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Em âmbito internacional se discute políticas de preservação ao patrimônio cultural, com o intuito de garantir a difusão dos valores 
culturais produzidos pelas diferentes sociedades humanas ao longo da história. Existem inúmeras considerações legislativas acerca 
da preservação patrimonial, tanto no Brasil como no exterior. Ao longo do século XX foram produzidas inúmeras cartas patrimoniais, 
que surgiram como uma necessidade eminente de colaboração internacional entre os países, que de uma forma ou de outra elabo-
rariam diretrizes efetivas acerca da proteção dos bens culturais. Apenas para citar algumas; as Cartas de Atenas de 1931 e 1933, a 
Carta de Veneza 1964, a Carta do Turismo Cultural 1976, a Carta de Lausanne de 1990, além de inúmeras considerações da ICOMOS 
(International Council on Monuments and Sites). De mesmo modo, verifica-se um grande aparato legislativo -decretos, leis, portarias e 
normas - que seria demasiadamente ineficiente citá-los neste espaço, porém sugiro a averiguação dos dados pelo sítio www.iphan.gov.
br do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Apesar de existir uma densa produção teórica sobre os conceitos 
em patrimônio cultural e sua conservação e gestão, como ainda hoje, sofremos com ataques destrutivos as nossas heranças culturais?  

Reduzindo nossa escala de análise, o caso da cidade de Torres/RS é um exemplo comum nas cidades do litoral e não deve 
ser seguido por outras municipalidades. Paulatinamente, nossos bens culturais de valor imaterial, manifestações folclóricas locais 
de todo tipo, e material, monumentos históricos e arqueológicos, foram sendo dizimados de nossa memória e convívio em prol de 
interesses econômicos minoritários, alheios aos da comunidade local. O turismo massificado que é praticado e incentivado atra-

vés da divulgação de nossas praias, está muito longe de 
valorizar as peculiaridades culturais locais. O resultado 
de mais de um século de exploração turística acarretou 
na marginalização da comunidade receptora e de seu 
legado cultural.  As políticas públicas de planejamento 
turístico voltada para o turismo estrangeiro, basicamente 
uruguaios e argentinos, com fluxo acentuado a partir da 
década de 1970, foram nocivas no que tange o patrimô-
nio cultural regional. A voraz especulação imobiliária não 
prestou atenção no aparato legislativo vigente que priori-
zasse a gestão do conjunto de bens históricos e culturais 
da localidade.

Um exemplo latente são os sítios arqueológicos pré-
-coloniais e históricos que tiveram contato direto com a 

Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

Leonardo Gedeon

OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL

Igreja São Domingos das Torres: remanescente do patrimônio cultural 

antropização do ambiente. Na área urbana foram destruídos, apesar de toda legislação na-
cional de proteção a estes testemunhos. Teríamos tantas outras referências no histórico de 
descaso e de efeitos irreversíveis para citar. Mas dentro de um assunto tão amplo, temos que 
apontar possibilidades de mudanças, um upgrade em como pensar a apropriação crítica dos 
elementos culturais.

Damos os primeiros passos em um novo milênio e as antigas práticas se desenvolvem em 
um quadro letárgico, de ações limitadas partindo do poder público municipal. Os avanços nesta 
área, por mais progressista que pareça, ainda são muito restritos perto dos recursos obtidos e 
destinados para aplicações efetivas em projetos interdisciplinares que priorizem a valorização 
do patrimônio público. Neste sentido, um projeto de educação patrimonial continuada, envol-
vendo a sociedade civil e a comunidade escolar traria resultados palpáveis em um curto espaço 
de tempo. Com o intuito de revitalizar os lugares de cunho histórico e ambiental e priorizar as 
necessidades da comunidade local, criando laços que permitam uma reflexão mais objetiva 
entre identidade, memória e patrimônio. Para dar suporte institucional, a criação de arquivos 
públicos e museus temáticos – arqueológico, histórico, natural - orientados pelos padrões es-
pecíficos que exigem o bom desenvolvimento da conduta museológica.

São inúmeros pontos a serem debatidos entre a comunidade, especialistas da área e admi-
nistração pública, para os encaminhamentos serem organizados num calendário de atividades 
voltadas para a revalorização e preservação do patrimônio cultural.  Resumindo, são algumas 
alternativas que possibilitarão a população fixa e flutuante (visitantes e turistas) compreende-
rem novos paradigmas éticos de se relacionarem com o ambiente litorâneo e com sua própria 
história.
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Em meio a crise políti-
co-econômica que deses-
tabiliza o país desde 2015, 
uma notícia mostra Torres 
como cidade com bom 
crescimento imobiliário no 
contexto do sul do Brasil.

Conforme matéria de 
capa da última semana 
(edição 1137) da revista 
Exame - uma das mais li-
das publicações de econo-
mia e negócios do país- a 
cidade de Torres foi inclu-
ída dentro das 25 princi-
pais cidades avaliadas no 
RS, em termos de alta dos 

valores imobiliários nos 
últimos 12 meses. A infor-
mação figura na reporta-
gem 'A crise perto do Fim', 
que (em síntese) traz ar-
gumentos de especialistas 
e economistas sobre uma 
melhora nacional no mer-
cado imobiliário, após lon-
go período de baixas nas 
vendas.

Segundo levantado pela 
reportagem, o valor dos 
imóveis usados em Torres 
cresceu 7,2% nos últimos 
12 meses, representando 
um preço médio de 4559 

reais por metro quadrado. 
Em média o valor do me-
tro quadrado é mais baixo 
no Bairro Igra Norte (entre 
2400 e 2500) e mais alto 
nos bairros Praia Grande, 
Predial e Prainha (entre 
5100 e 5900)A valorização 
da cidade só perde para 
os acumulados de Novo 
Hamburgo e Canela (den-
tre os municípios do RS). 
Esta estatística mostra 
credibilidade do mercado 
imobiliário local, e justifica 
a tendência de que é segu-
ro investir em Torres.

TORRES

Em balanço anual, valorização de imóveis 
usados em Torres é umas das maiores do RS

O resultado foi apresentado nesta última semana em levantamento da revista Exame

Bairro Predial (foto) é um dos que tem maior valorização

Com Prefeitura de Torres

O prefeito Carlos Souza es-
teve em Brasília nos dias 9 e 10 
de maio, terça e quarta-feira, 
buscando recursos para Torres. 
O prefeito fez muitos conta-
tos com senadores, deputa-
dos federais gaúchos e visitou 
Ministérios. Visitou o ministro 
Augusto Nardes, o gabinete da 
senadora Ana mélia, o deputa-
do federal Afonso Hamm, entre 
outros. De acordo com Carlos 
Souza, estes contatos foram 
produtivos, pois várias emen-
das estão sinalizadas.

 Com o objetivo de trazer recursos que hoje 
estão escassos no País, foram também realiza-
das visitas ao Ministério do Turismo e ao das 
Cidades, encaminhando reivindicações pontais 
do nosso município.

 Carlos Souza sabe que o momento é de cri-
se, mas diz que deve lutar quando o assunto for 
melhoria para Torres. Na visita à senadora, foi 
atendido pelo chefe de gabinete Marco Auré-
lio, sendo confirmada a indicação de emenda 
da bancada.

 No contato com o deputado Afonso Hamm, 

quando estava acompanhado da vereadora 
Zete Silveira, além de serem abordadas ques-
tões sobre o desenvolvimento de Torres, ainda 
foi entregue convite do ato de inauguração das 
Academias ao Ar Livre recentemente instaladas 
na cidade através da emenda parlamentar des-
te deputado.

 Em outra agenda, também acompanhado 
da vereadora Zete, o prefeito visitou o ministro 
do Tribunal de Contas da União, Augusto Nar-
des, com o propósito de trazer mais informa-
ções sobre o trabalho de governança e gestão, 
que vem realizando no Brasil.

Prefeito Carlos vai a Brasília 
tratar de recursos para vários 

segmentos de Torres

Na foto, vereadora Zete (e) com deputado Hamm (c) e 
prefeito Carlos

Prefeitura alerta sobre aquisição de 
lotes em balneários do Município

TORRES - Com o propósito de orientar 
a população sobre a aquisição de lotes em 
condições legais de edificação, a Prefei-
tura de Torres alerta os interessados em 
adquirir lotes nos diversos balneários do 
Município, quanto a necessidade de veri-
ficar junto ao órgão ambiental municipal, 
se existe ou não algum impedimento de 
ordem legal, que não permita a edificação 
no lote de interesse.

 Conforme a Diretoria de Licenciamento 
Ambiental, há balneários totalmente regu-
lares, alguns parcialmente e outros total-
mente irregulares. Deve ser verificado, se o 
loteamento está devidamente regulariza-
do e/ou licenciado, observado que, o fato 
de ter matrícula nem sempre significa que 
o mesmo está regular.

 Também deve ser constatado se o lote 
de interesse está ou em Área de Preserva-
ção Permanente (APP) tais como: Dunas; 

Banhados; e/ou beira de rio ou sanga.
 O interessado em saber se o terreno 

é ou não edificável poderá verificar junto 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo. Muitos casos poderão ser 
consultados pessoalmente ou por e-mail, 
e dependendo da situação será necessário 
protocolar um pedido de Parecer de Via-
bilidade para construção/edificação. Em 
todos os casos deverá ser informando qua-
dra e lote de interesse. Mais informações 
pelo e-mail: dla@torres.rs.gov.br

Atividades extraclasse para 
estudantes da Escola Zona Sul

TORRES - Na última sexta-feira, 5 de maio, na 
Escola Municipal Fundamental Zona Sul, reuni-
ram-se a diretora da instituição e as Secretarias 
Municipais da Educação e da Assistência Social 
e Direitos Humanos, através de suas represen-
tantes, para tratar sobre a dinâmica cotidiana da 
escola e suas adversidades.

 No encontro foi estruturado um projeto 
cujo objetivo é o de oportunizar aos alunos da 
Escola, práticas pedagógicas extraclasse como: 

capoeira, dança e teatro. Este projeto garantirá 
um contraponto para a prevenção de situações 
de vulnerabilidade social, a que muitas crianças 
e adolescentes estão sujeitas e, que refletem no 
processo educativo de forma negativa.

 Esta ação, conjunta das duas Secretarias, 
possibilita aos envolvidos uma articulação entre 
conhecimento, comunidade escolar e socieda-
de. As oficinas deverão ser estruturadas pela 
Secretaria de Assistência Social.
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Fórum de segurança em Torres vai contar com a 
presença do secretário de segurança do RS Cezar Schirmer

Por Fausto Júnior

Na última quinta-feira, dia 11 de maio, uma 
reunião preparatória para a realização da edi-
ção deste ano de 2017 do Fórum da Segurança 
Pública de Torres aconteceu na sala de reunião 
da presidência da Câmara de Vereadores.  O Fó-
rum é uma idealização do Consepro de Torres 
(Conselho Pró Segurança Pública) e historica-
mente recebe participação de vários segmen-
tos da sociedade local.  Presentes na reunião 
o representante do Conselho Cezar Grazziotin, 
o presidente do Fórum Empresarial da cidade 

Eraclides Maggi, a presidente da Câmara de Ve-
readores de Torres, Gisa Webber, o vereador Gi-
braltar Vidal e a reitora da Ulbra Torres, Débora 
Thomas. 

Na pauta da reunião, as decisões finais sobre 
os detalhes e programação do Fórum de Segu-
rança Pública. A boa novidade é a confirmação 
da presença do atual Secretário de Segurança 
do Estado do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, 
bem como a presença da chefia da Brigada Mi-
litar no Estado e do Litoral Norte. A presença do 
deputado Estadual Gabriel Souza também está 
confirmada, dentre outras autoridades. 

Evento acontece na ULBRA no dia 19 de maio e deve focar em problemas locais

Reunião com autoridades na câmara (foto) alinhou detalhes do evento de 19 de maioCâmaras de segurança e estratégias locais
O encontro deverá pautar os projetos de Po-

líticas Públicas de Segurança do Estado do RS no 
contexto de alta violência atual. Mas os torren-
ses querem trazer para a realidade da região da 
Grande Torres (Torres, Três Cachoeiras, Arroio do 
Sal, Morrinhos do Sul, Mampituba e Três Forqui-
lhas), as demandas necessárias para desenvolvi-
mento de políticas públicas locais baseadas nos 
diagnósticos de criminalidade e violência da mi-
cro- região. 

Na semana retrasada, uma reunião na Vila 
São João, aqui em Torres, sinalizou para a ne-
cessidade do investimento público e privado 

em câmeras de filmagens nas ruas como forma 
de amenizar os problemas locais de assaltos.  A 
presença de policiamento no entorno das esco-
las também foi citada como boa alternativa para 
Torres e cidades com a configuração similar. Mas 
os assassinatos causados por briga de gangues 
de tráfico de Drogas é uma triste realidade local.

O Fórum de Segurança Pública de Torres vai 
se realizar no dia 19 de maio próximo, na Ulbra 
de Torres e está aberto para a inscrição de in-
teressados. O evento tem como público alvo as 
lideranças da sociedade civil organizada, lideran-
ças públicas e privadas. 
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Para vencer os desafios, Edgar contou sempre 
com a ajuda da esposa Marisa e dos dois filhos. 
“Minha mulher é muito caprichosa e cuida de deta-
lhes importantes que fazem a diferença nos postos, 
como, por exemplo, a decoração e a limpeza dos es-
tabelecimentos”, diz ele. O filho mais velho, Emiliano, 
trabalhou por alguns anos nos postos, mas decidiu 
seguir carreira na área de importação. Já Leonardo, 
o mais novo, segue os passos do pai e, desde 2000, 
aos 22 anos, passou a dividir com ele o comando dos 
negócios. “A história da minha vida se mistura com 
a dos postos. Meu irmão e eu praticamente cresce-
mos aqui e eu me preparei para assumir os negócios 
desde cedo”, conta o jovem empresário que, assim 

como o pai, também é formado em Administração de 
Empresas. “O Leonardo é dedicado e gosta muito do 
que faz. É importante tê-lo por perto, pois é a certeza 
da continuidade desse trabalho de tantos anos”, elo-
gia Edgar.

 A rede continuou crescendo após a chegada de 
Leonardo e, em 2004, a família adquiriu a terceira 
unidade no município, o Posto Via XV.  Edgar sempre 
apostou em novas tecnologias para se diferenciar da 
concorrência.  “Frequentemente viajo para eventos 
do setor. Tento, de todas as formas, trazer algo inova-
dor, que agrade aos clientes”, relata. Os exemplos de 
inovações são inúmeros. “Há 30 anos, o Belvedere foi 
um dos primeiros postos no Estado a ter sistema to-

talmente informatizado. Sempre 
invisto em modernização”, destaca.

Para Leonardo , a busca perma-
nente por satisfazer as expectati-
vas dos clientes é o que garante o 
sucesso do empreendimento. “É 
no atendimento de excelência e 
no serviço diferenciado que con-
quistamos a preferência dos nos-
sos clientes. Por isso, investimos 
constantemente no treinamento 
dos mais de 70 funcionários que 
trabalham conosco nos postos”, 
diz.

EMPREENDEDORISMO

38 ANOS DE TRADIÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO EM TORRES

No dia 29 de abril de 2017, 
o grupo de negócios da Famí-
lia Denardi, aqui de Torres, 
completou 38 anos de funda-
ção. O início foi lá no ano de 
1979,  quando o patriarca da 
família, Edgar Denardi, se as-
sociou para adquirir um posto 
de combustíveis na BR 101, o 
tradicional Posto Belvedere. 

