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Mamãe vai amar ganhar presente da Modamar.

“Ó Beleza, tarde te amei” – Santo Agostinho

 O país ficou estarrecido com o incên-
dio e posterior desabamento de um prédio 
no centro de São Paulo. Aparentemente, 
apenas 4 vítimas, cujos restos mortais difi-
cilmente emergirão do monte retorcido de 
ferros, fuligem e placas de concreto. Poderia 
ter sido uma tragédia muito pior se tivesse 
ocorrido na alta madrugada. Até tivemos 
sorte. Desde então, a mídia concentra-se 
no episódio, elucidando fatos, procurando 
responsáveis, às vezes transformando-o em 
triste espetáculo. A impressão que me fica 
é que todos falam demais, ninguém assume 
responsabilidades e abundam fórmulas de 
especialistas quanto à futuras providências 
que evitem novas catástrofes. Uma arquiteta 
lembra que o Estado tem 15 mil arquitetos 
que poderiam ajudar no empreendimen-
to. Ora, isso não contribui em nada para a 
solução do grave problema da moradia nas 
grandes metrópoles brasileiras. O déficit não 
é de casas ou boa vontade profissional, é de 
reorganização da sociedade. Há um déficit 
de cidade, os espaços se esgotaram, à falta 
de planejamento oportuno.  Há um déficit de 
poder público, a representação política está 
em descrédito galopante.  Há um déficit de 

emprego e, sobretudo, de renda numa eco-
nomia que rasteja há três anos na recessão 
e afeta principalmente os grandes centros 
urbanos, maiores vítimas da crise.  Há um 
déficit moral numa sociedade que convive 
naturalmente com um estado permanente 
de pobreza, no qual 100 milhões de pessoas 
vivem com até 1 salário mínimo, sendo que 
metade deles com bem menos do que isso.  
Ora, como viver com menos de mil reais por 
mês com passagens urbanas caras, remédios 
pelos olhos da cara, comida difícil. E ainda 
reclamamos da violência que explode por 
todos os lados. Violento é o ambiente deste 
país. Quem sabe recomeçamos do começo, 
lá no Patriarca José Bonifácio de Andrada e 
Silva e comprendemos que não há Estado 
sem Nação e que é tempo de inaugurá-la, 
sob o manto da integridade, que  o “estado 
ou característica daquilo que está inteiro, 
que não sofreu qualquer diminuição; pleni-
tude, inteireza” , impondo, a partir daí, cre-
dibilidade.

 No chão da tragédia paulista,  os vestígios 
humanos do desabamento: Famílias inteiras 
desoladas,por haverem perdido não apenas 
sua moradia, mas tudo o que conseguiram 
amealhar para lhes dar o mínimo  conforto 
doméstico. Não sabem bem para onde ir. 

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

Paulo Timm 

DÉFICIT  DE LÁGRIMAS

Para abrigos provisórios, em meios à outras 
tragédias humanas como moradores de rua 
e drogados? Para os aluguéis temporários 
fornecidos crescentemente pela Prefeitura, 
não sem antes preencherem infindáveis for-
mulários na tentativa de provar o que são? 
Para as famílias, de onde saíram há anos e 
décadas em busca de um lugar ao sol? Em 
pouco tempo desaparecerão da visão da 
mídia. Confundir-se-ão com outros milhões 
de brasileiros que deambulam por todas 
as partes, misturando-se com imigrantes 
bolivianos, venezuelas, africanos na persis-
tente luta pela sobrevivência. Eles também 
fugiram de seus próprios horrores, achando 
que aqui encontrariam um mundo melhor. O 
Brasil não é um país rico e cordial…? Todos 

farão parte da paisagem cotidiana e gris dos 
corpos cansados, humilhados, recobertos  
com vestimentas rudes e desbotadas , cap-
tada com algum cinegrafista mais atento que 
guardará seus filmes para a posteridade. Ou 
um fotógrafo famoso que aproveitará seus 
closes para premiadas exposições. Diluir-se-
-ão neste imenso Brasil que, mesmo quando 
desperta para novos ciclos de modernização 
e riqueza, não consegue diminuir suas   cha-
gas de  pobreza. Somos sempre vítimas de 
um contrato da  concupiscência : Um meca-
nismo para elidir a beleza e a verdade cujos 
poderes destrutivos da ordem são corrosi-
vos e  mortais.

Já não basta aos olhos o pranto. Há um 
déficit de lágrimas para chorá-los…

OPINIÃO
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 Já na sessão passada, do dia 2, o 
vereador Tubarão (MDB) reclamou 
que moradores de estradas no entor-
no do Balonismo (Normélio e Univer-
sitária) poderiam estar sendo iludidos 
com promessas (da atual gestão mu-
nicipal) sobre a pavimentação nas vias 

onde residem.  Isso porque, de acordo 
com informações constatadas por Tu-
barão, ainda não haveria autorização 
da diretoria do PEVA (Parque Estadual 
de Itapeva) para realizar a obra de-
mandada (em área da zona de amor-
tecimento). 

