portas.
Mas é bom não se precipitar. O céu pede reflexão e calma
ao agir. Um passo por vez.
TOURO - Um novo ciclo está prestes a
começar, taurino, e é muito bom que você
saiba exatamente o que deseja. Por isso, é
uma semana de reflexão e definição. Algumas coisas ainda parecem mais complicadas ou difíceis de lidar, mas pouco a pouco
tudo vai se clareando e, melhor ainda, vai se resolvendo.
É um momento importante para conversar e falar de seus
sentimentos e objetivos.
GÊMEOS - O céu está intenso, geminiano,
e tem novidades para você, mesmo que
Mercúrio ainda esteja retrógrado. Alias, é
um bom momento para rever algumas coisas, por isso ficar sozinho também pode
fazer muito bem. Apesar disso, contato
com amigos, especialmente os mais íntimos, pode ajudar a
ter clareza dos seus desejos e objetivos. Momento lindo pra
viagens. Pode ir!
CÂNCER - A semana tem de tudo, canceriano: surpresas, imprevistos, boas novas
e muito movimento. São dias animados
para estar com os amigos e fazer coisas
em equipe. Você pode ter novidades no
trabalho e muita intensidade no amor, especialmente nos momentos mais íntimos, incluindo o sexo.
Alias, bom momento para ter um papo profundo sobre o que
você gosta e quer do outro.
LEÃO - É uma semana bem positiva,
leonino. Mesmo que alguns imprevistos
te surpreendam, você está criativo o
suficiente para lidar com isso e até tirar
disso uma lição importante e criar algo
novo. Momento de seguranças, certezas
e decisões super importantes. você pode se conectar com
novos projetos e conhecer gente bem interessante. Escute
atentamente cada ideia.
VIRGEM - Você pode aproveitar cada momento, virginiano, porque esse é um momento muito mais para observar e refletir,
do que pra decidir. Apesar disso, é provável que você decida coisas bem importantes sobre seu futuro. Alias, muitas fichas
podem cair. Ótimo momento para viagens e para estar mais
próximas das pessoas que gosta. Conversas reveladoras
podem rolar.
LIBRA - Algumas coisas ainda parecem
mais difíceis, libriano, mas a boa nova é
que vênus, sua regente, já está direta. Então, mesmo que algumas coisas ainda estejam em marcha lenta, algumas delas já
começam a fluir um pouco mais, mesmo
que aos poucos. São dias ótimos para fazer planos e mudanças. Tente desapegar e jogar coisas fora. Mais leveza
fará muito bem a você.
ESCORPIÃO - Está mais fácil dar conta de tudo
escorpiano. Você vai perceber que pode sim fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso só vai
aumentar nas próximas semanas. É importante
estar bem afinado com as pessoas com quem
tem algum tipo de relação e contrato. Por isso,
se precisar, sente pra conversar. Isso também é importante nos
assuntos familiares. A família agradece!
SAGITÁRIO - Bons dias para diminuir um pouco o ritmo e organizar melhor as coisas, sagitariano. Você pode perceber que precisa parar
um pouco, descansar, fazer mais contas ou até
rever alguns projetos e objetivos. Como podar
uma planta para que ela continue crescendo
com força total. Mas a criatividade continua e os momentos em
família, e no amor, continuam íntimos e felizes.

CAPRICÓRNIO - Você pode ficar
mais sensível, capricorniano. E
isso pode ser ótimo para avaliar
melhor o que sente, o que quer,
o que gosta e o que não gosta.
E desapegar se for preciso. Você
pode se sentir mais emotivo, e até se magoar
com mais facilidade. É um momento importante
para chegar mais perto das pessoas, e se mostrar mais. Falar sobre o que sente, pedir colo,
se mostrar mais.
AQUÁRIO - Você pode se sentir mais reflexivo e introspectivo,
aquariano. E isso pode ser importante para você avaliar melhor
seus sentimentos e seu destino. É
uma semana importante para organizar contas e coisas de trabalho, de cuidar das coisas praticas e não revelar tanto assim seus planos
e projetos. Alias, é uma boa semana para sentar
com sua família e definir passos pro futuro.
PEIXES - Você pode se sentir ainda mais sensível, pisciano. Bom
para se aproximar mais das pessoas, de forma sensível e receptivo. Mas sabendo falar não, se for
o caso. Bons dias para estar com
amigos e com as pessoas mais próximas. Ótima
semana para uma viagem no fim de semana e para
começar a estudar alguma coisa, ou aprofundar um
estudo que já vem fazendo. Abrir a mente.
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Autor do “Hino do Balonismo” é uma das
atrações do festival deste ano
Dentre várias atrações culturais que fazem parte do
Festival de Balonismo, na edição deste ano, 2017, a apresentação do músico Inaudi
Ferrari será uma delas. Ele é
o autor da canção Reggae do

Balão, uma composição que
é considerada oficialmente
como o “Hino do Balonismo”,
formalizada pela aprovação
unânime pela Câmara Municipal de Vereadores para ser
a música que caracterizaria o

evento Festival de Balonismo.
O cantor e compositor
Inaudi Ferrari fará uma apresentação nesta 29ª edição do
Festival no dia 30 de abril, na
Tenda Cultural do Balonismo,
às 18 horas.

Torrense de querência entusiasta da arte em geral
Inaudi é natural de Uruguaiana, mas reside em Torres há vinte anos, lugar que
considera como sua querência, dita por ele de “Terra de
Coração”. Como compositor
e interprete, ele possui sete
trabalhos gravados: Muito
Prazer - 1993; Entre Sonhos
e Sons - 1996; Nova Face –

2000; Para ser Eterno- 2003;
Perfil- 2008; Cifras- 2012 e
Vozes Arteiras- 2015. Prepara para junho de 2017 o
lançamento do seu novo trabalho musical denominado
“Tempo Três”.
Ferrari também é um entusiasta da cultura em geral,
principalmente quando se

refere às artes. Já comandou vários movimentos de
fomento á pratica artística
local, como programas de
rádio, grupos de manifestações artísticas, projetos de
fomento das artes nas escolas dentre outras atividades
que envolvem esta atividade
social.

Parceria com a Prefeitura possibilita aulas
gratuitas de piano e teclado
A Prefeitura de Torres, através da
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, oferece aulas gratuitas de piano
e teclado para a comunidade. Trata-se do projeto Elsa Engel, um dos mais
promissores nesta área. As inscrições
estão abertas na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
localizada na Rua Balbino de Freitas,
709, de segunda a sexta, das 8h às 17h.
A Secretaria realiza esta parceria,
por entender que a música possui um
papel importante na educação das
crianças, pelo seu caráter lúdico e de
livre expressão, como uma forma de
aliviar e relaxar as crianças, contribuindo para o envolvimento social. O responsável pela iniciativa é o professor

Sobre a Música
A música “Reggae
do Balão” foi composta no ano de 2011. Ela
traduz o amor que o
cantor e compositor
Inaudi Ferrari tem pela
cidade de Torres e pelo
Festival Internacional

de Balonismo - segundo palavras do próprio
compositor. Confira a
letra. E no You Tube
- procurando por 'reggae do balão' - você
encontra a melodia e o
videoclipe oficial.