 Neste ano passado, o com-
plexo de empreendimentos 
da empresa familiar inaugu-

rou sua participação no mer-
cado imobiliário. Mas foi no 
ramo de venda de combus-
tíveis que a família se esta-
beleceu comercialmente em 
Torres, onde atua já com a 
segunda geração. Hoje, o gru-
po Denardi assume papel de 
destaque em vários segmen-
tos: Combustíveis, Perfumes 
e cosméticos, móveis e de-
coração e empreendimentos 
imobiliários. 

 Histórico mostra arrojo e responsabilidade de Edgar
Quando, em 1965, aos 19 anos, decidiu sair de 

Ilópolis, no interior gaúcho, para estudar Adminis-
tração de Empresas em Porto Alegre, o patriarca 
da família Edgar Denardi já tinha um objetivo tra-
çado. Ele planejava investir em um negócio pró-
prio depois que se formasse. O plano demorou 
alguns anos para se concretizar, mas nunca foi dei-
xado de lado. Se formou e trabalhou por mais de 
10 anos na empresa Savar, revendedora de cami-
nhões Mercedes-Benz. E foi nesse emprego que, 

em 1979, surgiu a oportunidade que ele tanto 
esperava.

 “Um cliente da montadora, e também meu 
grande amigo, tinha um posto de combustível na 
BR-101, o Belvedere. Quando ele decidiu passar 
o negócio adiante, sabendo do meu desejo, me 
propôs condições muito especiais e, então, pude 
alugar o posto”, conta Edgar. Após oito anos de 
sucesso no comando do posto, ele pode fazer, ao 
amigo, uma oferta para comprar o estabelecimen-

to. “Para isso, tive que vender a casa que morava 
com a minha esposa, Marisa, e dois filhos peque-
nos, o Emiliano e o Leonardo. Foi um investimento 
ousado, mas deu certo”, comemora. Apenas três 
meses depois, em julho de 1987, surgiu uma opor-
tunidade para adquirir o segundo posto, o Pit Stop. 

Apesar de, desde o início, contar com uma 
clientela fiel, o empresário passou por momentos 
desafiadores, especialmente no início da déca-
da de 1990 com o Plano Collor. “Foi um período 

delicado para a economia do País. Tivemos que 
trabalhar com preços tabelados, às vezes com pre-
juízo”, recorda-se. A recuperação demorou cerca 
de dois anos. “Fizemos empréstimos bancários e 
renegociações de dívidas para não deixar nossos 
fornecedores na mão. No final, aprendemos uma 
importante lição: não devemos arriscar mais do 
que podemos e é de extrema importância poupar 
e manter a empresa capitalizada, com algumas re-
servas”, afirma.

A esquerda,  a imagem do Posto Belvedere, onde tudo começou. A direita, a imagem do grupo 
Denardi  já trabalhando no lançamento de empreendimento imobiliário em Torres

Posto de combustível na estrada iniciou caminho familiar, que agora tem até empreendimento imobiliário

Apoio da família

Referência também em sustentabilidade
 O posto Pit Stop também foi o 

primeiro posto no Litoral Norte gaú-
cho a receber o selo de estabeleci-
mento ecoeficiente, fornecido pela 
empresa distribuidora de combus-
tíveis. Para conseguir a certificação, 
Leonardo explica que foram feitas 
adaptações no posto, apontadas e 
analisadas pela bandeira: “Entre as 
exigências, estavam o reaproveita-
mento da água das chuvas, ilumi-
nação econômica, torneiras com 

fechamento automático, tratamen-
to e reuso da água da lavagem de 
carros, coleta seletiva de lixo, entre 
outras”, enumera. 

O jovem empresário acredita 
que essa é uma responsabilidade 
que todos os varejistas devem assu-
mir. “É um compromisso com o fu-
turo do Planeta e os clientes estão 
atentos a isso. Quem não se ade-
quar, certamente ficará para trás. 
Aqui no Pit Stop, os consumidores 

apoiam a iniciativa”, frisa Leonardo.
No ano de 2015, o Posto Via XV 

recebeu reformas, também seguin-
do os padrões de sustentabilidade. 
Com agilidade e eficiência, a cara 
do tradicional (no centro alto de 
Torres) foi repaginada. Atualmente 
possui uma moderna loja de conve-
niência da rede Ipiranga onde até 
Padaria faz parte do mix de produ-
tos, além da caverna de cervejas ge-
ladas e outras inovações. 

Entrada na Construção Civil após 38 de fundação
A Esposa de Edgar e a esposa de Leonar-

do ajudam a família Denardi em Torres a 
diversificar seus negócios. A esposa Marisa 
toca  uma loja especializada em móveis e  
decoração, a Atualitá. Já a esposa de Leo-
nardo, Franciela, leva adiante  franquia da 
rede de lojas 'O Boticário' aqui em Torres. 

Atualmente o grupo familiar possue mais 
de 100 colaboradores, sendo uma das em-
presas que mais empregam no nosso mu-
nicípio.

No ano passado, os Denardi lançaram 
um edifício para inaugurar aqui em Tor-
res uma empresa de empreendimentos 

imobiliários. Eles já estão com as vendas 
no prédio abertas e em obras, numa Tor-
re construída próxima à Lagoa do Violão, 
na Avenida José Bonifácio, na entrada da 
Zona Sul do centro da cidade.  O Filho mais 
velho, Emiliano, voltou a trabalhar com a 
família e gerencia ao lado do Leonardo e 

Edgar o setor da Construção Civil dos ne-
gócios. 

Trata-se de um passo grande da empre-
sa familiar em seus empreendimentos, o 
que dá espaços amplos para a comemora-
ção dos  38 anos de negócios neste ano de 
2017 pelo Grupo Denardi.

Posto Via XV

Posto Pit Stop
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Comunidade que trata Dependência Química em Torres 
PEDE SOCORRO

Por Fausto Junior

Em operação a mais de 17 anos e com 
espaço para tratamento para mais de 
30 pessoas ao mesmo tempo, a Comu-
nidade Terapêutica Renovar - que trata 
dependentes químicos em Torres - corre 
risco de ter de encerrar suas atividades. 
É que a falta de recursos com a crise que 
assola o país acabou pegando, também, 
na questão da sustentabilidade financeira 
da entidade. Ligada à ONG Amor Exigen-
te, a Renovar é sustentada por pagamen-
tos mensais de alguns pacientes que pos-
suem recursos, que por sua vez sustentam 
os outros pacientes que são internados na 

Comunidade sem o ônus do pagamento - 
ou com pagamentos irrisórios, que não 
cobrem sequer metade dos custos do 
tratamento individual. E esta relação nos 
últimos meses tem se afunilado, ou seja: 
tem mais gente entrando sem condições 
de pagar o tratamento do que pessoas 
que possuem familiares com recursos.

O assunto entrou mais uma vez em 
debate nos pronunciamentos da Câma-
ra Municipal na sessão da última segun-
da-feira, dia 8/5. O vereador Tubarão 
(PMDB) lembrou que espera que os R$ 30 
mil encaminhados por emendas de sua 
autoria na LDO de 2017 sejam utilizados 
para salvar a Renovar.  Já o vereador De-

A FOLHA esteve visitando mais uma 
vez a comunidade na manhã de quin-
ta-feira (11/5). Lá, o coordenador Fa-
brício (que também é ex- paciente da 
Renovar e trabalha voluntariamente no 
local) e Ediele - uma amiga da Comuni-
dade, que ajuda atualmente a adminis-
tração da Renovar a organizar as ques-
tões de sustentabilidade financeira e 
encaixar a entidade em convênios para 
viabilizar o funcionamento da mesma - 
conversaram com a redação do jornal 
para explicar o que acontece e mostrar 
a fragilidade financeira que atravessa 
a Comunidade Terapêutica. “Temos 16 

pessoas de Torres, muitas delas que 
foram encaminhadas através de indica-
ções do CAPS local ou até do Conselho 
Tutelar da cidade, mas não temos ne-
nhuma colaboração da prefeitura”, afir-
ma Fabrício Netto, atualmente o repre-
sentante da Comunidade Terapêutica. 
“Estamos tentando fazer um convênio 
com a prefeitura, já conseguimos que 
houvesse uma emenda no orçamento 
que encaminhou R$ 30 mil para ser re-
passado para a Comunidade, mas até 
agora não obtivemos resposta”, desa-
bafa o coordenador do bonito e resolu-
tivo espaço de recuperação - localizado 

dentro de Torres, na Estrada do Mar, ao 
lado das instalações do Canil Municipal 
e no fundo da Casa de Passagem para 
crianças de Torres. 

Já a amiga da casa, Ediele, quer que 
a Renovar seja incluída, por parte das 
autoridades locais, nas chamadas “In-
ternações Compulsórias”. “São valores 
pagos pelo Estado (Prefeitura, Governo 
Estadual e Governo Federal) após o po-
der judiciário ordenar a internação de 
pessoas consideradas surtadas por de-
pendência Química em questões fami-
liares e outras”, afirmou Ediele. “Pelo 
que nos foi informado, são gastos de 

R$ 4 mil a R$ 7 mil mensais nestas in-
ternações, mas a Comunidade Renovar 
nunca recebeu nada aqui em Torres e 
parece que a cidade têm verbas gastas 
nisto... Por quê?” desabafou a adminis-
tradora. “Queremos somente fazer um 
convênio com a prefeitura local para, 
pelo menos, contar com estas verbas 
de internação obrigatória, que são or-
denadas pela justiça. Mas o que que-
remos, afinal, é conveniar com a pre-
feitura e trocar objetivos da sociedade 
local - que tem pessoas a serem trata-
das - com nossos objetivos: de tratar”, 
disse Ediele para A FOLHA.  

Comunidade Terapêutica Renovar quer pelo menos receber parte das internações compulsórias que seriam ordenadas pela Justiça

Por que a Renovar não recebe internações compulsórias? 

A Renovar quer tentar viabilizar sua 
sobrevivência com apoio público, mes-
mo que até agora - após 17 anos - nunca 
tenha a Comunidade recebido nenhuma 
verba oficial. Já foram vários orçamen-
tos que receberam emendas (como a do 
vereador Tubarão - que está pendente), 
mas que nunca chegaram à entidade. 
Além disso, ocorreram várias tentati-
vas (frustradas) de aproximação entre a 
prefeitura local (em várias gestões) e a 
comunidade, conforme demostram os 

atuais administradores ao resgatar do-
cumentos e mostrar para A FOLHA.  

“Se a prefeitura não apressar as so-
luções, a Renovar será obrigada a pro-
mover uma campanha para angariar 
recursos para a sua sobrevivência, prin-
cipalmente para manter os tratamentos 
em andamento”, afirma Fabrício Netto. 
“Se não der isto, corremos o risco de en-
cerrar as atividades, o que seria muito 
ruim para as famílias e para a comuni-
dade de Torres”, lamentou. 

Campanha pode ser realizada para angariar fundos

Fabrício Netto (d), e companheiros da administração da Comunidade Renovar, lutam 
pela manutenção do espaço

omar Goulart, o Dê (PDT), também 
pediu providência e sugeriu que a 
prefeitura de Torres firmasse convê-

nios com a Comunidade Renovar, a 
fim de viabilizar o dia-a-dia do espa-
ço de tratamento de saúde mental. 

A Comunidade Terapêutica Renovar 
funciona em uma área doada pela Polí-
cia Federal - na Estrada do Mar – quando 
a mesma sequestrou um sítio adquirido 
com dinheiro do tráfico por um traficante 
condenado pela justiça. Lá funcionava um 
laboratório de produção de Cocaína. E atu-
almente o local só pode ser utilizado para 
este fim: o tratamento de dependentes 
Químicos, sob a tutela da ONG Amor Exi-
gente – uma entidade sem fins lucrativos 
que é gestora da Comunidade Renovar.  
Trata-se de uma política pública nacional 
para ajudar o tratamento da Dependência 

Química. 
O tratamento aqui na cidade é feito em 

um período de nove meses de internação. 
Lá na Renovar, os dependentes em trata-
mento trabalham para se livrar do vício 
químico e do vício psicológico através de 
técnicas de terapia ocupacional, espiritual 
e de entidades que trabalham com a droga-
dição, como Alcóolicos Anônimos (AA), por 
exemplo.  Portanto, durante o período em 
que se tratam, os dependentes químicos 
aprendem ofícios como cozinhar, plantar, 
dentre outras atividades que podem ser 
utilizadas por eles para a reinserção social. 

Área da comunidade foi confiscada de traficante



A FOLHA 9Sexta-Feira, 12 de Maio de 2017ECONOMIA

Dois empreendimentos torrenses entre os vencedores do 
SINDUSCON PREMIUM 2016/17

Prédios da Monte Bello e KS Empreendimentos Imobiliários recebem prêmios Ouro e Bronze respectivamente

O Sinduscon-Rs anunciou nesta semana passada, 
os vencedores da Etapa Litoral Norte (4ª edição) do 
SINDUSCON PREMIUM 2016/2017. Instituída pelo 

Sinduscon-Rs, através do Escritório da entidade que 
trabalha na região do Litoral Norte, a premiação tem 
por objetivo reconhecer e estimular a excelência 

empresarial e profissional de toda a cadeia produti-
va da construção civil na região. Para isto, o concur-
so destaca empresas e profissionais cujos trabalhos 

tenham contribuído para o aprimoramento, moder-
nização e desenvolvimento do setor e em sua região 
de origem, neste caso o Litoral Norte do Estado. 

Világio Del Mare ( esquerda) conquistou o ouro, e Edifício Del Porto (direita) o bronze: 
Torres mais uma vez na premiação

Duas empresas de Torres no topo
Mais uma vez a cidade de Torres teve premia-

dos no topo da pirâmide. A Construtora Monte 
Belo e a Torres & Belo Arquitetura foram a ven-
cedoras do prêmio OURO do concurso na prin-
cipal categoria (empreendimentos imobiliários) 
com a apresentação do empreendimento Villa-
gio Del Mare. Já a KS Empreendimentos Imobi-
liários - também de Torres - ficou com o prêmio 
Bronze da categoria com o Edifício Del Porto.

Empresas de Capão, Xangri-lá e outras loca-
lidades também foram premiadas no concurso, 

desta feita em segmentos de Imobiliária, Forne-
cedor de Material de Construção, Empresa de 
Arquitetura e Engenharia, dentre outras. 

 A entrega oficial dos troféus e certificados 
será realizada em solenidade especial progra-
mada para o dia 19 de maio, que será realizada 
na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida 
(SABA) em Xangri-lá – RS. Lá os vencedores rece-
berão seus prêmios em evento festivo. 

A seguir, a relação dos vencedores nas diver-
sas categorias.

Sinduscon Premium 2016/2017 - Vencedores
Empreendimentos Imobiliários
·          Ouro - Villagio Del Mare (em Torres) - Construtora Monte Bello e Torres & Bello Arquitetura
·        Prata - Life (flat de Capão da Canoa) - Auris Incorporações. 
·        Bronze - Edifício Del Porto (em Torres) - KS Empreendimentos Imobiliários.

Fornecedores Destaques
·        Imobiliária - ITrend Negócios Imobiliários.
·        Empresa de Arquitetura/Engenharia - Torres & Bello Arquitetos.
·        Forncecedor - Adamatti Materiais de Construção.