Só que o vereador Fábio da Rosa 
(PP), a seguir explicou que a pavi-
mentação destas vias requeridas por 
Tubarão será feitas com recursos de 
OUTRO empréstimo. E aproveitou, 
adiantando, para dizer que está em 
fase de finalização a liberação de mais 

R$ 8 milhões em recursos oriundos do 
BRDES (Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul).  Conforme Fá-

bio, na lista de utilização dos recursos 
estariam as duas vias, tratadas ainda 
como acessos novos à Torres. 

O plenário do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) confirmou hoje (3) que os 
partidos terão ao menos R$ 2,5 bilhões 
para o financiamento de campanhas nas 
eleições deste ano. A confirmação foi 
feita após consulta do deputado federal 
Augusto Carvalho (SD-DF).

O parlamentar perguntou ao TSE se 
haveria desvio de finalidade ou abuso de 
poder econômico se uma legenda utili-
zasse verbas do Fundo Partidário para 
financiar as campanhas de seus candida-
tos, mesmo após o Congresso ter criado, 
no ano passado, um Fundo Eleitoral no 

valor de R$ 1,7 bilhão para financiar as 
candidaturas.

O relator da consulta, ministro Tarcí-
sio Vieira, respondeu que “ressalvado o 
controle quanto ao emprego desse nu-
merário na prestação de contas”, o uso 
do Fundo Partidário para financiar as 
eleições “não caracteriza desvio de fina-
lidade nem abuso do poder econômico”.

O orçamento aprovado para o Fundo 
Partidário neste ano é de R$ 888,7 mi-
lhões, cuja distribuição é proporcional 
ao tamanho da bancada de cada legen-
da na Câmara dos Deputados. O dinhei-

ro é utilizado para o custeio dos partidos 
políticos, que devem aplicar ao menos 
20% dos recursos para a manutenção 
de suas fundações e outros 5% para fo-
mentar a participação das mulheres na 
política.

O uso do Fundo Partidário foi per-
mitido em pleitos anteriores e já estava 
previsto em uma resolução aprovada no 
ano passado no TSE, mas Tarcísio Vieira 
resolveu responder à consulta por achar 
que a questão merecia “maior explicita-
ção”.

R$ 7 bilhões haviam sido usados na 
última campanha presidencial

Em seu voto, o ministro descreveu 
ainda como “dramática” a situação dos 
partidos após a proibição das doações 
para campanhas por pessoas jurídicas. 
Ele lembrou que nas últimas campanhas 
presidenciais foram utilizados mais de 
R$ 7 bilhões pelos candidatos, sendo 
que 95% dos recursos eram oriundos de 
empresas, e apenas 3% do Fundo Parti-
dário e 2% de pessoas físicas.

No caso de uma consulta, não há vo-

tação entre os ministros, mas todos re-
ferendaram a resposta do relator. “Havia 
o financiamento privado, que foi visto 
como uma técnica muito deletéria, que 
contaminou o meio político, houve uma 
cooptação do poder político pelo poder 
econômico e agora o fundo eleitoral 
vem suprir isso. À época se tinha fundo 
partidário mais financiamento privado. 
Agora tem fundo partidário mais finan-
ciamento público”, disse o ministro Luiz 
Fux, presidente do TSE.

FONTE:  Agência Brasil

POLÍTICA

Já está na Câmara PL que autoriza empréstimo de até 
R$ 6 milhões  da Prefeitura de Torres junto ao  BADESUL

Em visitas na Grande Torres, lideranças agradecem os mais 
de R$ 7 milhões viabilizados por Alceu Moreira

Vereador Tubarão (foto) diz que vai avaliar bem todo o processo 
através da comissão que preside

Outro empréstimo junto ao BNDES deve ser em breve pauta de debate, para investimento em infraestrutura urbana nos acessos do sul do centro

TSE confirma verba de R$ 2,5 bi para partidos financiarem campanhas

A última sessão da Câmara de 
Vereadores de  Torres, realizada na 
quarta-feira, dia 2 de maio, entrou 
na Casa Legislativa o Projeto de Lei 
0014/2018, de autoria do Poder Exe-
cutivo (Prefeitura), que pede autori-
zação parlamentar para contratar 
operações de crédito com o Badesul 
Desenvolvimento S.A - Agência de 
Fomento/RS. O objetivo seria viabi-
lizar obras de infraestrutura urbana 

e civil na cidade.
Conforme já publicado anterior-

mente por A FOLHA, o texto pede 
autorização para a prefeitura 'se en-
dividar' neste contrato até o limite 
de R$ 6 milhões. O texto da PL res-
salta que "Os prazos de amortização 
e carência, os encargos financeiros 
e outras condições de vencimento e 
liquidação da dívida a ser contratada 
obedecerão às normas pertinentes 

estabelecidas pelas autoridades mo-
netárias federais, e notadamente o 
que dispõe a Resolução nº 43, de 21 
de dezembro de 2001 do Senado Fe-
deral, bem como as normas especí-
ficas do BADESUL DESENVOLVIMEN-
TO S.A. - Agência de Fomento - RS". 
Mas já sabe-se, de antemão, que o 
contrato prevê carência de SEIS me-
ses e que o pagamento deverá ser 
feito em SESSENTA prestações. 