Reggae do Balão
Letra: Inaudi Ferrari
Música: Inaudi Ferrari e Alencar Policarpo
Check-in, fly-in, a raposa vou seguir.
E do Balão pegar a chave do seu coração

Luiz Felipe Kunz, fundador do projeto,
ministrando aulas há 20 anos.
O projeto já tem 34 alunos que estão em aulas desde o dia 29 de março.
A idade mínima é de cinco anos, lem-

brando que menores de idade devem
ir acompanhados de pais ou responsáveis. O projeto abrange 200 vagas disponíveis, com dez salas, três pianos e
11 teclados.

Sábados tem Oficina de Arte no Território
TORRES - Nos dois próximos sábados, o
TERRITÓRIO DA ARTE promoverá Cursos Intensivos de Arte. No dia 22 de Abril, acontece o Curso Intensivo de Desenho e Pintura, voltado ao público adulto, e no último
sábado do mês, dia 29 de Abril, acontece
mais uma edição do CLUBE DA ARTE, Curso
de Ilustração para Crianças. Ambos os cursos são ministrados por Jorge Herrmann. O
Curso Intensivo de Desenho e Pintura ocorre uma vez por mês, tendo uma abordagem
simplificada e muito didática das técnicas e
processos criativos. É uma proposta aberta
a todo e qualquer interessado em conhecer

Cantor e compositor Inaudi Ferrari

um pouco mais do mágico mundo da Arte,
sem necessidade de pré-requisitos. O curso
acontece em dois momentos optativos, de
acordo com a possibilidade e interesse dos
alunos: pela manhã, das 10 às 13 horas, e/ou
à tarde, das 15 às 18 horas. De manhã, os alunos sempre participam de um contato direto
com a paisagem de Torres, em uma sessão
de desenho ao ar livre. À tarde, são trabalhadas especificamente as técnicas artísticas em
sala de aula, de acordo com o interesse de
cada aluno. O valor do encontro é R$ 60,00
para quem participar de apenas um turno e
R$ 100,00 para quem participar de manhã e

à tarde.
O TERRITÓRIO DA ARTE, atelier de Jorge
Herrmann, é um espaço voltado à difusão
das boas práticas culturais. Sediado no Espaço Ten Caten (rua José Picoral, 174 sala 3)
tem em sua sala de exposições, as obras de
Herrmann, que podem ser apreciadas e adquiridas. Para obter mais informações e fazer a inscrição para os cursos e atividades do
TERRITÓRIO DA ARTE, entre em contato com
arte@jorgeherrmann.com - www.facebook.
com/jorge.herrmann.7 ou (51) 992.407.038.
Ou acesse o site do artista: www.jorgeherrmann.com

Bem cedinho vou subir te ver de cima
Minha bela, minha musa, minha rima
Guarita, pôr do sol na Lagoa do Violão
Morro do farol, Prainha, outono, chimarrão
Check-in, fly-in, a raposa vou seguir.
E do Balão pegar a chave do seu coração
Vejo as curvas do Rio Mampituba
Praia da Cal, mar do sul que me seduz.
Os surfistas, bailarinos sobre as ondas.
Energia, Reggae paz e muita luz.
Check-in, fly-in, a raposa vou seguir.
E do Balão pegar a chave do seu coração
Um visual que embriaga meu olhar
Céu azul me convida prá ficar.
Para mim você é mais que inspiração
É alegria, é cor, é a Festa do Balão.
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ULBRA Torres realiza coletiva de imprensa para
lançamento da programação de seus 25 anos
Veículos de comunicação da região foram convidados para relembrar da trajetória da ULBRA em Torres.
Programação de 25 anos traz atividades focadas em diversos públicos
A Direção da ULBRA Torres realizou na
noite desta terça-feira (18/04) uma grande coletiva com a imprensa para apresentar a programação oficial dos festejos
dos 25 Anos da ULBRA Torres. Os profissionais de comunicação receberam a programação e o convite para participar das
atividades ao longo do ano de 2017.
Na ocasião, a Comissão Permanente de
Avaliação (CPA), que é formada por professores, alunos, e membros da Comunidade, participou da coletiva e recebeu
um exemplar do PDI da ULBRA. Igualmente, o PDI foi apresentado aos presentes,
pois a programação dos 25 Anos da ULBRA Torres, os 45 Anos da ULBRA e os 500
Anos da Reforma Luterana, estão dentro
das ações de consolidação da ULBRA no
contexto acadêmico e social. Um dos
membros da CPA, o empresário Mario
Malmierca, falou sobre a importância da
Universidade para a região. "É inegável a
importância da ULBRA para Torres. A Universidade contribui consideravelmente
para o desenvolvimento humano e econômico de Torres e da região".
O Prefeito de Torres, Carlos Souza, que

também esteve presente no evento, agradeceu as inúmeras parcerias que a Universidade tem mantido com o município
nestes 25 anos. "Temos muito a agradecer à ULBRA, ela trouxe desenvolvimento
para nossa região e formou excelentes
profissionais. A formação aqui vai além
da acadêmica, a ULBRA forma bons cidadãos, pois todos os seus alunos têm a
oportunidade de contribuir para a sociedade enquanto ainda cursam a Universidade. Hoje, o município de Torres conta
com o auxílio da ULBRA para realizar uma
série de atendimentos à nossa comunidade. Só temos a agradecer e desejar que
venham muitos outros anos pela frente".
A Diretora Geral da ULBRA Torres agradeceu a presença do Prefeito de Torres,
da imprensa escrita e falada, da CPA e
dos demais participantes do evento, destacando que "Esta parceria com os meios
de comunicação é imprescindível. É muito importante a divulgação das atividades
que a ULBRA realiza para a comunidade
acadêmica e externa, assim como os serviços prestados à comunidade e os Projetos de Extensão que são realizados no

município e na região. Da mesma forma,
será uma honra ter a participação dos
meios de comunicação em todos os eventos realizados pela Instituição. Estreitou-se, hoje, uma grande e importante parceria".

A programação, que iniciou em Março, com o Culto de Instalação do Capelão
Universitário, Pastor Gerson Dieter Prates, será desenvolvida até dezembro, trazendo atividades educacionais e culturais
para o município.

ULBRA TORRES 25 ANOS - programação completa
Março
14 de março -- Culto de Instalação do Capelão, Pastor Gerson Dieter
Prates.
Abril
07 de abril -- Palestra com o Ministro do TCU, Augusto Nardes, e
com o Diretor do Badesul, Diogo Paz Bier, o Mano Changes.
Maio
16 de maio -- Palestra com Mário Sérgio Cortella -- Da Oportunidade ao Êxito: Mudar é complicado? Acomodar é perecer! Às 19h30
no Centro de Eventos da ULBRA Torres (Ingressos esgotados).
Junho
14 de junho -- Orquestra de Câmara da ULBRA com o Concerto Didático às 14h no Centro de Eventos da ULBRA Torres. Evento gratuito para as escolas de Torres.