Edificação residencial unifamiliar (casa residencial)
·        Casa M31 Condomínio Malibu/ Xangri-lá - Martin Arquitetura e Engenharia 

Reconhecimento Sinduscon-RS  -  Sr. José Nazareno Teixeira.  
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O vereador Gimi (PMDB) lidera um 
movimento na Câmara Municipal para 
boicotar os projetos de lei onde a prefei-
tura pede suplementação orçamentária. O 
argumento do vereador, que está sendo se-
guido por dois companheiros de PMDB – 
Marcos e Tubarão – se baseia no fato de a 
prefeitura já ter 15% para manobras, além 
de (até agora) só ter utilizado 3% dos 15%. 
Já a base de apoio do governo Carlos Sou-
za na Câmara rebate o argumento da opo-
sição, afirmando que nos governos ante-
riores este percentual já foi de até 35%. E 
o próprio vereador que criou o percentual 
de 15% - Fábio da Rosa (PP) - pediu para 
seus pares votarem a favor de suplementa-
ção, de certa forma indo contra o que pede 
o limite. Mas o mesmo Fábio - que é líder 
do governo na casa legislativa - justifica 
que a prefeitura promete minimizar esta 
atitude daqui para frente.

O vereador da oposição, Carlos Jac-
ques (PMDB), foi em rumo diferente de 
seus parceiros do PMDB e vota a favor 

dos pedidos de suplementação, vota junto 
com a base aliada do governo. Ele acha 
que a prefeitura não pode deixar de tra-
balhar por ações de vereadores que não 
permitam que se suplemente verbas no 
orçamento de uma secretaria para outra. 
Ele defende que os vereadores se atentem, 
ao invés disto, nos locais onde as verbas 
foram suplementadas: tanto as pasta que 
receberam AUMENTO no orçamento, 
quanto (e principalmente) nas pastas que 
PERDERAM dinheiro com esta suple-
mentação. 

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERVE?

OPINIÃO

Na verdade, há um monte de trabalho, 
durante todos os anos, que é direcionado 
para a elaboração do orçamento. Neste ano 
de primeiro mandato há mais trabalho ain-
da, pois a prefeitura tem de mandar para a 
Câmara o PPA (Plano Plurianual) onde há 
um compromisso desta administração no 
poder de manter uma estrutura de orçamen-
to pré-aprovada pela Câmara para os quatro 
anos de governos seguintes, sendo um de-
les, inclusive, um ano fiscal onde já haverá 
outro prefeito(a) no poder. Este é o caso do 
ano de 2021, que deve constar no PPA que o 
Governo Carlos tem de confeccionar ainda 
no atual ano de 2017 - e os vereadores apro-

varem ou emendarem. E o orçamento deste 
ano de 2017, também,  está sendo o último 
do Plano Plurianual feito pelo governo Níl-
via (2014/2017), aprovado pela câmara em 
2013.

O trabalho segue onde a prefeitura se 
obriga a mandar para a Câmara, até outu-
bro de cada ano, no máximo, a LDO (Lei de 
Diretrizes orçamentárias) do ano seguinte. 
Neste caso atual, a Câmara deve receber o 
documento e votar (ou emendar ou rejeitar) 
a LDO do ano de 2018. E, finalmente, a 
casa legislativa tem de votar, após receber o 
documento sugestivo da prefeitura, a LOA 
(Lei do Orçamento Anual). Em 2017 será a 

LOA do orçamento de 2018, 
no ano que vem a de 2019, 
e assim por diante, todos os 
anos.

É muito trabalho (e buro-
cracia), ou querem mais? Não 
seria tanto se esse tramite ti-
vesse serventia. Mas parece 
que não servem muito... Pelos 
menos não compensa tanto 
trabalho...

No Orçamento, tem uma cláusula OBRIGATÓRIA 
na lei, que define uma margem de manobra para que 
os gestores do poder executivo trabalhem para ade-
quar necessárias modificações sem aprovação pela 
Câmara de PLs de SUPLEMENTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA. É justamente isto: a manobra de tirar 
verba de uma pasta (que seria usada para determinado 
fim) e colocar em outra (muitas vezes totalmente dife-
rentes da base original). Nestes casos, não é necessá-
ria a aprovação pela Câmara de PLs de SUPLEMEN-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. E no orçamento atual, 
a margem é de 15%. 

Somente esta margem de manobra já permite que a 
prefeitura, se quiser, não cumpra NENHUMA emen-
da feita por vereadores na LOA (Lei do Orçamento 
Anual). Ou seja: se a prefeitura não precisar mudar 
o orçamento, ela pode usar esta margem de manobra 
para tirar aquilo que foi posto. E é por isto que o vere-
ador Gimi insiste para que os vereadores não aprovem 
mais: Projetos de Lei de Suplementação.  Cada vez 
que isto é feito, a margem de manobra aumenta, pois 
os 15% não são usados. 

Outro dado que desestimula os vereadores é a cons-
tatação de que, raramente, as prefeituras cumprem as 
emendas colocadas no orçamento. Parece que por 
implicância, os prefeitos fazem as suplementações 
sempre retirando as verbas colocadas por emendas, o 
que permite que, afinal, a emenda não seja cumprida.

Por exemplo: o vereador Tubarão aprovou R$ 500 
mil a mais para colocar na conta de manutenção do 
Canil Municipal. Colocou emenda de R$ 30 mil para 
ajudar a Comunidade Terapêutica Renovar, também.  
Os temas foram bastante debatidos na Câmara, como 
foram outros em anos anteriores, em outros governos. 
Mas pode ser que a prefeitura não cumpra, justamente 
por estas margens de manobra que a permitem que 
retire dinheiro de um lado e coloque noutro, mesmo 
fazendo isto no final do exercício. E cada vez que os 
vereadores aprovam R$ 1,5 milhão como fizeram 
nestes últimos dias,  eles   abrem brecha maior para 
que  a prefeitura mexa em mais R$ 1,5 milhão no or-
çamento. Ou seja: dão espaço para que a prefeitura 
suprima a própria emenda parlamentar feita por eles, 
vereadores. 

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERVE? III

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERVE? II

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERVE? IV
Mas penso que a maior importância desta luta do 

vereador Gimi se trata da possibilidade dos verea-
dores respeitarem mais o tema em que trabalharam, 
para fazer em seus exercícios de mandato o que se 
trata de demanda JUSTA. Não adianta cumprir ri-
tos burocráticos que são considerados “legais” se, 
a seguir, eles (ritos) podem ser derrubados, como 
acontece nesta questão orçamentária. Trata-se de 
falta de respeito à lei, de “expertise” para burlar a 
lei. Isso porque o povo, que na verdade é o lado que 
recebe o ônus e o Bônus do trabalho da prestação 
de serviço público, acaba sendo enrolado, desres-
peitado. 

Pessoas vão à Câmara, fazem pressão para apro-
var uma emenda, vereadores aprovam a emenda, 
jornais divulgam, rádios fazem entrevistas e etc. 
Mas depois a prefeitura vai lá e NÃO CUMPRE. 

Tudo porque existe esta tal de suplementação orça-
mentária e, ainda, existe a posição de conforto de 
vereadores votarem qualquer suplementação. Ou 
seja: os próprios vereadores fazem as emendas e 
depois dão armas para o poder executivo executar 
sua “esperteza” e não cumprir a própria emenda. É 
que eles passam o ano inteiro votando a favor de 
suplementação orçamentária e dando mais margem 
de manobra para a prefeitura mudar o orçamento e 
retirar da pauta as emendas. 

Respeitar o que está feito e trabalhar para termi-
nar as manobras ADICIONAIS. É o que o vereador 
Gimi tenta ao liderar movimento para votar contra 
as SUPLEMENTAÇÕES DO ORÇAMENTO, a 
suplementação adicional à LOA, que é feita com 
tantos ritos pela sociedade, que é representada pe-
los poderes estabelecidos. 

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERVE? V
Na verdade, a maior justificativa para a suple-

mentação orçamentária existir está na necessidade 
de encaixar CONTRAPARTIDAS nos orçamentos 
das pastas que recebem VERBAS federais ou es-
taduais oriundas de projetos (tipo Minha Casa Mi-
nha Vida, UPAS, Pavimentações asfálticas e etc.). 
Ou os recursos oriundos de EMENDAS PARLA-
MENTARES, onde o deputado federal define a 
área que será credora de seu direito financeiro de 
passar dinheiro do orçamento federal para muni-
cípios.  É que a maioria dos projetos exige CON-
TRAPARTIDAS FINANCEIRAS dos MUNICÍ-
POS, que vão de 5% até 30% em alguns casos. 

Nestes casos, quando o dinheiro É LIBERA-
DO, a prefeitura se obriga a provisionar as verbas 
para pagar as contrapartidas. E a única forma de 
fazer isto é com suplementação orçamentária. E 
esta suplementação só pode ser feita pela prefei-
tura através do envio de PROJETO DE LEI para 

a Câmara ou utilizando o percentual de manobra 
que ainda resta para que o prefeito mexa no or-
çamento sem autorização parlamentar. Parece-me, 
neste caso, que dificilmente vereadores - até de 
oposição - ficam contra votar a favor da aprova-
ção da suplementação (e com razão). Isto seria um 
tiro no pé. 

É que, por exemplo, ao se votar uma quantia de 
suplementação orçamentaria de R$ 500 mil para 
pagamento de contrapartida de 5% de um projeto 
específico, quer dizer que a municipalidade local 
irá receber - para estes R$ 500 mil - um total de R$ 
9,5 milhões do projeto original vindo do governo 
federal ou do governo estadual. Isto é um dinheiro 
que não se bota fora, não acham?

A margem de manobra do orçamento existe 
para isto. O resto dá para evitar caso haja um bom 
planejamento dos gestores. Se for bem feito, não 
haverá necessidade de pedir suplementação. 
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Neste sábado, prefeitura inaugura Academia ao 
Ar Livre na Vila São João

Torres será um dos polos de curso 
profissional para locutor de rádio e TV

Junto ao Ministério do Esporte, o valor to-
tal da assinatura do convênio para liberação 
de emenda parlamentar - que possibilitou a 
implantação de academias pela cidade - foi 
de R$195.718,48. Foram implantados 45 
equipamentos divididos entre as seis praças. 

Além da academia na Vila São João, os 
demais pontos da cidade contemplados 
são: 1)a Praça do Faxinal, no Bairro São 
Jorge; 2) a Praça Claudino Nunes Pereira, 
na Praia Grande, na Avenida Beira Mar; 3)
a Praça Praia Itapeva Sul, na Praia Itapeva 

Sul, ao lado do Salão Comunitário; 4) Praça 
Nossa Senhora dos Navegantes, à beira mar 
da Praia da Cal, esquina com a Avenida In-
dependência; 5) Praça dos Molhes, na Ave-
nida Beira Mar, próximo aos Molhes do Rio 
Mampituba (ao lado da SAPT e Cantinho do 

Pescador). 
Além destas, uma academia ao ar livre 

diferenciada está prevista, também, para a 
praça Getúlio Vargas (onde um tapume ain-
da cobre o grande espaço que está destina-
do, na praça, para o equipamento)

Além da Vila São João, outras 5 praças de Torres estão com novas academias do mesmo tipo

Com Prefeitura de Torres

A Prefeitura de Torres inaugura neste sábado, 13 
de maio, a primeira Academia ao Ar Livre na Vila São 
João. A Academia fica na Praça Valerino Cunha, lo-
calizada na Avenida José Amâncio da Rosa. Desde às 
9h, a população vai contar com um evento organiza-
do com o propósito de melhor viabilizar o aproveita-
mento da obra que contemplar os moradores da Vila 
com espaço que incentiva a prática de atividades fí-
sicas. A inauguração da Academia com a presença do 
prefeito Carlos Souza vai ocorrer às 10h30min. Com 
este ato, ficam automaticamente inauguradas outras 
cinco Academias do tipo na cidade, que estão sendo 
entregues por estes dias. Estas Academias foram ob-
tidas através de emenda parlamentar do deputado 
federal Afonso Hamm. (PP).

 Neste sábado, a partir das 9h, estará montada 
uma tenda, organizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, com a presença de três educadores físicos 

que estarão orientando a população sobre o uso dos 
aparelhos da Academia. Também no local, dois en-
fermeiros da Saúde e vários estagiários da Ulbra, do 
curso de Enfermagem, estarão fazendo aferição de 
Pressão Arterial e Teste de Glicemia para quem tem 
carteirinha de diabetes ou comprovar na receita que 
faz uso da medicação para a doença.

As academias ao ar livre são equipamentos de 
ginástica instalados em espaços públicos com condi-
ções adequadas de acessibilidade, visando fomentar 
a prática regular de atividade física pela população . 
São voltados para utilização de pessoas com idade 
acima de 12 anos, preferencialmente pertencentes à 
faixa etária de idosos (acima de 60 anos). Dessa ma-
neira combatem o sedentarismo e contribuem para 
a minimização do risco de doenças, além de fomen-
tar a revitalização de espaços públicos para esporte 
e lazer. O projeto destas Academias é da arquiteta e 
urbanista Karina Carnevalli, da Diretoria de Projetos 
da Prefeitura.

Verba para as academias veio de emenda parlamentar

A OSCIP com a E-TEC – Escola Técnica 
Padre Landell de Moura desenvolveu uma 
alternativa para que os interessados no cur-
so de Locutor (com DRT) do interior do Rio 
Grande do Sul possam ser profissionaliza-
dos. Foram criados 27 Polos para a execução 
das aulas práticas, que serão instalados nas 
principais Regiões do nosso Estado, sendo 
uma delas, a cidade de Torres. As inscrições 
são somente através do site http://etec-ead.
com.br/locutor-para-radio-e-tv/

Levando em conta a alta demanda pela 
qualificação dos profissionais radialistas, o 
curso com as habilitações de Locutor Apre-
sentador, Anunciador, Entrevistador e Noti-
ciarista para rádio e TV passa a ser ofertado 
também em modalidade semipresencial, 
com aulas práticas presenciais e teóricas na 
modalidade de EaD.

 As aulas teóricas acontecerão na moda-
lidade on line, com chats e fóruns de discus-
são para participação integral dos alunos e 
que serão acompanhados por monitores 
também radialistas. Além do curso de Locu-
tor, estão abertas as inscrições para o curso 
de Produtor Executivo, também com DRT, in-
tegralmente em regime on line: http://etec-
-ead.com.br/produtor-executivo-radio-e-tv

Sábado é o “Dia D” de vacinação 
contra a gripe em Torres

Torres se prepara para o Dia D - Dia Nacio-
nal da Vacinação, marcado para 13 de maio, 
próximo sábado. Nesta data as salas de vaci-
nas do município vão funcionar das 8h às 17h, 
aplicando vacinas na população que faz parte 
dos grupos prioritários. A adesão à campanha 
na cidade tem sido baixa. É importante que a 
população procure a vacina antes da chegada 
do inverno. A expectativa é atingir 90% da meta 
estipulada pelo Ministério da Saúde, por isso o 
Dia D será uma oportunidade para vacinar um 
grande número de pessoas.

 A campanha já vem sendo realizada desde 
10 de abril e vai até 26 de maio. Em 2017, são 
mais de 13 mil doses de vacinas destinadas a 
Torres. A principal novidade da vacinação neste 

ano é a inclusão de professores das redes pú-
blica e privada no público-alvo da campanha. 
Além destes, fazem parte do grupo prioritário 
indígenas, crianças de seis meses a 4 anos, ges-
tantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o 
parto), idosos (60 anos ou mais), doentes crôni-
cos, pessoas privadas de liberdade e funcioná-
rios de presídios.