Mais dinheiro a seguir

O vereador Tubarão também 
usou seu espaço para lembrar que a 
comissão de Orçamento e Finanças 
da Câmara (da qual ele é presiden-
te) vai avaliar bem todo o contrato 
de empréstimo. Ele chegou a suge-
rir que uma Audiência Pública seja 
realizada pela Câmara para ouvir 

demandas do povo, prioridades de 
investimentos sugeridas para uso 
dos recursos oriundos do Emprésti-
mo do Badesul. 

Tubarão também afirma que a 
comissão irá fazer uma relação do 
fôlego da municipalidade para com 
os sistemas de Saúde, Educação e 

Ação Social - relacionada com as 
prestações e o nível de endivida-
mento da municipalidade. Isso será 
feito para avaliar se a prefeitura terá 
saúde financeira para manter os 
serviços e pagar o empréstimo que 
está sendo contratado (caso o mes-
mo seja aprovado).

Ainda faltam duas sessões a se-
rem pautadas com o PL do Emprés-
timo do Badesul na Câmara, con-
forme os ritos legais regimentares. 
Mas a matéria deve ser votada em 
breve e a base aliada do governo 
Carlos na casa legislativa deve uti-
lizar todos os recursos para apres-

sar a votação do PL, já que existem 
obras que dependem dos recursos 
que a municipalidade pretende en-
tregar pronta já antes da próxima 
temporada de veraneio -  como re-
formas nas praças, passarelas para 
a beira a praia, melhoria de acessos 
em Praias do Sul.

Comissão vai avaliar todo o escopo do empréstimo

Lideranças dos municípios da 
Grande Torres receberam o depu-
tado federal Alceu Moreira (PMDB) 
na última semana. Na oportunida-
de, prefeitos, secretários e verea-
dores agradeceram o parlamentar 
pela destinação de mais de R$ 7,3 
milhões de recursos para os muni-
cípios de Dom Pedro de Alcântara, 
Itati, Mampituba, Morrinhos do 
Sul, Terra de Areia, Três Cachoeiras 
e Três Forquilhas, nos últimos dois 
anos. Os investimentos são para 
diversas áreas como infraestrutu-

ra, saúde, educação, saneamento e 
agricultura.

No sábado, em Mampituba, 
agricultores da região estiveram 
reunidos com o parlamentar onde 
fizeram um agradecimento especial 
pelo projeto de autoria do depu-
tado que acabou com o emplaca-
mento de máquinas agrícolas. Além 
disso, parabenizaram a defesa de 
Alceu Moreira pelo porte de armas 
para agricultores.

“Fico agradecido pelo apoio que 
recebi nas visitas que realizei nos 

municípios da Grande Torres. Con-
tinuarei em Brasília lutando pela 
minha região, tanto na busca de re-
cursos como em projetos que me-
lhoram a vida das pessoas”, frisou 
Alceu Moreira.

Lideranças da região também 
ressaltaram o trabalho do deputado 
junto a Corsan para a liberação de 
recursos para obras de saneamen-
to. Está em andamento a ampliação 
de redes coletoras de esgoto nos 
bairros Igra Norte e Getúlio Vargas 
em Torres, onde se estima que che-

gará a 84% do esgoto tratado do 
município. No total as obras de sa-

neamento devem receber mais de 
R$ 10 milhões em investimentos.
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O vereador Rogerinho (PDT) utili-
zou o espaço regimental de liderança 
partidária para elogiar o 30º Balonis-
mo. E ao elogiar os efeitos positivos 
do evento, citou uma prova para ele 
cabal, ao afirmar que observou que 
tinha gente em todos os lugares da 
cidade, sendo que na praia tinha 
mais pessoas do que no próprio fes-

tival -  o que, para ele,  selou sucesso 
para o Turismo de Torres decorrente 
do feriadão. O vereador, no entanto 
sugeriu que a administração Muni-
cipal avaliasse melhorias no sistema 
de tráfego de veículos do entorno 
do Parque e ao estacionamento do 
evento, para ele um ponto que hou-
ve reclamações do público em geral. 