Agosto
25 de agosto -- Celebração do Aniversário de 25 Anos da ULBRA
Torres às 19h30 no Centro de Eventos da ULBRA Torres. Entrada
franca.
25 de agosto -- Jantar/Baile de Comemoração aos 25 Anos da ULBRA Torres, às 22h na SAPT.
31 de agosto -- Orquestra de Câmara da ULBRA, com o Especia Queen, às 19h30 no Centro de Eventos da ULBRA Torres. Os ingressos
estarão à venda a partir do dia 25 de abril na Tesouraria do Campus.
Setembro
De 18 a 22 de setembro -- Semana Farroupilha Especial em
Comemoração aos 25 Anos da
ULBRA Torres. Atividades culturais diversas no Campus.

Outubro
31 de outubro -- FAZ Universitário das 14h às 18h no Campus
31 de outubro -- Culto da Reforma Luterana, às 19h30 no Centro de
Eventos da ULBRA Torres. Entrada franca.
Dezembro
01 de dezembro -- Concerto de Natal com o Coral Universitário e
Orquestra Universitária da ULBRA Torres, às 19h30 no Centro de
Eventos da ULBRA Torres. Entrada franca.
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PROTEÇÃO ANIMAL (E AMBIENTAL)
ATPA já faz parte do projeto Tampinha Legal
Centenas de quilos de tampinhas já foram recolhidas e reverterão em verba que será utilizada em prol dos animais necessitados da cidade
Por Teresa Cristina*
A ATPA (Associação Torrense de Proteção
aos Animais) alcançou mais uma importante
conquista! Desde janeiro deste ano, a entidade torrense faz parte do Projeto Tampinha Legal. Este projeto foi criado no ano de
2016, em parceria com sindicatos nacionais
da área de produção de plásticos, e tem

como objetivo incentivar a coleta de tampas
plásticas para serem recicladas. Uma atitude interessante do ponto de vista econômico e também ambiental, uma vez que as
tampinhas, que são lixo e maltratam o meio
ambiente, são recolhidas e transformada
em coisas úteis para as pessoas .
Aqui no RS o Sinplast(Sindicato Das Industrias de Material Plástico) possui um es-

paço na sede da FIERGS, em Porto Alegre, e
lá armazenam as tampinhas que, posteriormente, serão revendidas para serem recicladas. O valor arrecadado é repassado as
entidades cadastradas no projeto - como a
ATPA, que protege animais de rua e desamparados em Torres, e que passou por um
longo processo até chegar a esta importante parceria.

Uma ideia que foi crescendo...
Para fazer parte do projeto Tampinha
Legal, foram percorridas várias etapas
pela ATPA. O inicio foi lá em meados de
julho de 2016, quando a ideia foi trazida
para Torres (através de uma moradora
de Porto Alegre) e foi sendo posta em
prática, com alguns pontos de recolhimento em pontos comerciais ou atividades culturais da cidade. Em outubro do
mesmo ano, houve uma ação de limpeza de praia do Projeto Praia Limpa que
integrou, também, a Maturidade Ativa
do SESC Torres. Nesta ação, foi pedida
para as equipes da Maturidade Ativa
recolhessem as tampinhas encontradas
junto a orla. A ideia sustentável pegou

entre os participantes da Maturidade
Ativa, sendo que o SESC Torres incluiu o
desafio de entregar o máximo de tampinhas em sua gincana da terceira idade.
As equipes se empenharam e, um mês
depois, a ATPA,recebeu 156kg em tampinhas plásticas.
Dali em diante a ação tomou maior
vulto, e a população começou a participar ainda mais da campanha. Vários
pontos de coleta surgiram... passou a
ser quase comum ver pessoas recolhendo tampinhas em restaurantes,bares,
na rua e na beira do mar torrense. As
tampinhas eram armazenadas nas casas
de voluntária da ATPA. O passo seguinte

seria encontrar comprador para o material arrecadado . E neste processo, mais
uma vez o SESC teve um importante papel - convidando uma voluntária da ATPA
para ir conhecer o Projeto Tampinha Legal, no espaço SESC em Tramandai .
O Sinplast,palestrou na ocasião, explanando sobre as várias utilidades
que podem ter as tampinhas,como por
exemplo, construir andadores para pessoas com necessidades especiais. Lá foi
dada a orientação de como fazer o recolhimento das tampinhas, e foram doadas
bombonas e sacos (feitos de tampinhas
recicladas) para a ATPA fazer o correto
armazenamento.

Pontos de coleta estão espalhados por Torres

... até virar um grande projeto
Faltava agora a etapa principal, que
é se inscrever no Projeto Tampinha
Legal. Para tal, foram apresentados os
documentos necessários, bem como
foi respondido um questionário - processo importante para comprovar que
as entidades cadastradas são legitimas,evitando ações fraudulentas. O
aceite veio logo e, durante o verão, a

campanha de recolhimento se manteve ativa, contando com a participação
de moradores e veranistas que depositavam as tampas nos pontos de recolhimento.
No fim do mês de março, a Ambientuus Tecnologia Ambiental - empresa
especializada em recolhimento e destinação final de materiais tóxicos - fez

a coleta do material de maneira gratuita e levou as tampinhas para a sede
da Sinplast, na FIERGS. Após a venda,
o valor arrecadado será creditado na
conta da ATPA, e reverterá para compra de ração e de castração dos animais que se encontram nas ruas de
Torres o em casa de voluntárias (que
são chamadas "casa de passagem”).

Sua participação é importante
O processo de recolhimento das tampinhas continua em Torres e região.
Vários estabelecimentos
comerciais, condomínios,
escolas e a população em
geral entenderam a importância de tirar da natureza as tampinhas, material
plástico que poluí o meio
ambiente e pode trazer
prejuízos para a saúde de
animais se ingeridos (inclusive a morte).
"Dando o destino certo e reciclando, todos
ganham: a natureza,as
A Ambientuus ajudou com o transporte das tampinhas até
local adequado

empresas e neste caso a
ATPA! Portanto é importante que o maior número de pessoas se engajem
nesta campanha", diz
Ana Telles, voluntária da
ATPA, que finaliza. "Precisamos da ajuda de toda a
comunidade, os animais
agradecem e o meio ambiente agradecem!". Para
mais informações sobre o
projeto, basta contatar o
pessoal da ATPA pelos FONES:(51)99683882 e (51)
81116834 ou pelo email
atpa94@gmail.com.
*Edição: Guile Rocha