 A vacinação ocorre no Posto Central e nas 
Unidades de Saúde, ESFs da Vila São João, Rio 
Verde, São Braz, São Jorge, Curtume e São Fran-
cisco, A Campanha conta com o apoio dos alu-
nos do Curso Técnico de Enfermagem da Escola 
Santa Rita. De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, até o dia 9 de maio, um total de 8259 
pessoas foram imunizadas no município.
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A Prefeitura de Tor-
res, através da Secreta-
ria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos, lança con-
curso da “Melhor Tor-
ta de Aniversário" dos 
139 Anos de Torres. O 
concurso tem objetivo 
de comemorar o ani-
versário do município 
e estimular o convívio 
e a troca de saberes 
entre a comunidade. 
As inscrições podem 
ser realizadas na Se-
cretaria de Assistência 
Social junto ao CRAS 
até o dia 19 de maio de 
2017, sexta-feira. No 
local, os interessados 
terão acesso ao regu-
lamento do concurso.

 Poderão participar do concurso, a co-
munidade, representada pelos moradores 
e entidades organizadas (associações e 
afins…). Na confecção da torta, deve ha-
ver "tema alusivo a comemoração do ani-
versário do município, de suas belezas ou 
principais eventos, no conjunto da melhor 
apresentação, sabor e criatividade", con-

forme nota da prefeitura de Torres.
 A melhor torta será conhecida no dia 

21 de maio de 2017, na comemoração ao 
aniversário do município que acontecerá 
na Prainha no horário das 13h30min às 
17h. Serão premiados o 1°, 2° e 3° lugares, 
sendo que o 1° lugar vai ganhar um voo de 
balão e mais brinde surpresa, e os demais, 
brindes surpresas.

TORRES

Com o propósito de prepa-
rar os municípios brasileiros a 
enfrentarem a questão da se-
gurança alimentar e nutricio-
nal, a Prefeitura de Torres re-
cebeu na segunda-feira (8 de 
maio) a visita de representan-
tes do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Agrário e da 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul para encami-
nhar o tema. Participaram da 
reunião, junto com as autori-
dades no assunto, os titulares 
das Secretarias de Assistência 
Social e Direitos Humanos, 
Desenvolvimento Rural e Pes-
ca, Educação, Saúde, além da 

agrônoma da Emater de Tor-
res, Elisa Braga Saraiva. Como 
encaminhamento da reunião, 
o prefeito Carlos Souza atri-
buiu à secretária da Assistên-
cia Social, Neusa Carlo, avaliar 
o projeto junto com as demais 
Secretarias e tomar as provi-
dências necessárias.

(imagens meramente ilustrativas)

Segurança Alimentar e Nutricional é pauta em Torres
Representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário visitaram prefeitura de Torres (foto) e redação do jornal A FOLHA

Disponibilidade de recursos para projetos específicos
 Foi a professora da UFRGS, 

Brizabel Muller da Rocha, que 
milita em prol de uma política 
pública de segurança alimen-
tar e nutricional desde 1993, 
que apresentou o projeto. O 
objetivo do MDSA será apli-
cado via Universidade. Para 
evidenciar a agilidade no 
processo, estão programados 
seminários, cursos, oficinas e 
outras iniciativas. A primeira 

ação geral é um evento de ca-
pacitação que será promovido 
para 40 municípios gaúchos, 
onde Torres já poderá parti-
cipar. Criar um Conselho de 
Segurança Alimentar é o pri-
meiro passo para o município 
aderir à iniciativa ministerial.

 Combater a fome, ampliar 
o acesso à água, fortalecer a 
agricultura familiar são algu-
mas das prioridades do MDSA. 

De acordo com o assessor do 
Ministério, Marcelo Figuei-
ró, o intuito é de aproximar o 
município do Ministério. Para 
tanto, existe a disponibilidade 
de recursos para projetos es-
pecíficos elaborados nos mu-
nicípios. Toda a parte técnica 
será respaldada pela equipe, 
destaca Brizabel, citando que 
o acompanhamento pode ser 
feito pelo Observatório de 

139 anos de Torres terá concurso 
de Melhor Torta de Aniversário
A melhor torta será conhecida no dia 21 de maio de 2017, na comemora-

ção ao aniversário do município que acontecerá na Prainha

Segurança Alimentar. Entre 
as várias observações citadas 
no encontro, foi dito que há 
baixa adesão dos municípios 
gaúchos ao Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional.

No mesmo dia, os represen-
tantes do Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário vi-
sitaram a redação do jornal A 
FOLHA, buscando apoio para a 
divulgação do projeto de Segu-
rança Alimentar.

Autoridades municipais recebem 
homenagem da Defesa Civil

TORRES - A entrega da Láurea de Reconheci-
mento para pessoas que se destacaram por sua 
contribuição para as atividades da Defesa Civil 
em Torres foi realizada no dia 23 de abril, mes-
mo dia em que se comemora o Dia da Defesa 
Civil, instituído no Município pela Lei nº 4.790 
de 2015. Foram homenageados com a Láurea 
de Reconhecimento o prefeito Carlos Souza, o 
secretário municipal de Administração Matheus 
Junges, o capitão do Corpo de Bombeiros de Tor-
res Rodrigo Canci, representado pelos sargentos 
Deivid e Neves, e o major Alexsandro Goi, da De-
fesa Civil do Estado, representado pelo sargento 
Valdecir Ambrósio.

 Na cerimônia, o prefeito Carlos Souza agra-
deceu à Defesa Civil e à Guarda Municipal que 
tem tomado todas as medidas preventivas ne-
cessárias e tem se dedicado cada vez para saber 
como agir em situações de emergência no Muni-
cípio. O prefeito destacou também a relevância 

do trabalho do Corpo de Bombeiros: “agradecer 
aos Bombeiros é chover no molhado porque a 
população toda tem esse olhar de carinho e re-
conhecimento ao trabalho de vocês”, destacou. 
O prefeito agradeceu ainda ao Governo do Es-
tado em virtude da parceria da Defesa Civil do 
Estado.

 Na oportunidade, o coordenador da Defesa 
Civil de Torres, Elói do Nascimento, e o diretor da 
Guarda Municipal, Jairo Morelli, fizeram a entre-
ga do Plano de Contigência atualizado para a De-
fesa Civil do Rio Grande do Sul e apresentou uma 
série de medidas realizadas por esta Coordena-
doria tais como Operacionalização do S2id (Siste-
ma Integrado de Informações sobre Desastres), 
formalização do CPDC (Cartão de Pagamento de 
Defesa Civil), constituição do Conselho de Defesa 
Civil para o biênio 2017/2018, aquisição de um 
pluviômetro automático (instalado no Corpo de 
Bombeiros) e o mapeamento das áreas de risco.

Ascort e Apae contemplada com verbas 
através de Fundo do Comdica

A  ASCORT -  Associação dos Corredores 
de Torres participou do Edital do Banco do 
Brasil em 2016, sendo a entidade contem-
plada com R$ 40.000,00. O valor foi repassa-
do através do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente em 2017. O 
COMDICA- Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e a Associação 
celebram um Termo de Compromisso, sen-
do o Conselho responsável em fiscalizar o 
andamento do projeto e a aplicação do re-
curso. A entidade deve apresentar a presta-
ção de contas ao Conselho.

 A APAE -Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Torres realizou junto a 
comunidade, a Campanha "Declare-se para 
alguém especial/2016”. Nesta Campanha, 
os contribuintes do Imposto de Renda pode-
riam doar para APAE 3% ( doações feitas no 
exercício de 2016) do valor do seu imposto 
de renda, fazendo a indicação diretamente 
em sua declaração ao Fundo. O resultado da 
ação/2016 foi de R$ 18.691,98. Já foi reali-
zado o Termo de Compromisso e repassado 
o valor à APAE, que fez  a execução e poste-
rior prestação de contas ao Conselho.
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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 dor-
mitórios, garagem com churrasqueira, 
toda murada, pode trocar por aparta-
mento. R$260.000,00 Código PZ03199

4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓ-
RIOS 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 locali-
zação 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 ape-
nas R$ 216.000,00,Temos as chaves, 
maiores informações na imobiliária. 

PZ01463

6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios 
com sacada, no centro, cozinha, 
banho social, estar/living, 1 vaga de 
estacionamento, um lance de esca-
da. R$ 330.000,00. COD. PZ02504

7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO  Três 
dormitórios, sendo um suíte, depen-
dência de empregada, banheiro social, 
lavabo, estar/living, cozinha, área de 
serviço, sacada com churrasqueira, 
garagem. Junto as quatro praças. COD 
PZ00605 R$ 690.000,00.

8 - Chácara no São Brás com boa 
casa de alvenaria, árvores frutíferas, 
própria para criar gado, toda cercada. 
R$ 280.000,00 COD. PZ03200.

9 – ALUGUEL:  LOJA nº 04 do Edi-
fício Residencial e Comercial Paris, 
localizada no centro de Torres, com 
45,94m² de térreo, 21,90m² de meza-
nino, perfazendo um total de 67,84m² 
de área privativa. R$ 3.000,00 men-
sais. (Estuda alugar somente para 
a temporada de verão). Tratar fone: 
51- 99918 4841

10 – Temos clientes interessados na 
compra de apartamentos no ED. JAR-
DIM EUROPA.  Entre em contato.

OBS: OS VALORES DESTAS OFER-
TAS 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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Comitê Mampituba participa de reunião da Câmara 
Técnica Permanente de Biodiversidade do RS

No dia 02 de maio de 2017, em Por-
to Alegre, no prédio da SEMA, o Comitê 
Mampituba, representado pelo Secretá-
rio Executivo Christian Linck da Luz, par-
ticipou da Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica Permanente de Biodiversidade 
- CTPBio ligada ao Conselho Estadual do 
Meio Ambiente - CONSEMA. Como temas 
principais, foram discutidos os encami-
nhamentos para a Minuta da Resolução 
da Fauna Invasora e a Revisão da Reso-
lução 314/2016 que cria novas tipologias 
de atividades consideradas eventuais de 
e de baixo impacto ambiental passíveis 
de intervenção em APP's (Áreas de Pre-

servação Permanente).
Conforme Christian Linck da Luz, a 

Câmara Técnica de Biodiversidade é de 
grande interesse para os Comitês de Ba-
cias Hidrográficas do RS. "Isso porque, 
através da nossa representação, pode-
mos opinar, discutir e votar, na elabo-
ração e revisão da legislação ambiental, 
especialmente aquelas ligadas a preser-
vação sustentável dos recursos hídricos 
como, por exemplo, pecuária, agrotóxi-
cos, orizicultura, uso de águas subterrâ-
neas, mata atlântica, mata ciliar, espécies 
protegidas, possíveis conflitos entre a so-
ciedade e a natureza, etc".

O papel das Câmaras Técnicas da Biodiversidade
As Câmaras Técnicas são instâncias 

de suporte ao Plenário, criadas por este 
para determinado fim, mas com as se-

guintes atribuições básicas: 1) Promover 
a discussão e a articulação em temas 
relevantes para a implementação da 

Convenção sobre Diversidade Biológica 
e dos princípios e diretrizes da Política 
Nacional da Biodiversidade;2) Elaborar 

e encaminhar propostas para apreciação 
do Plenário; 3)Subsidiar os trabalhos da 
Comissão Nacional de Biodiversidade.

Integrantes do Projeto Surfar fazem ação de 
limpeza na praia da Cal

No dia 29 de abril, as crianças do 
Projeto Surfar (vinculado a AST) se 
reuniram e, antes das aulas gratui-
tas de surf que estão tendo, fizeram 
um mutirão para limpar a Praia da 
Cal em Torres/RS. Durante o recolhi-
mento dos resíduos, ensinamentos 
de educação ambiental e preservação 
das praias foram passados pelo coor-
denador do projeto, o biólogo Jonas 
Brocca. 

De acordo com o biólogo, é impor-
tante incentivar esse trabalho com as 
crianças, uma vez que elas serão a ge-

ração futura e já estarão comprome-
tidas com a preservação e limpeza de 
nossa orla. “Nos sentimos gratificados 
por poder passar isso a eles, mostran-
do a relevância da conscientização 
através do meio ambiente. Isso por-
que eles vão ser, e já estão sendo, os 
guardiões das nossas praias”, conta.

Essas ações de limpeza tem como 
principal objetivo dar o exemplo para 
as pessoas, pois com a divulgação da 
iniciativa os próprios moradores se 
sensibilizam e começam recolher es-
ses resíduos.

MP gaúcho promove capacitação para fiscalização 
ambiental e lavratura de autos de infração

O Ministério Público de Capão da Ca-
noa foi sede, na última sexta-feira, 5, de 
capacitação voltada aos servidores do 1º 
Batalhão Ambiental da Brigada Militar, 
para fiscalização ambiental e lavratura de 
autos de infração. O evento foi organiza-
do pela promotora Luziharin Carolina Tra-
montina e pelo coordenador do Centro 
de Apoio Operacional do Meio Ambiente, 
Daniel Martini, com o apoio da Unidade 
de Assessoramento Ambiental do Gabi-
nete de Assessoramento Técnico. 

No encontro foi abordado aspectos 
jurídicos e técnicos acerca da adequada 

fiscalização ambiental e lavratura de au-
tos de infrações ambientais, em especial 
no que se refere às infrações mais recor-
rentes na área de atuação do 1º BABM, 
como as ligadas à flora, sobretudo su-
pressão de vegetação e intervenções em 
Área de Preservação Permanente – APP, 
à mineração, ao uso de agrotóxico e ao 
licenciamento ambiental municipal. 

"Esta capacitação reforça ainda mais a 
parceria entre Ministério Público e Briga-
da Militar na proteção do meio ambiente, 
constituindo-se em um momento no qual 
a Instituição efetivamente tem a oportu-

nidade de colaborar com a atividade-fim 
do Comando Ambiental da Brigada Mili-
tar", destacou Daniel Martini. 

De acordo com o promotor de Justiça, 
“trata-se de uma atividade de mão dupla, 
onde o MP auxilia na formação de poli-
ciais militares para que os autos de cons-
tatação e os termos circunstanciados pro-
duzidos pela Brigada Militar possam ter 
maior qualidade e, consequentemente, o 
trabalho do promotor de Justiça que atua 
na área ambiental possa ser facilitado, 
na medida em que receberá informações 
de melhor qualidade para buscar a re-

paração do meio ambiente". Ainda para 
Martini, esse tipo de capacitação pode 
significar uma otimização dos gastos pú-
blicos, “na medida em que um trabalho 
bem elaborado pela BM pode retirar a 
necessidade de parecer pelo GAT, o órgão 
técnico do MP”. 

Participaram do evento, como pales-
trantes, além de Martini e a promotora 
Luziharin Tramontina, o comandante do 
1º BABM, João César Verde Selva, e os 
servidores do GAT/UAA Luiz Fernando 
de Souza, Luiz Lobato Forgiarini e Miguel 
Eduardo Netto Pinheiro.