O vereador Pardal (PRB), também 
usando espaço especial de partido, 
elogiou o sucesso do festival e a orga-
nização do mesmo. Também sugeriu 
uma nova abordagem nas soluções 
de fluxo de trânsito, explicando que 
críticas sobre o assunto feitas por 
ele, em rede social, tiveram interesse 
didático e não de desmerecimento 

à organização, já que o objetivo era 
mostrar “in loco” soluções que po-

deriam ser pensadas para o próximo 
ano. 

POLÍTICA

Elogios ao 30º Balonismo dominam pronunciamentos 
de aliados e oposicionistas na Câmara de Torres

Engarrafamentos observados na cidade foram as únicas críticas. Mas até o fato serviu para prova o sucesso do evento do feriadão de 1º de Maio

 Fabio (foto) acha que “a cidade agradeceria” em ter mais  engar-
rafamentos como teve durante o Balonismo

Um olhar sobre o sistema viário no entorno do parque

Por Fausto Júnior

Na última sessão da Câmara 
Municipal de Torres, realizada 
na quarta-feira, dia 2 de maio 
(excepcionalmente - por conta 
do feriadão do Dia do Trabalho), 
comentários sobre o recém-en-

cerrado Festival de Balonismo de 
Torres acabaram sendo o assunto 
principal dos pronunciamentos 
da casa. E o sucesso de público 
da trigésima edição (a Prefeitu-
ra de Torres estima que 350 mil 
pessoas passaram pela cidade) 
propiciou que os adjetivos dos 

discursos de vereadores da base 
aliada (e até vereadores da su-
posta oposição ao governo Car-
los) acabassem sendo na maio-
ria positivos, transformando o 
assunto quase que numa home-
nagem ao trabalho do governo 
atual da prefeitura.

Em seu pronunciamento or-
dinário de tribuna, o vereador 
Jacques (MDB) manteve sua pos-

tura de apoiar o governo Carlos 
Souza - mesmo sendo do partido 
que, teoricamente, faz oposição 

direta ao governo na Câmara. Ele 
manteve sua atitude de buscar 
união de todos em prol de Torres, 
e elogiou bastante toda a organi-
zação do Festival, principalmente 
os servidores públicos de carreira 
da prefeitura. Sua ênfase foi na 
capacidade de gestão deste go-
verno perante o festival. Jacques 
lembrou que no final do Balonis-
mo do ano passado, o Governo 
Carlos já comunicava que iniciava 
o trabalho para a edição do 30º 
Festival, mostrando a postura de 
planejamento e gestão emprega-
da pela equipe de governo. 

O vereador Tubarão (MDB) 
elogiou a posição, conforme ava-
liou, “mais ostensiva” do sistema 

de Segurança Pública empregado 
pela Brigada Militar em conjun-
to com a organização do evento 
da prefeitura. Disse que sentiu a 
firmeza de proposito quando ele 
mesmo passou por uma Blitz da 
Polícia um dia antes do Festival, o 
que mostrou planejamento tam-
bém na segurança. 

O vereador Dê Goulart (PDT) 
também elogiou a organização 
do Balonismo e disse que, so-
mente a demonstração de valor 
dada pelo governo atual em in-
vestir no Parque - ao pavimentar 
4.500 metros de piso no local - já 
seria positiva, mas que tudo foi 
um sucesso,  que ressaltou “o 
apoio de Deus”, por propiciar cli-

ma bom (em parte) no feriadão 
do Festival. 

Ernando Elias (Rede) foi políti-
co. Elogiou com força o que para 
ele foi um diferencial do governo: 
os investimentos finalmente fei-
tos no Parque do Balonismo, o 
que não teria sido feito (em sua 
opinião) nos outros 29 anos de 
edição do evento.  No seu espa-
ço de tribuna da casa, Elias criti-
cou governos anteriores por não 
deixarem legados de melhorias 
do parque e creditou ao governo 
atual a atitude positiva de inves-
timentos e economia em contra-
tações de terceiros nos festivais, 
num claro posicionamento de 
defesa política do governo atual. 

Elogios da oposição

Vereadores de partidos oposicionistas, como Jacques (foto), também 
elogiaram evento

O presidente da Câmara, Fábio 
da Rosa (PP), festejou o sucesso 
da 30ª edição do Balonismo em 
Torres no seu discurso de tribuna. 
O sempre porta voz do governo 
Carlos na Câmara comemorou o 
sucesso do evento, lembrou que 

a presença de público chegou a 
ser comparada a do Réveillon de 
Torres e ironizou, de certa for-
ma, a reclamação sobre engar-
rafamentos de alguns torrense.  
“Tenho certeza que toda a cida-
de estaria em festa se sempre ti-

vesse engarrafamentos em torno 
de movimento de turismo, como 
teve no Balonismo”, afirmou o 
vereador.