Centenas de quilos de tampinhas já foram recolhidas em Torres
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O ronco (muito) alto do motor é crime de
trânsito e gera reclamações em Torres
Por Guile Rocha
A cada ano que passa, Torres parece se tornar uma cidade mais urbanizada, movimentada
e barulhenta. Obras em andamento, caminhões
e carros passando, carros de som anunciando.
São vários os sons da cidade que se misturam
ao nosso dia-a-dia, principalmente no chamado
'horário comercial'. Mas há dois tipos de ruídos
que se espalham por Torres em horários inconvenientes, e que são nocivos aos ouvidos do cidadão: 1) o que sai do som automotivo com volume muito alto; 2) o das motocicletas barulhentas,
com escapamento modificado. Nesta reportagem,
vamos nos focar principalmente na questão das
motos barulhentas.
Encarregado de eliminar o ruído do motor, o
silenciador do escapamento é um item importante para deixar as motocicletas sonoramente mais
agradáveis, quando estas circulam pelas cidades.
Entretanto, em busca de um barulho mais possante ou uma estética mais agressiva, há motociclistas que instalam escapamentos esportivos
que, em muitos casos, deixam o nível de ruído
do veículo mais elevado. Há ainda os que furam
o escapamento ou retiram o miolo silenciador aumentando o ronco consideravelmente . E como
o escapamento é responsável por controlar a li-

beração dos gases pelo motor, sua troca/retirada
pode fazer com que a emissão de fumaça pela
moto seja maior.
Mas o fato é que, não importa como a alteração seja feita, a audição e tranquilidade de quem
está por perto destas motos barulhentas geralmente fica prejudicada. E o ruído exagerado torna-se um problema social - inclusive em Torres.
"Já fui perturbado pelo barulho dessas motos algumas vezes, e inclusive já acordei de susto após
uma dessas passar após a meia noite. Acho que é
uma atitude egoísta, falta de respeito de alguns
que incomodam muitos. E penso, ainda, que são
poucos os que tem essas motos modificadas. As
autoridades competentes tem que fiscalizar estes,
pelo bem da população em Torres", conta o advogado aposentado Olavo Kermann. Já a jornalista
Leonida Azevedo - que mora em Coritiba mas frequentemente visita Torres - ressalta que a questão do barulho das motos é problema também
na capital paranaense, onde já gerou campanha
de conscientização e fiscalização por parte das
autoridades locais. "Além de importunar em
horários que seriam de descanso, estes mesmo
motociclistas colocam em risco sua vida e a de
outras pessoas, ao andar em alta velocidade".
Entretanto, se há os que reclamam do barulho das motocicletas com escapamento alterado,

há também os que não sentem
muito a interferência sonora
destes veículos, ou até quem
vê vantagens. A gerente da Pousada La Barca, Nídia Machado,
afirma não ter conhecimento de
qualquer reclamação dos clientes da pousada - que fica na
Beira Mar de Torres - quanto ao
barulho das motocicletas. Um
motociclista consultado por A
FOLHA - cuja moto tem escapamento de fábrica - afirmou que
não acha legal o uso de escapamento aberto ou esportivo pois
o barulho incomoda as pessoas.
Escapamento aberto ou modificado das motos é
"Mas uma moto barulhenta é
responsável por aumentar barulho do motor
também uma forma de se fazer
perceber frente a outros motopendendo do caso, a instalação de equipamento
ristas. Se tu tá no trânsito (com uma moto bado tipo esportivo esta liberada - desde que não
rulhenta) os carros notam mais e não fecham o
altere os níveis de ruído e emissão de gases do
motociclista".
original (ou as características do veículo). Já o
A troca do escapamento não é expressaescapamento aberto, quando os abafadores são
mente proibida. Porém, há uma condição indisretirados ou o cano recebe perfurações além da
pensável para que essa mudança seja regular
saída original - faz com que a intensidade do ruperante o Código de Trânsito Brasileiro: a peça
ído fique extremamente elevada e, se o motoprecisa ser original, reconhecida pelo fabricanciclista for flagrado pela fiscalização, leva multa
te, sem alterar as características do veículo. Dena certa.

ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante"; Se o condutor
não resolver o problema no momento da autuação, perde 5 pontos na carteira e paga multa
de R$127,96.
O motociclista também pode ser multado
por estar com níveis de ruído acima do permitido. O Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) determina um máximo de 99 decibéis
(db) para motocicletas fabricadas até 1998 ou o
nível descrito no manual para modelos posteriores (entre 75 e 80db conforme a cilindrada).
Porém para aplicar esta multa, o agente de trân-

sito não pode ter apenas o ouvido como testemunha: É necessário tr um aparelho chamado
decibelímetro, que mede os decibéis de ruído.
Mas os agentes dificilmente possuem um aparelho destes, e por isso a multa não pode ser
aplicada.
Conforme informou para A FOLHA Fabio
Hax Duro, comandante da Brigada Militar de
Torres, não há na cidade operações específicas
para coibir as motos barulhentas, "pois os policiais militares de serviço tem ciência de que,
no seu serviço diário, se constatarem o fato, devem agir sem necessidade de um planejamento

O que diz a lei
Duas legislações diferentes abordam a questão dos exageros do barulho nas motocicletas:
uma é diretamente relacionada ao trânsito, enquanto a outra tem viés ambiental.
No Código de Trânsito Brasileiro - conforme apresentado pelo Artigo 230, parágrafo VII
- "Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada" é uma infração de trânsito grave,
que gera multa no valor de R$195,23 e medida
administrativa (com a retenção do veículo para
regularização. O mesmo Artigo 230, mas agora
no parágrafo XI, também aponta como infração
de trânsito conduzir veículo "com descarga livre

prévio". O comandante da BM também salienta
que a Brigada Militar de Torres não possui aparelho decibelímetro. "No que diz respeito ao código de trânsito brasileiro, não há necessidade
de decibelímetro, basta constatar que o veículo
possui o cano de descarga em desacordo com as
normas (para que este seja multado)", Explica
Hax Duro, que conclui dizendo que, para haver
o enquadramento como crime ambiental, o fato
perturbador deve ocorrer corriqueiramente. "O
que não é o caso, pois em Torres os exageros
sonoros das motocicletas são fato apenas eventual"

Conselho do Turismo apoia campanha de
prevenção ao som alto
TORRES - O som alto dos veículos
automotivos é considerado um “espanta turista” por muitos empreendedores da rede de hotelaria e gastronomia de Torres por perturbar o sossego
das pessoas. Assim, a campanha contra o abuso de som alto nas ruas, deflagrada pela Associação dos Moradores
do Entorno da Praça Claudino Nunes
Pereira, da Praia Grande, de Torres,
recebeu o apoio do presidente do
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Ataualpa Lummertz.