Evento ocorreu em Capão da Canoa e, sengundo promotor, tratou-se de uma atividade 'de mão dupla'
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De acordo com as previsões do físico Stephen Hawking, a humanidade 
precisa dar um jeito de sair da Terra e habitar um outro planeta em até 100 
anos... devido ao crescimento da população, epidemias, mudanças climáticas 
e possíveis quedas de asteroides. E agora, Zé? Mercúrio nem pensar porque, 
além da atmosfera cheia de dióxido de carbono, ninguém sobreviveria numa 
temperatura média de 166 graus. Vênus também não dá porque não tem 
Lua lá. Morar em Vênus não seria nada romântico. Marte também não rola 
porque, além da questão do dióxido de carbono, a temperatura média é de 
60 graus negativos. A gente ainda pode ver se existe alguma possibilidade 
em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno... Plutão é um planeta-anão... ele não 
suportaria nem a metade da população da Terra e a gente ia demorar uns 
130 anos pra chegar lá de ‘buzão’ espacial... fora o friozíneo de 230 graus 
negativos. Tá! Vamos falar sério agora. A gente vem destruindo o planeta há 
tempos. Um dia as coisas vão acabar... porque a gente usufrui e não repõe. 
Parece que a gente não tá muito preocupado se o mundo vai ou não conti-
nuar existindo daqui 100 anos. Óbvio que quem tem filhos pensa no futuro 
do mundo... mas atualmente existe uma minoria com pensamentos e ações 
ecológicas de fato. Alguns grupos, tanto no Brasil quanto em outros países, 
já vivem de forma eco, mas esse número de pessoas que tem consciência 
do cuidado com o planeta ainda é muito pequeno. A maioria das pessoas 
consome demais, come de forma desenfreada e não joga o papel da bala no 
lixo. Uma coisa preocupante é o plástico. Os oceanos tão cheios deles e tem 
muitos bichíneos que morrem porque ingerem esse lixo. O plástico demora 
uns duzentos anos pra se decompor na natureza. Resumindo o que o físico 
Stephen Hawking quer passar pra humanidade... a gente não tá sabendo 
viver na Terra. O documentário “Stephen Hawking: Expedition New Earth” tá 
aguardando pra ser liberado na BBC. Não percam! Genteee, preciso falar so-
bre uma coisa absurda que aconteceu na Chechênia no início da semana. Um 
fucking crazy man jogou o sobrinho gay de 14 anos do 9º andar pra “honrar a 
família”. Hello! O que é isso, meudeusss? Um homem do movimento LGBT da 
Chechênia informou a uma agência de notícias que alguns líderes religiosos 
da região estariam sugerindo as famílias para matarem seus filhos e parentes 
homossexuais. Não consigo escrever mais nada sobre isso... acho que eu 
ainda não consegui digerir essa informação direito. Quando li essa matéria 
achei que fosse uma matéria inventada. O ser humano tem o direito de ser 
quem ele quiser! Penso que nenhuma religião, seita ou crença tem o direito 
de proibir ser o que uma pessoa é. Isso é um crime contra a essência da pes-
soa. Se você vive bem do jeito que você é, faz o que gosta, pratica o bem e 
não incomoda ninguém, então, você com certeza tá vivendo o seu verdadeiro 
Eu. A gente veio nesse mundo pra isso... pra viver uma vida autêntica. Viver 
de forma autêntica é viver de acordo com o que você é na sua essência. Se 
você não tá vivendo de acordo com seu Eu Maior, então, você tá tentando 
viver um script que não é o seu. Dá muito trabalho tentar ser quem você 
não é o tempo todo e quando isso se prolonga por muitos anos você adoece. 
Como dizia Oscar Wilde: “Be yourself! Others are already taken.” Seja feliz, 
seja você! Boa semana! :)

Psicóloga, Terapeuta Holística e Massoterapeuta
Fone: 51 9.9858.4050 

Caroline Westphalen

Filosofando Sem Filtro

TOMADA DE DECISÃO
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

É um processo resultando em uma ação. Uma vez que se tenha as informações e os 
possíveis cenários sobre o comportamento desta decisão. Não importa sua natureza, 
é necessário conhecer, compreender, analisar um problema, para que possamos ofe-
recer solução; em alguns casos, pode ser simples e cotidiano e isso é feito de forma 
implícita e rapidamente pode ser resolvido, mas há casos em que é necessário um 
processo mais estruturado que pode dar mais segurança e necessitar de muitas infor-
mações para resolver um determinado problema. A capacidade de tomar decisões, 
tem a ver com assumir riscos, ser criativo e procurar alternativas para os problemas ou 
desafios existentes e ser proativo. As pessoas que tem esta capacidade apurada são ao 
contrário do que parece, são precisas, consistentes, bem preparadas e prudentes para 
lidar com situações difíceis. 

Estas pessoas que realizam ações decisórias mais assertivas têm as seguintes carac-
terísticas: 1. Eles agem de forma inteligente na preparação das suas atividades. 2. Eles 
pensam em tudo antes de agir. 3. Elevam ao máximo seus conhecimentos. 4. Analisam 
cuidadosamente os fatores que podem agir contra. 5. Programam de seu desempe-
nho de acordo com o risco. 6. Imaginam como as coisas irão funcionar 7. Finalmente 
tomar uma decisão, nos depara com a possibilidade de fracassar no que fazemos. Se 
formos ver o fracasso como um processo terminal, vamos identificar o papel de per-
dedores ou derrotado. 

Devemos ter um modelo mental diferente, de que o fracasso é apenas um evento 
temporário, e que pode tornar o resultado insatisfatório e que deve ser corrigido, se 
quisermos alcançar o sucesso. O verdadeiro fracasso é não fazer nada. Um amigo que 
trabalhava como piloto para uma companhia aérea comercial, disse em uma ocasião: 
"Quando eu viajo de Caracas para Miami, estou fora do curso em 90-95% do tempo de 
voo, mas como os instrumentos são muito sensíveis eu posso corrigir o curso. Desta 
forma consigo chegar em Miami sem problemas e no horário previsto". A moral desta 
história é que não há necessidade de acertar o tempo todo para chegar onde quere-
mos, mas a questão é corrigir o curso sempre que necessário. A decisão é meramente 
a generalização deste processo. Esse é o propósito deste texto: saber algumas ideias e 
métodos para tomar melhores decisões e ter uma atitude de aprendizagem para com 
os problemas e conflitos que, quer queira ou não, vamos sempre ter na vida proble-
mas que devem ser resolvidos e decisões que devem ser tomadas para que ao final 
possamos alcançar nossos objetivos e metas. 

Um importante aspecto para a tomada de decisão são as informações que o decisor 
tem. As decisões podem ser tomadas no contexto de incerteza ou risco. No primeiro 
caso, o que é o mais comum nas empresas, todos os dados necessários são conheci-
dos para tomada de decisão. Porém estes dados geram um estado de incerteza, de 
modo que a decisão é baseada em suposições. Finalmente, há o risco de não conhecer 
todas as probabilidades associadas a um resultado satisfatório para cada uma das al-
ternativas possíveis. Assim dependendo da situação, pode usar métodos quantitativos 
e/ou métodos qualitativos para ajudar na tomada de decisão. Assim é um processo 
pelo qual é feita uma escolha entre opções ou maneiras de resolver situações da vida 
em diferentes contextos, seja a nível profissional, empresarial, familiar, pessoal ou 
sentimental. É basicamente, a escolha de uma opção disponível para a finalidade de 
resolver um problema atual ou potencial. No nível individual é caracterizada por uma 
pessoa usar seu raciocínio e pensar para escolher uma alternativa para solução de um 
problema que se apresenta na sua vida; ou seja, se uma pessoa tem um problema, ela 
deve ser capaz de resolvê-lo individualmente através da tomada de decisão de forma 
racional. 

No processo decisório o que importa é a escolha de um caminho a ser percorrido. 
Por isso, que numa fase anterior deve ser avaliada todas as alternativas possíveis de 
ação. 
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ÁRIES - A semana promete empolgação 
e otimismo, ariano. Mas cuidado: antes 
de ir com tanta sede ao pote, tenha certe-
za de que está no caminho certo e ajuste 
suas expectativas à realidade. É uma boa 
semana para viagens, cursos, conversas, 

contatos e movimentos. Dias favoráveis para os assuntos 
amorosos, com a ressalva de que muita expectativa pode 
gerar decepção.

TOURO - Cuidado com todos os exageros 
e excessos, taurino. O céu está positivo 
para cuidar mais de você, o que inclui saú-
de, beleza, corpo e mente. Podem ser dias 
de mais introspecção, fundamental para 
compreender e assimilar tudo que está 

sentindo. A semana é especialmente intensa para o amor 
e você pode sentir tudo um pouco mais. Cuidado para não 
gastar dinheiro além da conta.

GÊMEOS - Você está cheio de energia e 
com isso poderá abraçar tudo que quer, 
geminiano, bem do jeito que você adora 
fazer. Mas, ainda assim, é bom ter critério 
e aproveitar a boa semana para organizar 
melhor sua rotina e ter mais foco e profun-

didade no que de fato vale a pena. Isso pode implicar em 
abrir mão de algumas coisas, mesmo que você goste delas. 
Amigos te ajudam.

CÂNCER - São dias mais tranquilos, can-
ceriano. Com mais estabilidade, você se 
sentirá mais feliz, confiante e cheio de 
novas ideias. Um céu positivo para novi-
dades no trabalho, mas que pede mais ou-
sadia, criatividade e inovação nessa área. 

É bom resolver o que for necessário e não arrastar pendên-
cias. Aproveite que tudo flui melhor para fazer isso. É um 
momento de felicidade e sorte geral.

LEÃO - Vale a pena focar em algum projeto 
novo, leonino. Isso trará um novo ânimo 
e entusiasmo para lidar inclusive com as 
coisas mais antigas e tudo que já está 
em desenvolvimento. Boa semana para 
planejar uma viagem, começar um curso 

ou retomar algum projeto. Dias decisivos para assuntos 
familiares ou questões ligadas a imóveis. Não descuide dos 
detalhes. Atenção a tudo!

VIRGEM - Sua comunicação está mais 
precisa e eficiente, virginiano, o que indica 
uma ótima semana para sentar e conver-
sar com quem você precisa. Isso vale para 
vida pessoal, familiar, amorosa, ou profis-
sional. Assim, também são bons dias para 

fazer contatos, divulgar seu trabalho e falar de suas ideias. 
O momento é positivo, cheio de novidades e oportunidades, 
no amor e no trabalho.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 08/05 e 15/05)
Por Titi Vidal

LIBRA - É um bom momento, libriano, mas 
você precisa ter cuidado para não exagerar 
na dose. Nada de criar muitas expectativas. 
especialmente no amor, que passa por um 
bom momento, mas com alguns excessos. 
Não fique procurando pelo em ovo tam-

bém. Tente curtir o que está bem e simplesmente admi-
nistre os problemas, resolvendo uma coisa de cada vez. 
Pense mais sobre o futuro.

CAPRICÓRNIO - É importante 
compartilhar e contar mais com a 
ajuda dos outros, capricorniano. 
Você precisa focar em tudo que 
está pendente para resolver logo 
e tirar da frente. Assim poderá 

colocar mais energia no que realmente importa. 
É uma boa semana para acompanhar seus pro-
jetos mais de perto e saber quem são as pesso-
as certas para estarem do seu lado bem agora.

AQUÁRIO - Você está ainda mais 
animado e cheio de energia, aqua-
riano. Pode fazer contatos e re-
solver algumas pendencias que 
envolvem outras pessoas. Mas é 
bom saber ouvir antes de sair fa-

lando tudo que pensa. E cuidado pra não entregar 
seus segredos e ideias valiosas de mão beijada a 
quem não merece. Momento bem positivo e de no-
vidades no amor e na vida social.

PEIXES - A semana promete ser 
movimentada em casa e na famí-
lia, pisciano. Você pode ter boas 
noticias e estar mais perto não só 
dos familiares, mas dos amigos 
mais íntimos. Muito cuidado para 

não gastar mais do que pode. Não exagere. Uma 
notícia de viagem futura pode deixar você bastante 
animado e vale a pena planejar bem, também por 
conta do cuidado com os gastos exagerados.

ESCORPIÃO - Você pode se sentir mais centrado 
e consciente  de tudo que é e de tudo que quer 
e precisa, escorpiano. É uma semana de decisões 
e acontecimentos super importantes e você pode 
fazer algumas mudanças que vinha planejando há 
um bom tempo. É um momento bom para o traba-

lho, com tudo fluindo e resultados aparecendo. Mas não conte vitória 
antes do tempo e não descuide.

SAGITÁRIO - Faça algum movimento na sua 
vida afetiva, sagitariano. Isso pode renovar a 
relação e fazer com que você fique mais anima-
do. É um momento legal para namorar mais, fa-
zer coisas novas com quem você gosta ou sair 
mais para conhecer alguém interessante. Mas 

ficar um pouco sozinho fará bem e pode te ajudar a organizar 
melhor pensamentos e sentimentos. Meditar também.
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O Dia da Música é um festival em rede 
que acontece em dezenas de palcos de todo 
o país. Inspirado na Fête de la Musique fran-
cesa - sendo organizada por lá no dia 21 de 
junho, para marcar o solstício de inverno - a 
terceira edição do Dia da Música acontecerá 
no Brasil no sábado, 24 de junho de 2016: 
no Rio de Janeiro e em São Paulo haverá 
shows em palcos de Rua. Mas no resto do 
pais, o Festival apoia também uma rede de 
espaços dedicados à promoção de música 
autoral de qualidade. Na última edição, em 
2016, o festival promoveu 343 shows em 90 
palcos, que receberam mais de 30 mil pes-
soas em 37 cidades brasileiras. 

Dos 340 palcos inscritos, 70 foram con-
templados - sendo somente oito na região 
sul. Por isso é um feito extraordinário Torres 
estar novamente presente entre os palcos 
selecionados pela curadoria do Festival, si-
nal de excelência da proposta musical pro-
posta para o dia e da solidez da organização 
local.

Após o sucesso da edição de 2016 em 
Torres, com as apresentações da violonista 
Andrea Perrone, de Porto Alegre, e de Ga-
briel Romano e Grupo, de Esteio, no Centro 
Municipal de Cultura, o produtor cultural 
Tommaso Mottironi (MOTTIRONI EDITO-

RE) propõe novamente para a cidade uma 
programação especial - que abrange musica 
instrumental, erudita e com fortes aromas 
do folclore Brasileiro e Rio-Grandense.

Vista a indisponibilidade do Centro Mu-
nicipal de Cultura de Torres, o palco este 

ano vai ser na sede da Sociedade Amigo sda 
Praia de Torres - SAPT (na Rua Kahil Sehbe 
n. 5), uma associação social e  histórica, que 
tem a cultura como sua vocação, ciente da 
sua importância como componente do atra-
tivo turístico da cidade.

Em junho Torres estará novamente no circuito do 
Festival 'Dia da Música' 

CULTURA

Musica instrumental, erudita e com toques folclóricos serão apresentadas pelas bandas Kiai (e) e Yangos (d)

Os espetáculos 
O show contará a apresentação do grupo 

KIAI de Rio Grande, com um repertório au-
toral jazz, rico de intuições rítmicas e sono-
ridades elétricas, que já despertou o entu-
siasmo do público nos palcos e nos festivais 
(Pelotas Jazz Day) onde esteve presente.

Na segunda parte se apresentará o grupo 

YANGOS de Caxias do Sul, também com um 
repertório autoral de música instrumental, 
no qual os aromas musicais da tradição gaú-
cha se cruzam livremente com a música tra-
dicional do cone sul e com o jazz.

A qualidade artística destes grupos foi já 
reconhecida pela Curadoria geral do Festival 

que concedeu um selo especial, reconhe-
cendo assim não só perícia instrumental, 
mas também a proposta musical no seu 
todo, incluindo os aspectos da composição 
e do arranjo de um repertório autoral.

Infelizmente o apoio concedido pela or-
ganização é este ano particularmente redu-

zido, pelo que se torna indispensável, para 
manter a entrada franca para o espetáculo, 
a participação de empresários locais, na 
forma de patrocínios e apoios, prontos a 
valorizar a Cultura como um motor do turis-
mo fora da temporada e a garantir à cidade 
mais um evento musical diferenciado.