O vereador Gimi (MDB) disse 
que, pela primeira vez, não faria 
crítica sobre a falta de postura 

de várias 
adminis-
t r a ç õ e s 
em não 
i nv e s t i r 

no parque e, consequentemente, 
não deixar legados positivos em 
estrutura do espaço para a cida-
de e para outros eventos. Ele elo-
giou a atitude do governo Carlos 
em pavimentar o Parque, mesmo 
o governo sendo do partido que 
seu MDB faz oposição. 

Sobre reclames das pessoas 
sobre engarrafamentos e falta 
de estacionamento no feriadão, 
Gimi também foi de certa forma 

irônico, ao afirmar que torrenses 
deveriam – ao contrário - festejar 
quando isto acontece. Ele encer-
rou seus elogios ao Balonismo 
sugerindo que torrenses que não 
gostam de movimento de turis-
mo vão morar em cidades mais 
calmas, como Morrinhos do Sul, 
por exemplo, ao repetir que a 
economia e a renda dos torren-
ses dependem do movimento de 
turistas na cidade. 

Engarrafamento apontado como 'sinal de sucesso'
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Com o propósito de consolidar o processo 
do Projeto Geoparque Cânions do Sul com a 
comunidade, foi realizada na última segunda-
-feira (30), durante o 30º Festival Internacional 
de Balonismo, a assembleia geral dos prefeitos 
que integram o Consórcio. O encontro foi co-
ordenada pelo prefeito de Torres, Carlos Souza, 
presidente do Consórcio. Foi destacado por to-
dos participantes a importância da integração 
dos municípios para o desenvolvimento econô-
mico e social do território e a necessidade de 
união entre o estado gaúcho e o catarinense 
para o êxito da iniciativa. O evento foi realizado 
na Tenda Cultural, onde todos foram homena-
geados com a medalha da edição dos 30 anos 
do Balonismo.

Participaram o prefeito de Cambará do Sul, 
Schamberlaen José Silvestre; prefeito de Jacin-
to, João Batista Mezzari; de Mampituba, Dir-
ceu Selau; de Praia Grande, Henrique Matos 
Maciel; o diretor de Turismo, Gislael Floriano, 

representou o município catarinense de Morro 
Grande. Na plateia, pessoas ligadas ao assun-
to, como à área turística, a cultura, geologia, 
como a mestra Flávia Fernanda de Lima, entre 
outros interessados, como a ex-prefeita Nílvia 
Pinto Pereira, a vereadora Zete, e mais lideran-
ças, caso do presidente do Sindilojas, Nasser 
Samhan.

Durante a assembleia geral realizada antes 
do bate-papo entre os prefeitos, foram aprova-
dos o relatório geral de Atividades, Prestação 
de Contas e o Balanço do Exercício Anterior, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal. 
Também foi aprovado o Regimento Interno 
e a Revisão com Ajuste do Plano de Metas. O 
evento contou com a participação da equipe 
técnica do Projeto Geoparque que é formado 
por servidores das prefeituras participantes e 
tem Edinéia Pallu, da Prefeitura de Torres como 
responsável pela equipe técnica e diretora exe-
cutiva do Consórcio.

TURISMO

Prefeitos do Consórcio Geoparque reúnem-se 
no 30º Festival Internacional de Balonismo

Sobre o Geoparque

O Projeto Geoparque Cânions do Sul é 
integrado por sete municípios do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina: Cambará do 
Sul, Jacinto Machado, Mampituba, Morra 
Grande, Praia Grande, Timbé do Sul e Tor-
res. Trata-se de uma área com limites geo-
gráficos bem definidos, onde sítios e paisa-
gens de relevância geológica internacional 
são aliados a outros bens naturais e cultu-

rais. O Geoparque - que inclui áreas como 
o Parque do Aparados da Serra (foto) e o 
Parque da Guarita - busca impulsionar o 
desenvolvimento sociocultural, econômi-
co e ambiental da região, por meio do tu-
rismo e o reconhecimento deste território 
como um Geoparque Mundial da Unesco.

Com  Prefeitura de Torres
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Por Guile Rocha*

A conjunção de fatores marcada pelo Festi-
val Internacional de Balonismo, o tempo quen-
te e firme (em especial entre sexta e domingo)  
e o feriadão prolongado (o Dia do Trabalhador 
comemorou-se na terça-feira,e muita gente 
'emendou' o f segunda ao feriado) fez com 
que Torres lotasse entre os dias 27 de abril e 1° 
de maio. Pareciam dias movimentados da alta 
temporada, com centenas de milhares de tu-
ristas e veranistas lotando as praias, passean-
do pelas ruas, apreciando os balões no céu e a 
estrutura no Parque do Balonismo. Conforme 
a prefeitura, cerca de 350 mil pessoas presti-
giaram o 30º Festival Internacional em Torres.