Segundo ele, o turismo é a principal atividade do município, representando praticamente 50% da economia
local, sendo importante preservar as
belezas naturais e fazer com que a cidade seja agradável aos turistas, bem
como para os veranistas e moradores.
Ataualpa destaca que muitas pessoas
vêm para Torres em busca de tranquilidade e qualidade de vida. Desta forma,
reconhece a importância da campanha
de prevenção do som alto, por ser prejudicial à saúde coletiva e por atingir o

segmento turístico, interferindo diretamente na economia local.
O presidente do COMTUR alerta
que o comportamento dos condutores
de automóveis que abusam do som
alto também impacta negativamente
o mercado de trabalho. Muitos jovens
aproveitam as ofertas de trabalho do
período de veraneio para prover recursos para a baixa temporada, principalmente para pagar os seus estudos,
e com menos turistas na cidade são
gerados menos empregos, ressalta.

SOBRE O COMTUR
O Conselho Municipal de Turismo
é uma instância existente por força do
Plano Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo. Ele é constituído por
integrantes das Secretarias Municipais de Desporto e Turismo, Meio Am-

biente, Coordenação e Planejamento
e Obras e Viação e representantes
de entidades, como a FUNDEST, CDL,
Sindilojas, AHRBST, ACTOR, ACIT, SAPT
entre outros. As atribuições do Conselho são: aprovar o plano de desenvol-

vimento turístico municipal (conjunto
de ações e diretrizes que visam alcançar cenários turísticos desejáveis); estabelecer prioridades para aplicação
de recursos; acompanhar projetos e
avaliar resultados.
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Com coleta seletiva, Três Cachoeiras
calcula diminuir em 80% volume de
lixo enviado para lixões
O Governo Municipal de Três Cachoeiras vai mudar a forma da coleta
e destino lixo na cidade. Conforme
nota emitida para a imprensa na última
quinta-feira, após solicitar um levantamento (do Departamento do Meio
Ambiente) em relação aos custos do
município para descartar os resíduos
domésticos na cidade de Içara, em SC,
"os técnicos calculam a possibilidade de diminuir em até 80% o volume
dos resíduos e ainda gerar emprego e
renda para a cidade, caso implantem
uma nova forma de Coleta Seletiva”.
Conforme a mesma nota da assessoria
de comunicação da prefeitura local, o
prefeito Flávio Lipert, ao aceitar a possibilidade, colocou toda a equipe de

governo a disposição para buscar parcerias e encontrar formas de gerenciar
efetivamente a coleta seletiva em todo
o município e gerar economia.

Lançamento será na Semana do Município
A organização da ideia já envolve o
departamento do Meio Ambiente, Secretarias Municipais, Conselho Municipal do Meio Ambiente, a Associação de
Recicladores, Câmara de Vereadores,
Conselho de Clube de Mães, Emater
e outras entidades. Elas se reuniram e
reformularam o Programa de Coleta Seletiva, que será lançado oficialmente à
comunidade na Semana do Município
no próximo dia 02 de maio, na Câmara
de Vereadores às 14 horas.
A partir da próxima semana, será divulgado um cronograma com os dias e
horários que o caminhão recolherá exclusivamente os resíduos domésticos
recicláveis. Todo material será encaminhado à sede da Associação de Recicladores para que possa ser prensado, pe-
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sado e vendido pelos associados.
“O objetivo do programa é audacioso, mas será possível de se concretizar com a parceria de todos", afirma o
prefeito Flavio Lipert. “Se atingirmos as
metas de diminuir as toneladas de materiais que são semanalmente destinados ao lixo comum, mesmo na realidade este material na sua maioria sendo
reciclável, teremos em pouco tempo
mais qualidade de vida, saúde, ambiente equilibrado, emprego, renda e
economia de recursos financeiros, que
podem ser investidos em outras áreas”,
festejou o prefeito. “Estou confiante
que chegou a hora de realmente mudar
essa realidade na nossa cidade e desde
já agradeço ao apoio que estamos recebendo”, encerra.

Prefeitura visita Morro Azul e
promete obras a comunidade
Prefeito promete repetir visita “in loco” em outras localidades do município
O Prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Lipert reuniu toda a equipe de governo nesse último dia 17,
para uma reunião com a comunidade de Morro
Azul, com o objetivo de aproximar as relações e
ouvir as principais demandas daquela localidade
do interior.
Após apresentação e exposição de algumas
ações feitas pelos Secretários de cada pasta, Flávio
apresentou algumas ações que estarão em breve
acontecendo na comunidade: retomada da obra
do campo de futebol que até então está paralisada em virtude de rescisão contratual; construção
com recursos próprios de uma nova passarela em
substituição à existente que não está mais em
condições de uso; abertura de galeria para escoamento das águas do rio, melhoria das estradas
com saibro de qualidade, apoio financeiro à Banda
Carlos Gomes com apoio da Câmara de Vereadores e ainda, a luta incansável junto ao Estado para
a perfuração de dois poços de água comunitária.
Na oportunidade, o Prefeito também informou
que protocolou junto ao Ministério de Turismo,

Foto_ divulgação (de Di Carpe Fotografia)
em Brasília, um pedido de recurso para pavimentação da Estrada Geral que liga a RS 494 à praça
da comunidade, pois reconhece a importância da
localidade também pelo roteiro turístico e de escoamento da produção.
A Associação de Moradores também apresentou algumas demandas, que serão analisadas e
atendidas dentro das possibilidades pelo Executivo.

Outras localidades nos planos
“Essa foi a primeira reunião oficial da nossa administração na comunidade. Em breve,
o Governo Municipal estará visitando outras
localidades com o mesmo objetivo: anunciar
melhorias, apresentar resultados e ouvir a população. Fiquei satisfeito com a receptividade
e com o resultado do encontro: algumas de-

mandas apresentadas pela Associação já estavam definidas nas nossas ações”, e Enfatizou o
Prefeito.
Também estavam presentes o presidente da
Câmara de Vereadores da cidade, Marcoantonio Policarpo, os Vereadores Marcelo Paulart,
Santolino Benck e Cleber Boff Costa.

Prefeito de Três Cachoeiras vai à
Brasília em busca de recursos
O Prefeito Flávio Raupp Lipert esteve em Brasília entre os dias 10 e 13 de abril na busca de recursos para o município de Três Cachoeiras. Conforme informa a prefeitura para a imprensa, foram
visitados vários ministérios, onde o prefeito Lipert
entregou também várias demandas para a cidade,
a maioria delas na área da agricultura, considerada
pelo prefeito atual o principal motor da economia
instalada no município. Ministério da O Ministro da
Agricultura, então, Blairo Maggi (que é oriundo da
região de Três Cachoeiras) foi o mais demandado.
Lá foi pedido dinheiro para a pavimentação da Estrada Geral - que liga a RS 494 à comunidade de
Morro Azul na ordem de R$ 3,3 milhões; o pedido de duas pontes, um pedido de R$ 500 mil para
recuperação e manutenção de estradas vicinais e
ainda o pedido de mais uma caçamba, tudo isso
para fortalecer a atividade rural. “Nosso agricultor
merece ser tratado com todo o respeito”, sempre
afirma o prefeito Flávio Lipert.
Retomada de obras e demandas de Turismo Já no Ministério da Educação, o prefeito pediu a liberação pelo FNDE para que o município apresente
um novo projeto para a Creche do Bairro Iate, pois
a obra está a tempo parado, além de já estar rescin-