Clube Capesca realiza encontros para 
promover a cultura local

Um grupo significativo de poetas de Tor-
res, acostumado a encontros para declamar 
suas poesias ou de autores preferidos, foi 
acolhido no CAPESCA dentro da proposta 
CAPESCA CULTURAL. Pensando nos talentos 
nativos e daqueles que escolheram Torres 
para viver a idéia é reunir mensalmente 

todo tipo de arte, especialmente a poesia e 
a música. 

Dia 04 de maio, quinta feira passada, 
o Clube  proporcionou mais uma noite de 
muita cultura com a presença de diversos 
autores, poetas e músicos.  Entre os pre-
sentes José Nilton Teixeira, Claudio Leal 

Domingos, Solange Borges, Amália Brehm, 
Jorge Herrmann, Celina Ten Caten e muitos 
outros, também  admiradores da poesia e 
da boa música. Foram várias rodadas de 
muito romantismo, descontração, nostalgia, 
humor e boas lembranças. 

Este foi o segundo encontro de poesia, 
música e certamente muitos outros ocor-
rerão porque o entusiasmo dos presentes 

foi contagiante. No decorrer na noite foram 
surgindo personagens que estavam no ano-
nimato e na beleza  dos versos e das poesias 
apresentadas  manifestavam-se de forma 
brilhante e surpreendente. Moradores da 
mais bela praia estão convidados para par-
ticipar,  apreciar e conhecer os artistas de 
Torres. Maiores informações com a diretoria 
do Capesca, no fone (51) 3664-1355
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Bombeiros resgatam piloto de 
parapente em furna de Torres

Um piloto de parapente perdeu a 
altitude e caiu no mar, na tarde des-
se domingo (07), na Praia da Guarita, 
em Torres. O Corpo de Bombeiros Mi-
litar (CBMRS) foi acionado e, usando 
um bote, localizou a vítima perto da 
Furna do Tocão, mas o resgate não 
pode ser realizado pela água devido 
ao mar muito agitado.

Como a embarcação não tinha 
como se aproximar da furna, a equi-
pe de resgate precisou usar equipa-
mentos de salvamento em altura. Um 
dos bombeiros desceu até a furna, 
prendeu-se à vítima e foi içado pelos 
colegas que estavam em uma viatura 
da corporação na parte superior do 
morro acessado, por terra, pela Praia 
da Cal.

O piloto de 45 anos estava cons-
ciente e foi levado por uma equipe 
do SAMU, que aguardava no local, 
para o Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes,no início da noite desse 
domingo. A vítima, que não teve o 
nome revelado, ficou aproximada-
mente duas horas e meia junto ao pe-
redão, desde a queda até o momento 
do resgate, e tinha sinais de hipoter-
mia. Depois de passar por exames o 

homem teve alta.
O sargento Cardoso e os soldados Régis, Rufino e Pache-

co, que estavam de plantão no momento do chamado pelo 
telefone de emergência 193, foram mobilizados para aten-
der a ocorrência e realizaram o resgate do piloto.

FONTE: Litoral na Rede

Resgate (foto) ocorreu perto da furna do Tocão

Dias 15 e 16 tem mutirão on line de 

renegociação com as operadoras de telefonia
A Prefeitura de Torres, através do Procon 

e Sala do Empreendedor, realizará nos dias 
15 e 16 de maio, mutirão on line de rene-
gociação de dívidas junto às operadoras de 
telefonia. A iniciativa integra o programa de 
comemorações do primeiro aniversário da 
Sala do Empreendedor.

 Para participar, o consumidor deverá 
morar em Torres e comparecer ao Procon, 
munido de documentação como Carteira 

de Identidade e CPF. Tanto o Procon como 
a Sala do Empreendedor situam-se no tér-
reo da sede da Prefeitura, localizada na Rua 
José Antonio Picoral, 79.

 A iniciativa do mutirão permite a comu-
nicação direta entre consumidor e fornece-
dor de uma forma rápida e efetiva, além de 
representar um esforço conjunto dos seto-
res público e privado, oferecendo melhores 
oportunidades de renegociação.

Carro de Torres capota e deixa 
cinco feridos na BR-101

Cinco pessoas ficaram feridas no 
capotamento de uma Fiat Doblô, com 
placas de Torres, na tarde de  domingo 
(07), no quilômetro 77, da BR-101, em 
Osório. O acidente ocorreu no sentido 
Osório- Torres da rodovia, por volta das 
16h.

Entre as vítimas estão dois adultos e 

três crianças. Quatro tiveram ferimen-
tos leves e o motorista do veículo teve 
lesões mais graves e foi transferido para 
Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Fede-
ral atendeu a ocorrência, mas os nomes 
dos feridos não foram informados. Devi-
do ao acidente houve bloqueio tempo-
rário do trânsito no trecho da BR-101.

CAMPANHA DO COBERTOR DO ROTARY 

TORRES É NA SEXTA-FEIRA (12/5)
Em parceria com a rádio Atlântico 

Sul FM, o Rotary Clube de Torres reali-
zará mais uma edição de sua tradicio-
nal Campanha do Cobertor. Será nesse 
dia 12 de maio, das 9 às 17 horas.

Ligue para (51) 3626-3000 e faça 
sua doação. Seu gesto de doar estará 
contribuindo para aquecer as noites 
das famílias carentes de Torres duran-
te o inverno. 

Lions de Torres apresenta mais 
um companheiro ao clube

Na última terça-feira, dia 9 de 
maio, o Lions Clube de Torres, em 
reunião festiva realizada em sua sede 
própria, na Avenida do Riacho, fez a 
apresentação de mais uma associada 
ao clube de serviço torrense. Trata-
-se de Ivone Frigeri.  Nos próximos 
dias deverá ser formalizada a asso-
ciação final da nova participante do 
clube local, quando provavelmente 
possa estar ocorrendo outras apre-
sentações à comunidade. 

O Lions Clube de Torres tem como 
presidente o empresário Duda Viana. 
Na cidade, a entidade trabalha com 
demandas sociais de benemerência 
às famílias mais necessitadas, assim 
como trabalha na parceria dos pro-
jetos de Lions Clube Internacional, 
um deles que trabalha de forma ins-
titucional para melhorar a vida das 
pessoas com problemas de visão, 
fornecendo exames, óculos, lentes e 
outras necessidades. 

Ivone (Centro) é a mais nova associada de Lions Clube de Torres, entidade que é presidida 
por Duda Viana (direita)
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Prefeito e secretário de Arroio do Sal falam 
sobre o significado local da Festa do Pescador 

Nesta semana passada, a própria asses-
soria de comunicação da prefeitura de Ar-
roio do Sal disponibilizou para a imprensa 
uma entrevista, feita institucionalmente, 
com o prefeito da cidade Flávio Affonso 
Angst e com o secretário de Turismo Wil-
son Paim sobre a Festa do Pescador, o 
maior evento fora de temporada do muni-
cípio daqui do Litoral Norte. 

O objetivo é que a comunidade local (da 
cidade de AS) e da região entendam me-
lhor o significado de um evento de inver-
no para uma cidade com o perfil turístico 
como Arroio do Sal. A entrevista está com 
formato jornalístico, bastante isenta e se-
gue abaixo.

Com prefeito Afonso Angst

Comunicação: Qual a importância da 
Festa do Pescador para Arroio do Sal?

Prefeito: A Festa do Pescador é o princi-
pal evento da cidade durante a baixa tem-
porada, ela é importante para movimentar 
nossa economia, aquecer nosso comércio, 
aumentar a visibilidade da cidade, além de 
melhorar a autoestima do morador.

 
Comunicação: Qual o papel econômico 

que ela desenvolve?
Prefeito: Nossa cidade sofre com a sa-

zonalidade, ou seja, temos um grande flu-
xo de visitantes durante a temporada de 
verão, mas que cai o resto do ano. Então 
temos um comércio forte, preparado para 

atender cerca de 100 mil pessoas, mas que 
passa a maior parte do ano atendendo 10 
mil. Então, a função da Festa do Pescador 
é trazer o visitante até Arroio do Sal, lhes 
mostrar como nossa cidade é linda e cheia 
de potencialidades, assim esse visitante se 
sente acolhido, consome na nossa cidade e 
injeta dinheiro na nossa economia.

 
Comunicação: Onde vai acontecer a 

Festa do Pescador e por quê?
Prefeito: Nós sentamos com o comércio 

e debatemos, assim decidimos que a Fes-
ta voltará a acontecer no centro da cidade 
por um motivo bem simples: precisamos 
devolver a Arroio do Sal a Festa do Pesca-
dor. Quando o evento foi tirado do centro 
tinha o objetivo de crescer e cresceu, no 
entanto, com o passar do tempo ela se tor-
nou uma festa feita para quem é de fora 
por quem é de fora. A comunidade foi dei-
xando de participar e se envolver, cada vez 
víamos menos rostos conhecidos. Nossa 
intenção é que o povo de Arroio do Sal vol-
te a ser o dono da Festa, que se sinta parte 
do evento, que seja ouvido na tomada de 
decisões e que com isso, a Festa do Pesca-
dor volte a ter identidade.

 
Comunicação: A Festa é grandiosa, o 

maior evento da cidade como o senhor 
mesmo falou        Prefeito, então o que o 
público pode esperar?

Prefeito: O público pode esperar um 
grande evento, que circule pelo centro, 

ARROIO DO SAL

Município cria Programa de Recuperação de Calçamento
ARROIO DO SAL - A Prefeitura de Arroio do 

Sal, através das Secretarias do Planejamento 
e de Obras e Transportes estão realizando 
desde fevereiro desse ano um programa de 
Recuperação de Calçamento. O trabalho é 
de retirar as pedras irregulares de algumas 
ruas, arrumar o piso e colocar as pedras nova-
mente. Geralmente o trabalho é feito em vias 
onde o calçamento foi bastante prejudicado o 
mal colocado lá na origem. 

 Até o momento, os trechos recuperados 
estão na Av. Central, na Rua Gustavo Raupp, 
na Avenida Farrapos, na Avenida Ponciano de 
Vargas, na Avenida Verde Mar, na Rua Paque-
tá e em Rondinha - no entorno da Escola Pro-
fessor Dietrich. Aproximadamente cinco mil 
metros quadrados já foram recuperados. O 
objetivo é até o final desse ano é de recuperar 
cerca de dez mil metros quadrados.

Prefeito (e) e secretário (D) dão suas opiniões para a sociedade sobre o evento

que faça o visitante percorrer nossas ruas, conhe-
cer nossos pontos turísticos e nosso comércio, uma 
Festa em que a comunidade participe, que movi-
mente nossa economia e que mostre que nossa 
terra tem valor.

Com secretário de Turismo Wilson Paim
 
 Comunicação: A Festa do Pescador é o maior 

evento da baixa temporada de Arroio do Sal, onde 
ela irá acontecer em 2017?

Secretário: Este ano a Festa do Pescador vai 
para a sua 15ª edição e, depois de oito anos, volta-
rá a acontecer no centro da cidade.

 
Comunicação: Por que a troca de local?
Secretário: Porque queremos que a Festa do 

Pescador volte a ser uma festa. Quando ela trocou 
de lugar, ela cresceu, mas acabou se transforman-
do em uma feira. Acreditamos que ela precise ser 
feita para a comunidade, assim, ela irá recuperar a 

identidade perdida e quando o morador se enxer-
gar na festa, como um reflexo, significa que a cida-
de esta pronta para receber os visitantes.

 
Comunicação: Qual a intenção da mudança de 

local?
Secretário: Precisamos valorizar nossa cidade, 

aumentar a autoestima da nossa gente, fazer com 
que Arroio do Sal respire Festa do Pescador. No 
centro iremos valorizar o comércio local, fazendo 
com que os visitantes consumam aqui, ninguém 
precisará alugar estande, se deslocar e enfrentar a 
concorrência de quem vive de fazer feira. Com a 
festa no centro, o público encherá as ruas, visitará 
nossos pontos turísticos e conhecerá ainda mais 
Arroio do Sal.

 
Comunicação: O que o público pode esperar da 

15ª Festa do Pescador?
Secretário: Uma grande Festa, com identidade, 

diversidade e muito brilho.

Foto Daniel Matos/Comunicação Social

Praias do lado Norte terão água potável
ARROIO DO SAL - O Prefei-

to de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst e o Secretário do 
Planejamento, Sérgio Dias, se 
reuniram com uma equipe da 
Corsan composta pelo Superin-
tendente da Regional Litoral, 
Adacir Rodrigues da Silva, pelo 
Superintendente Adjunto, Edu-
ardo Bianchi e pelo Gerente da 

Corsan de Arroio do Sal, Tiago 
Borges no dia 28 de abril, na 
sede da Prefeitura Municipal. 
Durante o encontro o Prefeito 
recebeu a Prestação de Contas 
da Estatal e foi acordada uma 
parceria entre Prefeitura e Cor-
san para assentar redes de dis-
tribuição nas praias do Norte de 
Arroio do Sal.

Iniciam os Jogos Escolares 
de Arroio do Sal

Os Jogos Escolares 
do Município de Arroio 
do Sal (JEMAS 2017) 
iniciou na última ter-
ça-feira, 9 de maio, e 
continuará nos dias 11, 
15, 17, 24 e 29 do mes-
mo mês.  O evento tem 
o intuito de estimular a 
prática esportiva em to-
das as escolas públicas 
do Município e buscar a 

mobilização da comuni-
dade escolar em prol do 
esporte educacional. As 
modalidades disputadas 
são: atletismo, futsal, 
voleibol, handebol e xa-
drez. O resultado final 
do JEMAS 2017 é que 
servirá para selecionar 
os alunos para os Jogos 
Escolares do Rio Grande 
do Sul (JERGS). 
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Rondinha recebe projeto 
“Prefeitura na Sua Praia”
ARROIO DO SAL -  

Na última sexta-fei-
ra, 5 de maio, foi a 
vez de Rondinha re-
ceber o Projeto Pre-
feitura na Sua Praia. 
Durante o evento, 
o Prefeito, Affonso 
Flávio Angst, Secre-
tários Municipais e 
diversos Chefes de 
Departamento es-
tiveram presentes 
para ouvir a comu-
nidade. 

O Projeto, que 
tem como objeti-
vo deslocar parte 
da prefeitura para 
ouvir a comuni-
dade e oferecer 
diversos serviços 
como roçada, ca-
pina, recolhimento 
de galhos e mó-
veis, levantamento 
de crianças fora da 
escola, cadastro do 
Bolsa Família, infor-
mações sobre Refis, 

REGIÃO

Durante o evento mais de 100 atendimentos foram
realizados. Foto: Daniel Matos/Comunicação Social

Essa semana queria fazer uma coluna especial de DIA 
DAS MÃES. Pensei, pensei e pensei. O que – na arquitetu-
ra e decoração – pode caracterizar uma mãe? Não me veio 
nada. Ou melhor, vieram muitas ideias, porque mães são 
diferentes, mães vivem diferentes etapas de vida. Tem mãe 
de bebê, mãe de adolescente, mãe tradicional, mãe excên-
trica... O que fazer então? Resolvi homenagear a minha mãe. 
Com um assunto aparentemente “nada a ver” com mães, 
mas que representa (neste momento em especial) minha 
mãe e eu.