Foram mais de 65 balões nos céus - um re-
corde histórico -  colorindo os céus da cidade 
na 30ª edição do Festival que, definitivamen-
te, consolidou Torres como capital nacional 

do Balonismo. Em decorrência do vento nas 
tardes de domingo (29) e segunda-feira (30) 
, nem todas as provas competitivas puderam 
ser realizadas - assim como não ocorreu o 
aguardado Night Glow na Praia Grande, espe-
táculo com os balões iluminados na beira-mar 
que encantou os espectadores no ano passa-
do. Mas se o tempo não ajudou 100%, ajudou 
o suficiente para consolidar um memorável 
evento. Os espetáculos dos voos dos balões, 
que ocorreram ao redor das 7h e 16h, lotava 
o Parque. Atrações paralelas, como o show 
aéreo de Paraquedismo “Arcanjos”, também 
atraia grande público.

Além disso, o calor e o mar calmo fizeram 
com que os guarda-sóis e banhistas dominas-
sem a orla, dos Molhes até a Praia da Guarita 
- em especial no sábado (28) e domingo (29). 
Hotéis e restaurantes ficaram lotados - sendo 
que alguns proprietários destes estabeleci-

mentos ligados a rede turística indicaram ao 
jornal A FOLHA que o movimento se asseme-
lhava ao de picos da alta temporada - como 

o Réveillon. Bom para a economia local, que 
foi abastecida pelo alto consumo durante o 
feriadão.

Com uma estrutura renovada - entregue 
recentemente pela gestão de Carlos Souza, à 

frente da Prefeitura de Torres - o Parque Odí-
lio Webber Rodrigues(Parque do Balonismo) 

ganhou uma área pavimentada de 4.500 me-
tros e iluminação com 24 postes. E as melho-
rias na área que recebe o principal evento de 
Torres redundou em mais auto estima para 
o Parque do Balonismo, que recebeu (com 
mais qualidade) centenas de milhares de pes-
soas. Área de alimentação prestigiada, even-
tos culturais paralelos ocorrendo, parque de 
diversões,  feiras comerciais e de produtos 
locais, artesanato e espaço para produção da 
agricultura familiar: além do espetáculo nos 
céus, não faltaram opções para os visitantes.

Durante todos os dias, a Casa da Terra, 
com a exposição de trabalho de 22 artesãos, 
manteve muita procura por lembranças. O 
Night Glow na Arena de Balões no domingo, 
foi outra importantes atrações deste Festival.  
Foram ainda quatro shows nacionais - Fer-
nandinho, Lucas Lucco, Raça Negra e Nando 

Reis - que, como de costume, atraíram, di-
vertiram e emocionaram os milhares de fãs 
(muitos que vieram de cidades da região es-
pecialmente para prestigiar seus artistas fa-
voritos). 

E se o grande movimento causou engar-
rafamentos em alguns pontos da cidade (e 
reclamações por parte de moradores de al-
gumas localidades, como a Estrada do Nor-
mélio),  não foi o suficiente para tirar o bri-
lho de um grande feriadão de 1° de maio em 
Torres. Além disso, a Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos arrecadou duas to-
neladas e meia de alimentos durante os cinco 
dias do 30º Festival Internacional de Balonis-
mo. Entre os principais itens recolhidos estão 
alimentos como arroz, feijão, lentilha, açúcar, 
massa, farinha de milho, de trigo, café, óleo 
e leite.

BALONISMO

Torres teve mais um memorável 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

Com mais de 65 balões, Parque do Balonismo renovado, atrações paralelas, tempo firme e cerca de 350 mil visitantes, 
30ª edição do festival marcou a história torrense

Estrutura renovada (para um grande público)

Com o propósito de falar 
sobre a história dos 30 anos 
de Balonismo em Torres, foi 
realizado no sábado (28) um 
momento de confraternização 
e de conhecimento sobre os 
Festivais, a partir do Encon-
tro de Rainhas e Princesas de 
várias edições do evento. A 
iniciativa lotou a Tenda Cul-
tural, com familiares, amigos 
e público em geral que se en-
contrava no Parque.. Estavam 
presentes várias soberanas, 
incluindo a Corte de 2018 in-
tegrada pela rainha Heloiza 
Lentz Schuwanch e as prince-
sas Andrine da Rosa Espíndo-
la e Luiza Micasani Laureano 
Lentz.A tarde trouxe lembran-
ças, trocas de experiências 
e muitos relatos, abordando 

temas como a forma de di-
vulgação do evento, os trajes, 
a produção, os patrocínios e 
principalmente sobre os voos 
em balões.  