dido o contrato com a empresa que estava executando o projeto anteriormente. “Embora nossa administração faça a entrega de uma escola de 0 a 3
anos ofertando 100 vagas agora no final do mês de
abril, é necessário dar andamento naquela outra
escola, para que o município possa estar atendendo integralmente a demanda”, salientou o Prefeito.
No Ministério do Turismo, Flávio entregou pedido de revitalização e pavimentação da Praça do
Morro Azul, bem como pleito de R$ 750.000,00
para pavimentar o acesso aos pontos turísticos da
região.
Quadras esportivas e casas populares - No Ministério do Esporte encaminhou pedido para construção de quadras esportivas, praças ao ar livre,
quites para jogos. No Ministério das Cidades discutiu com os técnicos as alternativas de implantação
na cidade do projeto da Minha Casa Minha Vida.
E por fim, no Ministério da Saúde acertou a situação das emendas que foram destinadas pelos
deputados no valor de R$ 419.000,00 onde com
estes recursos pretende-se a compra de um micro
ônibus e um veículo pequeno para o transporte de
pessoas, bem como, contratação de médicos especialistas.
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'Grito da Terra' apresenta demandas da agricultura
em Dom Pedro de Alcântara
No dia 12 de abril, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STR)
realizou “Grito da Terra” de Dom Pedro
de Alcântara. Com base em reuniões realizadas em 06 comunidades, as demandas foram apontadas pelos agricultores,
agricultoras e lideranças sindicais, sendo
posteriormente repassada para o prefeito municipal Dirceu Pinho Machado. Os
pleitos incluíram especialmente à área da
saúde, transporte, estradas, licenciamento ambiental e iluminação pública.
O Prefeito Dirceu, acompanhado do

seu Vice Silvaneo Evaldt Hahn, responderam os temas das demandas relacionadas,
debatendo com cada delegado sindical,
das respectivas comunidades, os possíveis
encaminhamentos de solução. O encontro foi realizado na Prefeitura Municipal
de Dom Pedro de Alcântara, no gabinete
do Prefeito, contando com a presença do
Técnico da Emater Paulo Dalpiaz. A Diretoria do Sindicato agradece pelo compromisso assumido com os Trabalhadores
Rurais, tratando com seriedade e respeito
as demandas solicitadas.

Arroio do Sal terá programação especial em
comemoração aos seus 29 anos
Em 25 de abril de 1988, Arroio
do Sal emancipou-se de Torres e
tornou oficialmente uma cidade.
E em 2017, para comemorar os 29
anos de emancipação política, Arroio do Sal terá uma programação

de Aniversário especial: serão 29
bolos, brinquedos infláveis, bichinhos do Acqua Lokos, circo, baile,
campeonato de futebol de campo
e muito mais, acompanhe a programação e participe!

PROGRAMAÇÃO
25/04 (Terça-Feira)
15h30min: Cerimônia de Aniversário de Arroio do Sal
16h30min: Inauguração da Placa em Homenagem a Emancipação
17h: Parabéns ao Município e distribuição do Bolo de Aniversário
18h: Apresentação do Circo Mariotti
20h: Início do Baile da Emancipação (Banda Alegria)
Local: Saas - Entrada: 1 quilo de alimento não perecível
30/04 (Domingo) Local: Ecas
9h: Abertura Oficial da Taça da Emancipação (Torneio de Futebol de Campo)
17h: Final da Taça da Emancipação

Novo comandante da BM no Litoral busca
ampliar efetivo na região
O novo comandante da Brigada Militar no Litoral Norte, coronel Ricardo Fraga Cardoso, começou a trabalhar para
ampliar o efetivo na região. O oficial
disse que vai buscar trazer para a região
parte do mais de mil policiais que devem
concluir o curso de formação no início
do segundo semestre. “O Comando Geral compreende a importância do Litoral
e estamos buscando mais efetivo, assim
como outras regiões. Estamos na fila”,
afirmou o coronel ao Litoral na Rede.
O coronel Cardoso assumiu o Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO Litoral) na última quarta-feira

(19), em substituição ao coronel Rogério
Maciel da Silva, que foi transferido para
a Serra Gaúcha. O novo comandante é
morador de Tramandaí, já atuou em várias unidades da Brigada Militar no Litoral Norte e conhece bem as peculiaridades da região. O objetivo é fazer frente e
reduzir os índices de criminalidade. “Vamos trabalhar para integrar ainda mais
os órgãos de segurança e ampliar nossa
interação com a comunidade”, afirmou.
Pelo segundo feriadão consecutivo
a Brigada Militar terá reforço no policiamento na região. Na Páscoa foram 50
homens e 12 viaturas de outras partes

Prefeitura de Arroio do Sal publica
edital para processo seletivo
A Prefeitura de Arroio do Sal
publicou no dia 19 de abril um edital para Processo Seletivo. O objetivo é a contra-tação temporária
de profissionais para as Secretarias
de Educação e Cultura, da Saúde,
do Meio Ambiente, Agricultu-ra,
Pesca e Desenvolvimento e de
Obras e Transportes. As inscrições
serão recebidas no setor de Arrecadação e Cadastro, entre os dias
19 e 27 de abril, das 8 às 11 horas
e das 14 às 17 horas, de segundas
a sextas-feiras e custam R$10,00.
O processo abre vagas para
os seguintes cargos: Intérprete de
Libras, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Dentista 20
horas, Fisioterapeuta, Fonoaudi-

ólogo, Médico Psiquiatra, Médico
Ginecologista, Médico Pediatra,
Médico Clínico Geral, Motorista
D Samu, Motorista D, Técnico de
Enfermagem 36 horas, Técnico
de Enfermagem - Samu, Agente
de Combate a Endemias, Agente
Comunitário de Saúde, Técnico de
Enfermagem 40 horas, Enfermeiro
24h, Enfermeiro 36h, Operário de
Obras e Serviços, Roçador, Varredor e Operador de Máquinas.
Você encontra o edital completo no site www.arroiodosal.
rs.gov.br no item Processo Seletivo ou então pelo link http://
arroiodosal.rs.gov.br/2017/04/18/
pss-processo-seletivo-simplificado-no-0022017/.

do Estado atuando nas maiores cidades
do Litoral. A partir desta sexta-feira chegam policiais que ficarão até a próxima
segunda-feira. O número de PMs a mais
neste período não foi informado pelo comando por questões estratégicas.
O CRPO Litoral é responsável pelo policiamento em 25 municípios da região,
de Tavares a Torres. Integram o Comando o 8º Batalhão de Polícia Militar, com
sede em Osório, e o 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas ( BPAT),
com sede em Capão da Canoa.
FONTE: Litoral na Rede