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

VIAJANTES DECORADORES

Minha mãe em seu momen-
to “diva” na Champs-Élysées 

– Paris, 2015

Nossa casa é sempre o lugar no qual nos sentimos 
acolhidos e protegidos. Por mais que alguém viaje pelo 
mundo inteiro, a sensação de voltar pra casa ou até mes-
mo de saber que se tem para onde voltar é a melhor 
de todas. Então, por que não trazer para o aconchego 
do nosso lar nossas melhores lembranças ou desejos. E 
se essas lembranças pudessem permanecer conosco o 
tempo todo? Quem adora planejar viagens, visitar novos 
lugares e sonha em conhecer o mundo pode se divertir 
ao decorar a casa com o tema, tornando os ambientes 
personalizados. 

Utilizar mapas e globos é possivelmente a maneira 
mais fácil de incorporar as viagens à decoração. Você 
pode misturar estilos e tamanhos destes objetos no am-
biente. Adesivos de parede, quadros com mapas temá-
ticos, mapa-mundi, mapa de países, de cidades.... São 
inúmeras as opções para trazer o mundo pra sua casa.

Num cantinho dedicado às viagens, podem ser co-
locados objetos temáticos dos destinos ou fotos e lem-
branças que você trouxe dos seus passeios. Para quem 
está em busca de uma alternativa mais discreta, a su-
gestão é utilizar um mapa em preto e branco, ou algum 
detalhe de pontos turísticos em algum objeto. Outra op-
ção também é pendurar na parede vários relógios com 
fusos-horários de diferentes partes do mundo – essa 
dica é legal pra quem tem alguma pessoa querida que 
mora fora do país.

Para variar um pouco, ao invés de decorar com fotos 
que você tirou em suas viagens, decore com ingressos, mapas e passagens de trens e metrôs. 

PARA OS COLECIONADORES DE SOUVENIR: Viajar e trazer 
na mala um souvenir é como continuar a viagem trazendo 
um pouquinho das memórias do lugar. Com alto valor sen-
timental, as lembranças podem fazer parte da decoração, 
mas é preciso cuidado para não deixar a casa com jeito de 
vitrine. O ideal é, no momento da compra, já ter em mente o 
lugar que a peça ocupará no imóvel, evitando que ela fique 
esquecida em um canto. Para facilitar a combinação com o 
restante da decoração, recomenda-se optar por objetos em 
cores neutras ou metálicos. Para os que têm o costume, por 
exemplo, de trazer um mesmo objeto de vários destinos, como canecas, ou chaveiros, o legal 

é já prever um lugarzinho especial pra coleção.

ALGUMAS DICAS:
- Procure itens que seja a sua cara: vale um mapa mundi na 

parede, um quadro com uma figura característica de algum país 
ou um souvenir.

- Escolha objetos que tenha um significado. Não adianta co-
locar objetos de Londres se você nunca esteve lá.

- Não encha demais o ambiente. Vale mais os
- E o mais importante: que você se sinta confortável no am-

biente!
- Para quem tem problema de falta de espaço, as malas tam-

bém podem servir de móvel de apoio! As ideais são as malinhas 
mais antigas para dar um ar mais vintage!

PAPAIS VIAJANTES: Quem sabe trocar aquele papel de parede da galinha pintadinha por 
um mapa estilizado? Um móbile de globos? Um decor inspirado em viagens para os peque-
nos, além de ser muito fofa, ainda incentiva a curiosidade das crianças enquanto elas cres-
cem.

Alvarás, Licenciamento Ambiental, 
2ª Via de IPTU, recolhimento de 
lixo, informações sobre o mosquito 
da dengue, reparos na iluminação 
pública, vistoria nas calçadas, afe-
rição de pressão, teste de glicose e 
muito mais. Mas o programa visa 
primeiramente levantar as neces-
sidades de cada comunidade para 
a elaboração do Plano de Ação da 
municipalidade para os próximos 

meses.
O Presidente da Câmara de Ve-

readores, José Deoclides Nunes da 
Silveira participou do evento, con-
versando com a comunidade e ou-
vindo as reivindicações. Ele repre-
senta o poder executivo no sentido 
se colocar em pauta projetos que 
sejam demandados no trabalho 
de aproximação do poder público 
com a comunidade.

Dois veículos 
novos para atuação 
no Passo de Torres
Na manhã de 05 de maio 

(sexta-feira) o prefeito de 
Passo de Torres, Jonas Sou-
za, realizou a entrega de 
dois veículos para atuar no 
município. Um deles, um 
Fiat Doblo para a secretaria 
de saúde, o outro uma ca-

pinadeira para trabalhos da 
secretaria de obras. 

Ambos veículos foram 
adquiridos com recursos 
próprios do municípiodo 
Passo de Torres, somando 
R$92 mil reais de investi-
mento.
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Uso de novo recurso na 
Odontologia será debatido na 

ULBRA Torres
Odontologia da ULBRA Torres é a primeira no país a 

oferecer a tecnologia CAD CAM

O curso de Odontologia da ULBRA Tor-
res promoverá uma importante palestra so-
bre o uso do CAD CAM na Odontologia, com 
a participação dos professores convidados 
Gustavo Freitas e Diego Fernandes Triches. 
O encontro será no Auditório da Universi-
dade no dia 23 de maio, às 17h30, com en-
trada franca.

O objetivo é apresentar a inclusão deste 
avanço tecnológico para estudantes e pro-
fissionais da região. O curso de Odontolo-
gia da ULBRA Torres é o primeiro curso de 
Graduação no país a colocar à disposição da 
comunidade acadêmica o CAD CAM na gra-
de curricular, formando um profissional dis-
tinto pelo conhecimento desta tecnologia e 
sua utilização na Odontologia moderna.

O professor Gustavo Freitas é Mestre 
em Ciências dos Materiais (UFRGS) e Dire-
tor de Aplicação da Tecnodrill Indústria de 
Máquinas LTDA. Já o professor Diego Fer-
nandes Triches é Especialista em Prótese 
Dentária (FOB-USP), Mestre e Doutor em 
Prótese Dentária (PUCRS).

O curso de Odontologia é um dos 33 
cursos que a ULBRA Torres oferece como 
opção para quem quer alavancar sua carrei-
ra profissional. As inscrições para o vestibu-
lar 2017/2 estão abertas em www.ulbra.br/
vestibular/torres. Acesse e aproveite todas 
as oportunidades que a melhor Universida-
de da região, segundo avaliações do MEC, 
proporciona a você. A prova acontece em 
04 de junho de 2017.

Bombeiro de Torres tem trabalho aprovado 
para Conferência Mundial no Canadá

Pesquisa de Jéferson França analisou cenário de salvamentos na Praia da Guarita (foto)

O Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, Sol-
dado Jeferson França, do Corpo de Bombeiros de 
Torres, teve seu trabalho aprovado para ser ex-
posto na Conferência Mundial de Prevenção em 
Afogamento, que ocorrerá no mês de outubro no 
Canadá. 

O texto do militar, intitulado “Projeto de Gestão 
Costeira para prevenir o afogamento na praia da 
Guarita” aborda um cenário impressionante dos 
números de salvamentos nos últimos quatro anos 
na praia de Torres. De acordo com o desenvolvi-
mento da pesquisa, foram levantados os pontos 
com maior incidência de salvamentos e, principal-
mente, foi pontuada a gestão de métodos de pre-
venção nos locais de extremo risco. 

Diminuir as vítimas de afogamento na região é 
a proposta do estudo o qual apresentou como re-
sultado um mapa de gestão costeira para o Parque 
Estadual da Guarita. "A Associação de Bombeiros do Esta-
do do Rio Grande do Sul (ABERGS) orgulha-se do Soldado 

Jeferson França, pela qualidade e reconhecimento do tra-
balho desenvolvido", indica a ABERGS. 

Fonte: Assessoria ABERGS
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Estudo teve Ilha dos Lobos como referência

A pesquisa foi realizada próxima ao Refú-
gio da Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, im-
portante unidade de conservação marinha no 
município de Torres, no Rio Grande do Sul, e 
analisou a percepção dos pescadores sobre 
o conflito existente entre a pesca e os leões-
-marinhos, os quais buscam peixes para sua 
alimentação e acabam, muitas vezes, dimi-

nuindo o rendimento econômico da pesca ou 
danificando os petrechos de pesca utilizados. 
Como resultado, os pesquisadores verifica-
ram que a percepção dos pescadores sobre os 
danos causados pelos leões-marinhos, assim 
como suas atitudes em relação à espécie, são 
influenciadas pela idade, posição hierárquica, 
grau de instrução e dependência da atividade 

pesqueira como fonte de renda. 
Outra constatação do estudo de Ott foi de 

que os pescadores com idade mais elevada, 
menor grau de instrução e maior dependên-
cia da pesca são aqueles que mais enfatizam 
e 'magnificam' os danos causados pelos leões-
-marinhos. São estes também que apresentam 
atitudes mais negativas em relação à espécie. 

A fim de contornar esta situação, os pes-
quisadores recomendam ações de educação 
ambiental, voltadas especialmente para o es-
clarecimento da real magnitude das perdas 
econômicas resultantes desse conflito e do 
potencial da espécie para impulsionar o turis-
mo de observação da vida silvestre na região.

*Com Ascom Uergs

Tendo Ilha dos Lobos como referência, professor tem artigo 
selecionado pela  maior editora de revistas científicas do mundo

Professor da Uergs Litoral Norte, Paulo Ott (foto) teve artigo selecionado pela Springer Nature junto com outras 32 produções internacionais

O professor Paulo Ott, da Uergs no 
Litoral Norte, teve um artigo in-

dicado como um dos mais relevantes de 
2016 para a temática da conservação, 
dentre outros publicados em várias re-
vistas de todo o mundo. A seleção foi 
feita pela Springer Nature, considerada 
a maior editora de revistas científicas do 
mundo e pioneira no campo da pesquisa 
aberta. O artigo 'The human dimension of 
the conflict between fishermen and Sou-
th American sea lions in southern Brazil 
(A dimensão humana do conflito entre 
pescadores e leões marinhos sul-ameri-
canos no sul do Brasil)' tem autoria de Ott 

e pesquisadores de outras universidades 
do Brasil e do exterior, sendo que havia 
sido publicado pela Revista Hydrobiologia 
em maio do ano passado.

A Springer Nature lançou no ano pas-
sado a proposta "Mudar o mundo, um ar-
tigo de cada vez", em que editores-chefes 
de diversas revistas foram convidados a 
selecionar os resultados científicos mais 
relevantes, publicados em 2016, que po-
deriam ter grande impacto nos proble-
mas mais urgentes da sociedade. O artigo 
de Ott (e pesquisadores associados) foi 
selecionado junto com outras 32 produ-
ções internacionais.

ONG Onda Verde completa 18 anos de existência
Neste mês de maio, a ONG Onda Ver-

de completa 18 anos de atuação em fa-
vor da preservação ambiental em Torres 
e região. "Muito já foi feito e muito há 
ainda por fazer, por isso, os associados 
são fundamentais. São eles que fazem a 
história da ONG acontecer, participando 
das reuniões nos Conselhos, realizando 
projetos e ações de defesa dos recursos 
naturais do Município e da região", in-

dica a assessoria da entidade, em nota 
enviada a imprensa.

No dia 10 de maio de 1999 aconteceu 
a reunião de fundação em que alguns 
amigos, que tinham o mesmo propósito, 
resolveram formalizar a intenção de in-
terferir em prol da preservação do meio 
ambiente. A Onda Verde foi criada para 
atender questões ambientais como a 
produção e descarte de lixo, a preserva-

ção da Lagoa do Violão e do Rio Mam-
pituba. Nabor de Azevedo Guazzelli, 
Fatima e Carlos Cechin, Leonila e Alziro 
Ramos, Lenira Medeiros, Loreni e Remo 
Jonh, Benedito Ataguile e Reinalda Frit-
zen são alguns dos sócios fundadores. 
Com o passar do tempo, novos associa-
dos chegaram, diversificando o grupo 
e possibilitando o desenvolvimento de 
diferentes projetos de caráter socioam-
biental.

No dia em que a Onda completou seu 
18º anos, a equipe se reuniu para atuali-
zar os assuntos e celebrar as conquistas 

feitas até agora. E no dia 19, sexta-feira, 
a partir das 14hs, haverá uma atividade 
com a comunidade na Praça XV, quando 
haverá oficinas de repicagem de mudas 
nativas, bate-papos, roda de chimarrão 
e doação de mudas. 

"Venha participar!!!! Novos associa-
dos serão bem vindos para enriquecer o 
grupo e dar continuidade às demandas 
que estão aparecendo.  Trabalho não fal-
ta", indica a assessoria da ONG. Acesse 
o site www.ondaverdeong.org.br e co-
nheça um pouco mais sobre a história da 
ONDA VERDE.

Projetos da entidade em andamento

Atualmente está em andamento, o proje-
to Campo Florido em parceria com a Escola 
Municipal Manoel Ferreira Porto e GAUR-
DIÕES DA PRAIA em parceria com a E.E.E.F 
Jose Quartiero, ambos sob forma de volun-
tariado. A Onda Verde também atua como 
convenente junto a SEMA para execução das 

atividades do Comitê do Rio Mampituba.
Há ainda o projeto 'Nascer e  Crescer na 

Onda do Meio Ambiente', que consiste em 
doar uma muda de árvore, preferencial-
mente nativa,   para cada criança nascida no 
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em 
Torres.
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Ação Voluntária Inédita na Itapeva recolhe 
mais de 400kg de resíduos na faixa de praia

Por Assessoria Praia Limpa Torres

No último domingo (07/05), Torres presen-
ciou a primeira ação voluntária de limpeza de 
praia na Itapeva. Essa ação, organizada pelo 
Projeto Praia Limpa Torres (Associação dos Sur-
fistas de Torres), foi idealizada de forma inédita 
para sinalizar que - com a decisão proferida pelo 
Ministério Público Federal, no sentido de fechar 
a faixa de praia da Itapeva para trânsito de ve-
ículos particulares - o Projeto Praia Limpa Tor-
res iniciará uma série de ações na Itapeva que 
contemplarão desde limpeza de trechos da praia 
até projetos de educação ambiental naquela fai-
xa de praia. 

Essa ação contou com o apoio da PATRAM 
TORRES e da Equipe Gestora do Parque da Ita-
peva (SEMA) que dispuseram duas viaturas para 

apoio aos voluntários no recolhimento de apro-
ximadamente 400kg de resíduos retirados da 
faixa de praia e dunas, em um percurso aproxi-
mado de 300 metros de extensão de praia. Den-
tre os resíduos coletados, foram encontrados 
pneus de veículos, restos de churrasqueiras me-
tálicas e embalagens plásticas, dentre outros...

Ao término da Ação de Limpeza os voluntá-
rios se reuniram e desenharam nas areias da 
Itapeva o lema da Ação “SOS ITAPEVA” para des-
tacar a importância daquela faixa de praia para 
todo ecossistema da região de Torres, com uma 
enorme diversidade de fauna e flora, inclusive 
com alguns animais com real risco de extinção, 
como por exemplo o Maçarico do Papo Verme-
lho (Calidris Canutus) e algumas espécies de Pe-
nípedes que habitam a Ilha dos Lobos e utilizam 
daquela faixa de praia para repouso. FOTO: Mar Pedro Abreu

Da proteção da praia ao plano de manejo do PEVA
Rafael Frizzo, Professor e Morador da Ita-

peva, destacou a importância da preservação 
do local, visto o seu potencial para pesquisa 
e estudo da fauna e flora da região e por fim 
mencionou a necessidade de “seguirmos lu-
tando em prol do uso sustentável da faixa de 
praia na Itapeva, ainda que hoje se encontre 
protegida por uma liminar expedida pelo Mi-
nistério Público Federal”.