Liége Gabriela Mesquita 
da Silva, Rainha em 2004, foi 
a participante da edição mais 
antiga. Falou sobre sua atua-
ção no Balonismo e ainda so-
bre a sua vida e o Festival nos 
dias de hoje. De uma maneira 
geral, bastante entrosadas, 
elas destacaram a importância 
do evento para Torres. Partici-
param do Encontro a rainha 
Liége e a princesa Érica Cafru-
ne (2004), a rainha Dafny Jus-
to com as princesas Gabriela 
Silvara e Jéssica Guimarães 
(2014), a rainha Rafaela Mag-
nus e princesa Caroline Sche-

ffer (2015 e 2016). O evento 
contou ainda com a participa-
ção de mais rainhas e prince-
sas, desta vez de municípios 

que vieram ao 30º Balonismo 
divulgar seus eventos, Trata-
-se da Corte da Festi Queijo, 
de Carlos Barbosa, que terá 

festa em junho próximo, e da 
Corte de Maquiné, que pro-
move em agosto, a Festa da 
Polenta e do Vinho.

Encontro de Rainhas e Princesas de outros festivais

Soberanas de vários anos do Festivalreunidas
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E um pequeno susto envolven-
do alguns pilotos do Festival de 
Balonismo de Torres chamou a 
atenção na manhã deste domingo 

(29). Cinco balões que participam 
evento do pousaram na Praia Ita-
peva, a apenas  cinco metros do 
mar. A ocorrência foi atendida 

pelos Bombeiros. Ninguém ficou 
ferido.

Conforme o Corpo de Bom-
beiros de Torres, havia uma pre-

ocupação inicial de que os balões 
pudessem ter caído na água, mas, 
chegando ao local, a equipe con-
firmou que os pilotos consegui-

ram pousar na faixa de areia. O 
local onde os balões pousaram 
fica cerca de 10 km distante da 
área onde ocorre o festival.

Balões pousam na Itapeva, próximo ao mar

O jovem Murilo Gonçalves, 
da cidade de Sombrio, 25 anos, 
sagrou-se campeão do 30º Fes-
tival Internacional do Balonis-
mo. O carismático piloto rece-
beu o troféu nesta terça-feira, 
1º de maio, no encerramento 
da edição do Festival.  Em cli-
ma de festa, o prefeito Carlos 
Souza entregou, como prêmio,  
passagem para participar de 
outro consagrado Festival In-
ternacional de Balonismo, em 
Albuquerque, nos Estados Uni-
dos. Este é o primeiro grande 
título do piloto, que pratica o 
balonismo há três anos e ain-
da trabalha no setor. o paulis-
ta Sacha Haim (octacampeão 
do Festival) ficou em segundo 
lugar na competição, que teve 
Cristiano Almudim em tercei-
ro.  Os prêmios dos primeiros 
colocados foram entregues nas 
dependências do Centro de 
Eventos do Balonismo, após al-
moço de confraternização com 
os balonistas.

Satisfeito, o prefeito disse 
que o investimento da Prefei-
tura no Parque certamente 
repercutiu positivamente no 
faturamento da economia ge-
ral do município, citando os 
hotéis, restaurantes, super-
mercados e outros, lembrando 
que cada vez o local está com 
melhores condições de aco-
lher eventos importantes na 

cidade. Carlos Souza agrade-
ceu à Air Show, aos patrocina-
dores, apoiadores, servidores 

em geral e a todos que de uma 
maneira ou outra contribuí-
ram para o sucesso do even-

to. Ainda agradeceu muito ao 
público que prestigiou o Festi-
val e à cobertura da imprensa 

local, regional e estadual, evi-
denciando o sucesso deste Ba-
lonismo.

Murilo Gonçalves é o campeão do Festival 

Murilo Gonçalves (segundo a esquerda) e outros balonistas participantes do festival, juntamente com prefeito Carlos e organizador Bruno Schwartz
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Ser patriota é apoiar as ações 
que permitem que uma comuni-
dade - seja ela local, estadual ou 
nacional - esteja se desenvolven-
do. Que uma cidade como Torres 
(considerando aqui Torres como 
nossa pátria local), por exemplo, 
esteja aumentando a qualidade de 
vida de seus moradores. Portanto, 
em minha modesta opinião, ser 

torrense patriota (mesmo que não 
tenha sido “parido” na cidade, mas 
que tenha no local um lar para vi-
ver, trabalhar e ter prazer) se trata 
de apoiar as atividades que trazem 
desenvolvimento local. 

Uma pessoa que mora em 
Caxias do Sul deveria torcer para 
que a indústria metalomecânica de 
lá fosse competitiva e crescente. 

Em Torres, ser patriota é TRABA-
LHAR torcer para que o TURIS-
MO e as atividades ligadas a ele 
tenham sucesso, pois atualmente 
em torno de 70% das pessoas que 
moram na cidade de alguma forma 
sobrevivem e crescem financeira-
mente como consequência do cres-
cimento deste fator da economia, o 
Turismo. 