ITBI Eletrônico facilitará negócios
imobiliários em Arroio do Sal
A Prefeitura de Arroio do
Sal já está na fase de testes da
ITBI eletrônica e a expectativa
é que em 30 dias ela seja implantada.
Atualmente, quando alguém compra um imóvel no
Município, ela precisa ir até a
Prefeitura, solicitar sua ITBI (Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis), esperar um prazo médio de sete dias para a emissão
do documento e, após receber
o boleto, pagar e ir até o cartório para fazer a documentação.
A partir da implantação da
ITBI Eletrônica, o sistema será

simplificado. Quando alguém
comprar um imóvel só será preciso ir diretamente ao Cartório
que lá eles irão preencher um
formulário com os dados do negócio, caso os valores de negócio e de avaliação na Prefeitura
sejam os mesmo, a guia para
pagamento será gerada automaticamente, caso contrário,
as informações serão avaliadas,
com a meta máxima de retorno
no mesmo dia.
Esse novo sistema facilitará
a rotina dos Corretores de Imóveis e agilizará os negócios no
município.
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Diário Oficial publica a chamada de mais
421 novos policiais militares PARA O RS

A convocação dos 421 policiais militares aprovados
no último concurso para a Brigada Militar foi publicada
no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (19). Eles se
apresentam no mês de maio para início dos treinamentos. Nos próximos dias serão chamados mais 101 aprovados para o Corpo de Bombeiros, além dos 141 para a
Polícia Civil e 20 servidores para o quadro de saúde da
Brigada.
O governador José Ivo Sartori ressalta que, ainda
neste ano, devem ingressar mais 1.543 policiais em formação, dos quais 1.060 para BM, 260 bombeiros e 223
servidores da Polícia Civil. Com a convocação, o banco
de concursados da Brigada Militar, da Polícia Civil e do

Corpo de Bombeiros zerou e um estudo está sendo desenvolvido para formatação de novos concursos.
Já ingressaram nas áreas da Segurança 1.123 profissionais, dos quais 166 da Brigada Militar (BM), 46 do
Corpo de Bombeiros, 219 da Polícia Civil (PC) e 692 da
Susepe. Além disso, dois concursos estão em andamento para a contratação de 720 servidores para a Susepe
e 106 para o Instituto Geral de Perícias (IGP) e o chamamento de 500 brigadianos inativos para voltar a ativa.
Entre quem já está na ativa, os que estão em formação e os concursos abertos o Rio Grande do Sul a perspectiva é de, até o final deste ano, alcançar um total de 4
mil servidores a mais trabalhando na Segurança Pública.
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VÍTIMA QUASE PERDE R$22 mil em golpe
do Bilhete Premiado EM TORRES
Estelionatários vindos de Passo Fundo foram presos em flagrante pela BM na
hora do recebimento do dinheiro, em frente ao Banrisul.
Por Redação A FOLHA
Torres, manhã de quinta-feira, 20/04. Após informações ao
telefone 190 de que dois veículos estariam em atitude suspeita próximo ao banco Banrisul,
em Torres, a guarnição da Brigada Militar foi averiguar. Lá,
viram dois veículos com placas
de Passo Fundo, sendo que
dentro de um deles estavam a
mulher L.C.M. S e o homem LC.
S. - ambos com várias passagens pela polícia (conforme foi
possível averiguar após checagem no sistema da BM).
Indagados ambos não souberam informar o que estavam
fazendo no local. Entretanto,
durante a abordagem, aproximou-se uma senhora, que informou para a guarnição que
havia saído do banco e feito

a retirada de R$ 8000 (oito
mil reais). Logo os policiais (e
a senhora que seria a vítima)
perceberam que se tratava do
golpe do bilhete premiado. Trata-se de um golpe onde estelionatários contam a falsa his-

tória de um bilhete de loteria
premiado, ludibriando pessoas
- que retiram certa quantia de
dinheiro e entregam aos meliantes, pensando que, em troca, receberão uma quantidade
bem maior de dinheiro.

Vítima teria já pedido empréstimos para comprar
bilhete milionário
Conforme Boletim de ocorrência da Polícia Civil,
um senhor de 63 anos, que se dizia rico, mostrava o
bilhete e contava a velha história: que não podia trocar o bilhete, ou que precisava de dinheiro na hora,
ou outras desculpas utilizadas no golpe. Aí chegava
a moça estelionatária, de 19 anos, que mostrava interesse no bilhete e um monte (falso) de dinheiro
(com notas de 2 reais, mas coberto com nota de 100
dólares). Ela dizia apressada que queria comprar o
bilhete com aquele monte de dinheiro. Aí o homem
dizia que, não podia, que estava comprometido com
a nova “compradora” (vitima). A seguir, a moça (estelionatária) dizia que comprava a metade: R$ 30 mil,
pois o bilhete premiado milionário estava sendo oferecido por meros R$ 60 mil, uma barbada. E a vítima
caiu...
No Boletim de ocorrência da Polícia Civil torrense,
a vítima disse que já teria sacado R$ 8 mil (no Banri-

sul) e que teria pedido mais R$ 14 mil ao outro banco
em que tem conta. Mas a BM chegou na hora e prendeu a dupla de espertinhos.
Conforme o delegado de polícia de Torres, Celso
Jaeger, trata-se possivelmente de uma quadrilha que
é da região do Planalto gaúcho. Eles vem para o litoral, se hospedam em hotéis e aplicam vários golpes.
Os cálculos dão conta que eles estabelecem entre R$
20 mil a R$ 30 mil como meta em cada cidade, o que
deveria estar sendo cumprido em Torres como uma
só cliente - salva na última hora pela Brigada Militar.
Após ser interrogado na delegacia, o estelionatário de 63 anos foi encaminhado preso em flagrante
para o presídio de Osório. A jovem mulher foi recolhida para o presídio de Torres. Eles serão processados
por tentativa de estelionato. Conforme informou a
Brigada Militar, com eles foram apreendidos R$ 811,
além de 200 dólares, joias, relógios e celulares.
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Ao abordar malabaristas novos
na cidade, indivíduo foragido é
preso em Torres pela BM
Na manhã de sábado (15 de abril) por
volta das 08h45min,
a guarnição da Brigada Militar com os
soldados CLEDSON e
GUSTAVO abordou 3
indivíduos recentemente chegados na
cidade, e que estariam fazendo malabarismos nos sinais
(conforme a BM). durante patrulhamento
de rotina no centro
comercial de Torres
(na rua Cel. Pacheco)
Ao fazerem a checagem, dois dos indivíduos estavam sem alteração no sistema criminal.
Porém, o Rádio Operador,
soldado ANGELO, ao consultar no CNJ, constatou que
um dos homens possui um
Mandado de Prisão em seu

desfavor por ROUBO. Trata-se de RUTHYEL HENRIQUE
PEREIRA SILVA, 25 anos,
cujo crime teria ocorrido em
2014, no estado de Minas
Gerais. Diante dos fatos foi
preso encaminhado ao PA e
apresentado na DP.