O Gestor da Unidade de Conservação, 
Paulo Grubler, agradeceu a todos presentes 

na ação voluntária em prol da Itapeva e in-
formou que o Plano de Manejo (PM/PEVA) 
do Parque da Itapeva contempla também a 
Faixa de Praia, pois está é considerada zona 
de amortecimento do Parque, e pensa em fu-
turamente desenvolver e fomentar projetos 
de educação ambiental que visem preservar 
a riqueza que o ecossistema do Parque da 
Itapeva proporciona para Torres e Região.

Finalizando, o coordenador do Projeto 
Praia Limpa Torres, Alexis Sanson, comen-

tou: “Sempre me questionavam o porquê 
de o projeto não atuar na Itapeva e a res-
posta era: 'O Praia Limpa não realiza ações 
na Itapeva enquanto não ocorrer o uso re-
grado daquela faixa de praia'...desta forma, 
essa ação realizada no último domingo, só se 
tornou viável porque o trânsito de veículos 
foi proibido e, portanto, se tornou inédita e 
foi um marco para nosso projeto. Acredito, 
por fim, que o Projeto Praia Limpa possa a 
partir de agora planejar novas ações na Ita-

peva, sejam elas de limpeza de praia ou de 
educação ambiental com nossas escolas, 
pois encontramos uma situação crítica e pre-
ocupante naquele ambiente, com todo tipo 
de resíduos depositados na faixa de praia, 
dunas e sangradouros junto a faixa de praia. 
” concluiu Sanson. 

Projeto Praia Limpa Torres tem patrocínio 
do Restaurante CANTINHO DO PESCADOR e 
LUMMERTZ IMÓVEIS. 
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Polícia prende em flagrante bandidos que 
tentavam roubar agência bancária em Torres

Quinta Feira de madruga-
da, em Torres. Em ação da 
Brigada Militar, foram pre-
sos dois indivíduos  -  logo 
após estes terem furtado 
duas maquinas elétricas e 
uma extensão com 20 me-
tros de uma obra localizada 
na Av. Beijamim Constant. 

Ambos os criminosos já pos-
suem varias passagens pelo 
mesmo tipo de crime. 

Na Delegacia, em contato 
com a autoridade policial, 
determinou-se  a prisão em 
flagrante. Poster encami-
nhados A Penitenciaria Mo-
dulada De Osório.

Presos em flagrante furtando 
material de obra em Torres

Bandidos atacam agência 
bancária em Três Forquilhas

A agência do Banrisul de Três 
Forquilhas, no Litoral Norte, foi 
explodida por uma quadrilha 
na madrugada desta terça-feira 
(9). O ataque ocorreu às 3h. A 
agência fica na Avenida Profes-
sor Justino Tietbohl, no Centro 
da cidade.

"Se percebe que eles estão 
experimetnando o emprego 

de explosivos, tanto que não 
houve a consumação", explica 
Abreu. "São aventureiros, ape-
sar disso, estão gerando perigo 
concreto", afirma o delegado 
João Paulo de Abreu.

Conforme a polícia, seria de 
dois a três homens. Eles fugi-
ram em um carro, sem levar 
nada.

Madrugada de 07 de maio em Torres. Por 
volta das 04hr05min, após denúncia ao telefo-
ne 190, de que haviam barulhos no interior do 
banco Santander (na Av Benjamin Constant 157, 
Centro), a Brigada Militar foi realizar uma averi-
guação no local. A guarnição - formada pela sar-
gento AMAURI e pelos soldados FERRAZ, MAIA, 
CLEITON e CLEDSON (este último em apoio de 
folga) - avistou o portão do estacionamento da 
agencia semi aberto. Os policiais então fizeram 
uma incursão, onde verificou-se  um barulho 
de máquina no interior da agência e uma luz 
piscando. Mais para os fundos da agência, ha-
via  um papelão de pé, que estava se mexendo 
-  este papelão estava tapando um buraco que 
havia sido feito na parede. 

Em averiguação constatou-se  L.L.V entrando 
na agência pelo furo da parede. Após o crimi-
noso ter voltado a parte externa - para pegar 
o restante do material, objetivando continuar 
os arrombamentos necessários para o furto no 
Banco -  momento este que a sargento Amauri 
deu voz de comando e segurou o mesmo, pu-
xando Laerte pra fora com auxílio dos demais 
colegas. Nesta contenção do bandido, que rea-
giu, a sargento veio a ter escoriações na barriga 
e na cabeça causados pela quina dos tijolos que-
brados pelos mesmos. Posteriormente outro in-
dividuo, O.S.M., gritou de dentro do banco que 
se rendia, sendo que saiu do banco pelo buraco 
que fizeram. No patio do banco haviam 2 bolsas 

com materiais para furto. 
Os indivíduos confessaram que estavam des-

de as 20hrs fazendo o buraco e que havia mais 
2 indivíduos em um veiculo Logan de cor pre-
ta, que seriam seus comparcas. Foram presos 
e encaminhado a Delegacia  juntamente com o 
material. Feito contato com o delegado de plan-
tão, este informou que a perícia iria deslocar no 
local e foi lavrado Auto de prisão em Flagrante 
por tentativa de furto qualificado em agencia 
bancária.

Mampituba homenageia policiais que defenderam 
cidade durante tentativa de roubo a banco

Na noite desta segunda-feira (08), a Câmara 
de Vereadores de Mampituba prestou home-
nagem de honra ao mérito ao Sargento Delfi-
no, bem como aois  Soldados Ferraz, Preigcha-
dt e Clédson. A homenagem foi  em razão do 
atendimento de ocorrência de roubo ao Ban-
risul daquele município, ocorrido no dia 31 de 
março.

Na oportunidade, os policiais se confron-
taram com um numero maior de criminosos, 
os quais fugiram abandonando dinheiro, dois 

carros roubados, arma de fogo e munições. 
Apesar de um dos brigadianos ter se ferido na 
operação, a atuação dos homenageados frus-
trou parte a ação criminosa, sendo considera-
da exitosa.

A homenagem contou com a presença do 
Comandante do 2BPat, TC Damásio, e uma 
representação da Escola de Osório - formada 
pelo Soldados Zimerman (irmão de um dos 
homenageados) e Quadros (natural de Mam-
pituba).

Bandidos chegaram a fazer buraco em parede (foto) para adentrar no banco

Explosivos foram utilizados para tentar abrir caixa 
eletrônico do Banrisul
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No último final de semana, no ginásio da 
Ulbra, ocorreu a 2ª Copa Torres de Handebol. 
Equipes masculinas e femininas da região en-
traram em disputa em 4 categorias. Equipes 
consagradas de SC e do RS vieram prestigiar 
com sua participação, sendo grandes parcei-
ros da ATHB Hand Torres neste evento. 

No sábado (6) foi a vez das meninas mos-
trarem seu potencial - sendo que a ATHB 
Torres entrou em quadra com duas equipes 
infantis (uma 2003 e a outra 2004), e também 
a equipe Cadete. Foram jogos de bastante po-
tencialidade, e as equipes ATHB tiveram um 
belo rendimento - com vitória na categoria 
Infantil. 

No domingo (7) foi a vez das equipes mas-
culinas entrarem em campo. As equipes ATHB 
estavam muito focadas, e mesmo tendo equi-
pes muito fortes nesta competição, consegui-
ram vencer todas as partidas. Com isso  tanto 
a equipe infantil como a equipe cadete torna-
ram-se campeãs da competição, mostrando 

seu potencial para o ano que ainda está só 
começando. 

O clube ATHB ratifica o agradecimento a 
todos que ajudaram para que o evento acon-
tecesse: aos clubes visitantes, atletas, a di-
retoria, técnicos e todos os patrocinadores 
do evento. Um agradecimento especial ao 
patrocinador oficial da Copa Torres, Tor-
res Calçados, bem como ao Sesc Torres, 
a Corsan e aos Socorristas do Projeto de 
Primeiros Socorros - projeto desenvolvido 
nas Escolas Municipais que esteve duran-
te os dois dias no evento a disposição dos 
clubes. 

Agradecimento também a secretária 
interina de saúde de Torres, Suzana, que 
se mobilizou com seus profissionais e man-
dou dois colabores e a ambulância. "Com 
pouco apoio do poder público, o evento foi 
um sucesso, mostrando a importância do 
esporte na vida dessas crianças, juntando 
durante dois dias mais de 200 atletas en-

volvidos por um único objeto: praticar espor-
te e ao mesmo tempo se divertir de maneira 
muito saudável. O clube continua na luta, 
sempre que possível realizando estes even-

tos, e esperando que os governantes possam 
entender a importância do esporte, dando 
mais apoio, seja para que esporte for", ressal-
ta a assessoria da ATHB Hand Torres.

Equipe torrense venceu em 3 das quatro categorias em disputa

Na 2ª Copa Torres de Handebol, Hand Torres 
foi a grande vitoriosa

2ª COPA TORRES DE HANDEBOL

Infantil Feminino: 1ª Lugar - ATHB Torres; 2003 2ª Lugar - Capão da Canoa 3ª Lugar - ATHB 2004 
Cadete feminino: 1ª Lugar - LHH - Liga Hamburguense; 2ª Lugar - ATHB; 3ª Lugar - Capão da Canoa
Infantil Masculino: 1ª Lugar: ATHB Torres; 2ª Lugar: COLÉGIO CATARINENSE - Florianópolis 
3ª Lugar: UNIÃO HANDEBOL CLUBE- Capão da Canoa
Cadete Masculino: 1ª Lugar: ATHB Torres; 2ª Lugar: COLÉGIO CATARINENSE - Florianópolis 
3ª Lugar: SATC - Criciúma
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II Batalha 'Game of Skate' tem recorde de participantes em Torres
Neste último domingo, 7 de maio,  ocorreu 

na pista de skate pública de Torres (na Praça 
Pinheiro Machado, Praia Grande) a 2ª edição 
da Batalha 'Game of Skate'. A competição 
contou com mais de 50 jovens que mostra-
ram suas habilidades no skate ao público.

O evento é organizado e coordenado pelo 
skatista Robson da Silva, e tem o objetivo de 

fomentar o skate na nossa cidade e demons-
trar que Torres conta com inúmeros talentos 
no skate. A batalha de 'Game of Skate' acon-
tecerá mensalmente no primeiro domingo de 
cada mês. A próxima edição já está marcada 
para domingo dia 4 de junho ás 14hs, nova-
mente na pista da Praça Pinheiro Machado.

Confira os resultados :

Batalha 'Game of Skate' - Resultados

Categoria Infantil: 1º lugar Ben; 2º lugar Théo; 3º lugar Lucas
Categoria Mirim: 1º lugar Caua; 2º lugar Alisson
Categoria Iniciante: 1º lugar Matheus ; 2º lugar Alisson (Robinho)

Busca pela reforma da pista de skate pública
A iniciativa da batalha 'Game of Skate' tam-

bém espera sensibilizar o Poder Público para a 
necessidade de reforma na atual pista de skate, 
localizada em um local privilegiado da nossa ci-
dade (Beira Mar). "A praça (e a pista de skate) 
é buscada por muitos turistas que visitam a ci-
dade. A pista poderia, inclusive, sediar grandes 
eventos de skate em Torres. Mas isto hoje, infe-

lizmente, não ocorre devido às suas condições 
precárias - que trazem risco aos  praticantes do 
esporte", indica Robson Silva.

Os apoiadores do evento são: Ds Skate shop, 
Deg stickers, Project Skateboards e jornal A FO-
LHA. Caso você também tenha interesse em 
apoiar o evento, entre em contato com Robson 
Silva (51)981689226

G.E. TORRENSE: Nova vitória alviverde
Jogando em Sombrio (SC), o 

Grêmio Esportivo Torrense venceu 
a boa equipe do Retiro da União 
pelo placar de 3 X 2. O Time lo-
cal saiu na frente, com um gol de 
pênalti, mas o torrense conseguiu 
se igualar no jogo com um gol de 
Maicon, ainda no 1º tempo. No 
segundo tempo a equipe de Tor-
res virou o jogo para 2X1, quando, 
a seguir a equipe do retiro conse-
guiu igualar a partida em 2X2. 

A virada para 3X2 veio com mais um gol de 
Maicon, destaque do jogo, com três gols marca-
dos. O Torrense, do técnico Adroaldo Lummertz 

entrou em campo com Dilson, Jonas, Clovis, 
Paulo, Rafinha, Alexandre, Édio, Valério, Sandri-
nho, Maicon e Jhony. Entraram, ainda, Vazzata, 
Danilo, Ezequiel, Daniel, Paulo Japa e Cristiano. 

Torneio Rei das Quadras ocorre na SAPT
Aconteceu nas 

quadras da Socieda-
de Amigos da Praia de 
Torres (SAPT), neste 
sábado (06/05) o Tor-
neio de Tênis 'Rei das 
Quadras'. Os tenistas 
participantes jogaram 
as partidas durante o 
dia todo. O troféu de 
Rei das Quadras ficou 
com Rodrigo Correa 
Brandtner e quem le-
vou o troféu de Prínci-
pe das Quadras foi Ney Cantarutti Junior. 

Depois dos jogos confraternizaram com 
um churrasco e a entrega dos troféus.
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Tiago Braga é o grande vencedor do
SOUTH TO SOUTH WINTER SURF CLASSIC 2017

Por Robson Pinheiro

No dia 7 de maio o tempo amanheceu chuvoso e fechado em 
Torres, com cara de que seria um daqueles dias de ficar em casa 
embaixo das cobertas. Mas foi muito pelo contrário, o sol surgiu 
com força e as ondas vieram com vontade de ser surfadas pelos 
melhores atletas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no SOUTH 
TO SOUTH WINTER SURF CLASSIC 2017. Ondas na faixa de 1 me-
tro protagonizaram show de manobras, que foram assistidas por 
cerca de 3 mil pessoas que passaram pela Prainha no domingo. 

Tiago Braga (RS) foi o grande campeão da categoria principal 
(OPEN) seguido pelo vice campeão Fernando Santiago (SC). Na 3ª 
colocação ficou Felipe “Kika” Martins, e na 4ª posição o idealiza-
dor do evento Robson Pinheiro. 

Na Máster, o título foi pra Santa Catarina com Fernando San-

tiago, na vice liderança ficou o gaúcho Felipe “Kika” Martins, em 
3º lugar ficou o Marne Sieben (RS), e na 4ª colocação ficou o Mar-
cel De Rose. 

Nas categorias de base, começando pela Sub-18, o grande 
campeão foi o catarinense Ruan Guimarães, seguido pelo vice-
-campeão Vini Santos (RS), em 3º lugar ficou o torrense Quelson 
Elz, e na 4ª posição ficou Matheus Pereira (RS). 

Na sub-12 o título foi para Imbé com Gabriel Bhen, o vice-
-campeão foi o torrense Isacc Machado, seguido pelo 3º colocado 
- vindo de Porto Alegre – Pedro Sturza, e em 4º - uma das grandes 
promessas de Torres – Vitor Midon. 

No feminino o destaque foi a torrense Yasmin Dias (RS) – a 
grande campeã – seguida pela vice-campeã Manu Ronnau (atleta 
de Tramandaí), em 3º lugar ficou Eduarda Giordani (RS), e na 4ª 
colocação Maria Gabriela (RS). Tiago 'Perereca' Braga em sintonia com as ondas da Prainha

Campeonato rolou no domingo (07) nas ondas da Prainha, em Torres
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