Foragido, indivíduo é recapturado
em 'boca de fumo' no Bairro Dunas
Torres, 19 de abril. Após denuncia
de possível tráfico de entorpecentes e
individuo portando arma de fogo no
bairro Dunas, a guarnição da Brigada
Militar BM) com os soldados FERRAZ
e PREIGCHADT deslocou-se até o local
indicado. Por lá, foi abordado e identificado Alisson Taina Vidal Pilota. Este,
tentou passar o nome do irmão para
enganar a polícia, mas após ter sido
identificado e constatada sua situação
de foragido (do regime semiaberto
do município de Canoas/RS), tentou
evitar a abordagem policial. Alisson
fugiu, ingressando no pátio de uma
residência - local que, conforme a BM,
servia como boca de fumo. O fugitivo

foi recapturado, mas um outro indivíduo fugiu do local ao perceber a aproximação policial.
Em busca pessoal/domiciliar, foi
localizado e apreendido a quantia de
R$ 190 (em notas fracionadas), além
de uma peteca de crack, duas munições cal. 40, dois celulares e um rádio
transmissor. Tendo em conta as circunstâncias, foi dada voz de prisão ao
indivíduo Alisson Pilota - que já era foragido - por tráfico de entorpecentes.
O indivíduo que conseguiu fugir do
local estava de posse de um revólver
calibre .38 e certa quantia de entorpecentes, conforme informações do
preso para a BM.
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Em Bells, Caio Ibelli é vice da
terceira etapa do mundial de surf

Na última terça-feira (18),
o paulista Caio Ibelli barrou
o atual campeão mundial de
surfe John John Florence com
uma virada espetacular no
último minuto da semifinal e
garantiu sua primeira final em
etapas da elite do esporte.
No entanto, o brasileiro de 23
anos não conseguiu superar o
vice-campeão Jordy Smith na
decisão do Rip Curl Pro Bells
Beach, na Austrália. Os dois
deram show nas ótimas direitas mas o sul-africano ganhou
a final por 18.90 a 17.46 pontos."Esse é um evento que a

gente tem no caderninho de
querer ir pra final dele. As ondas estavam alucinantes o dia
inteiro, tinha tamanho, tinha
força, então foi um campeonato de surfe alucinante e não tenho nem palavras", disse Caio
Ibelli.
Além de Caio Ibelli, outros
três brasileiros competiram
no último dia em Bells Beach.
Adriano de Souza e Filipinho
Toledo perderam nas quartas
de final e Wiggolly Dantas perdeu no duelo com Mineirinho
na quinta fase. Aos 23 anos,
Caio foi apenas o terceiro bra-

sileiro da história do esporte a
fazer final na etapa mais antiga
do Circuito Mundial e subiu da
19ª colocação para o sétimo
lugar no ranking. Adriano de
Souza, em quarto, é o brasileiro mais bem colocado no
ranking, liderado pelo havaiano John John Florence.
No próximo mês, os atletas
da elite do surfe desembarcam
no Rio de Janeiro, onde disputarão a quarta etapa do ano, Oi
Rio Pro. O campeonato acontecerá em Saquarema e a janela do evento vai do dia nove à
20 de maio.
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Hand Torres disputará Brasileiro de
Handebol em duas categorias

O esforço e empenho das pessoas que fazem parte do time ATHB/Hand Torres, d@s atletas aos treinadores, diretoria, patrocinadores, pais e responsáveis,
deixa todos muito orgulhosos. E o Sonho antigo, que
era a participação no CAMPEONATO BRASILEIRO DE
HANDEBOL deste ano, agora está se prestes a se tornar
realidade. A equipe feminina infantil do Hand Torres,
atual vice Campeã Gaúcha já está inscrita no brasilei-

ro de clubes, que se realizará entre os dias 04 e 08 de
julho, sendo a sede em Vitória/ES. A equipe masculina
infantil, atual Campeã Gaúcha, também está inscrita
para este campeonato, que neste caso se realizará de
25 a 29 de julho em Itajaí/SC.
O clube está conseguindo todas essas façanhas
sem qualquer ajuda do poder público. Luta aliás, que
sempre foi feita desta forma: tendo a iniciativa priva-

da de Torres apoiando o clube. "Duas equipes do Hand
Torres disputando campeonatos em nível nacional sem
qualquer ajuda financeira da prefeitura. É o nome de
Torres, assim como o do clube, que ficará estampado
nesses campeonatos. Mas infelizmente o clube tem
que contar apenas com seus recursos", resalta a assessoria da ATHB/Hand Torres.
O clube da Associação Torres de Handebol (ATHB)

é formado por atletas de várias escolas da cidade de
Torres, juntando crianças e adolescentes de diferentes
bairros, unidos por um único propósito, o sucesso em
quadra, trazendo uma união muito grande entre eles.
Todos estão confiantes para bons resultados, e acreditando ainda mais que com esforço, dedicação e foco é
mais fácil de alcançar os objetivos".
#somostodoshandtorres

Pilotos representam Torres Em clássico local, Torrense
vence o América
em evento de Kart
No final de semana passada, quatro pilotos
representantes de Torres correram a 2ª etapa
do Kamikazy kart, no Kartódromo do Velopark,
em Nova Santa Rita RS
Os pilotos Diego Machado Cardoso e Carlos
Ravazzolo correram pela categoria principal e
os pilotos Paulo Ricardo de Oliveira e Ricardo
Dotto de Oliveira correram pela categoria Light.
A próxima etapa será dia 21/05 no kartódromo do Velopark, para os pilotos da categoria principal será um Endurance de 3 horas, e
para a categoria light será uma etapa única de
25 minutos.

Colaboradores e apoiadores: Paniccia, Banco Sicredi, CFC Torres, Felipe Cardoso Personal
Trainer.

Num jogo muito pegado e disputado
do início ao fim, o Torrense venceu o
time do América por 2 a 0 no último domingo. A partida ocorreu no estádio do
América.
O time que torrense saiu jogando
com: Goleiro Cristiano; Zagueiros Paulo
e Clóvis; Laterais Martin e Jony; Volantes
Jander e Edio; Meio campo Paulo"japa"
e Alexandre; Atacantes Sandro e Maicon.
No primeiro tempo, o Torrense teve uma
baixa do atleta Martin, que saiu por le-

são, entrando em seu lugar o atleta Miguel. Na segunda etapa entraram Daniel,
Jonas e Danilo.
O primeiro gol foi marcado já na reta
final, por Maicon (com uma assistência
do Daniel). Maicon ainda deu uma assistência para Danilo marcar o segundo gol
- concretizando vitória em um grande
jogo de bola. O time do Torrense dedicou
a vitória deste jogo ao nosso e treinador
Adroaldo Lummertz, que estava de aniversário.
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