Achar ruim quando a cidade 
enche de turistas, ou é uma atitu-
de antipatriota, ou acaba vindo de 
uma pessoa que de certa forma 
quer somente USUFRUIR da cida-
de, sem se preocupar na melhoria 
da qualidade de vida de seus pa-
res. Turista quer usufruir, morador 
quer que o turista usufrua porque 
sobrevive da volta desta pessoa 

para a cidade. 
A coluna parabeniza todos os 

envolvidos no último Balonismo, 
principalmente a Prefeitura Muni-
cipal, que mostra que sabe aonde 
quer chegar em se tratando do Fes-
tival de Balonismo; e mostra que 
está dando certo este rumo dado 
buscando o crescimento sustentá-
vel do evento. 

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

'Patriotismo torrense'

É patriota uma comunidade 
qualquer entender que durante 
uma atividade de turismo em uma 
cidade turística alguns transtornos 
irão ocorrer na rotina do dia-a-dia 
dos moradores. Pois moradores de 
estradas vicinais que contornam o 
Parque do Balonismo reclamaram - 
antes e durante o Festival - sobre o 
excesso de pó que os carros que lá 

passam ocasionam às famílias que 
lá moram. 

Pra mim, trata-se de uma de-
manda LEGÍTIMA pedir provi-
dências. Mas não se trata nada de 
uma atitude patriótica demonizar 
o caso, muito menos atrapalhar 
o evento em nome da - mais uma 
vez digo - LEGÍTIMA demanda de 
melhorias. 

Talvez se a prefeitura se com-
prometesse (e fizesse) no próximo 
ano uma ação de molhar o piso 
nas estradas de saibro de manhã 
e à tarde para evitar que muito pó 
atrapalhasse demais os moradores, 
os moradores concordassem. É 
que existem várias outras estradas 
vicinais espalhadas pelo o muni-
cípio onde moradores (em muitos 

lugares em mais número do que os 
destas em destaque) também não 
gostam quando passa um caminhão 
ou um ônibus em alta velocidade 
em frente suas casas, consequen-
temente levantando àquela poeira 
que se espalha pelos móveis e piso 
nas residências. 

Patriotismo torrense é enten-
der que o evento BALONISMO é 

DE ALTA IMPORTÂNCIA para 
a economia local, que gera renda, 
empregos e impostos para serem 
usados em outras melhorias sociais 
e estruturais. O pessoal do interior 
deve pedir melhorias. Mas deve 
saber que eventos pontuais são im-
portantes inclusive para eles, pois o 
Turismo é o setor mais importante 
em nosso sistema econômico local. 

Patriotismo torrense 2

Também foi PATRIOTA a ati-
tude tomada pela grande maioria 
dos vereadores - da situação e da 
oposição - em “colocar o orgulho 
num saco” por um tempo e elogiar 
e comemorar junto com a adminis-
tração municipal o SUCESSO que 
foi o Balonismo. 

Um determinado partido, por 
exemplo, pode achar mais impor-
tantes ações sociais ao invés de 
ações de fomento à economia. Este 
debate é antigo e se destaca na velha 
disputa ideológica entre apoiadores 
do socialismo em contrapartida aos 
apoiadores do capitalismo como 

sustentabilidade de uma sociedade. 
Mas festejar vitória é quase obriga-
ção para patriotas. Se a cidade que 
vive do Turismo teve sucesso em 
um evento de Turismo, cabe até aos 
opositores comemorarem. 

Se nosso time ganha temos sem-
pre que comemorar, mesmo que no 

fundo achemos que o sistema de 
trabalho poderia ser diferente, que 
o treinador deveria ser trocado, que 
a direção geral não é àquela que 
queremos. 

Por isto estão de parabéns aos 
vereadores da oposição ao governo 
que elogiaram o último Balonismo. 

Em eventos anteriores os oposicio-
nistas muitas vezes ficavam quie-
tos. Não criticavam eventos de su-
cesso, mas também não elogiavam. 
Desta vez elogio correu solto, uma 
demonstração de PATRIOTISMO à 
Torres, independente de quem leva 
os louros do sucesso. 

Patriotismo torrense 3

Homenagem merecida
Conforme informa e comemora 

publicamente seu filho, Leonardo 
Denardi, foi justa a homenagem 
feita pela organização do 30º Balo-
nismo a Edgar Denardi. Ele (Leo-
nardo) explica em rede social que, 
“foi em uma conversa entre seu 
pai e Fernando Hening, aproxima-

damente há 30 anos, que nasceu o 
Balonismo em Torres”.

Fernando Hening (esquerda na 
foto) era então dono da empresa de 
distribuição da marca O Boticário 
para o RS, e veio visitar a loja fran-
queada em Torres - já na época to-
cada (como é ainda hoje) pela famí-

lia Denardi. 
E na con-
versa entre 
seu pai Ed-
gar Denar-
di, sua mãe 
Marisa Au-
ler Denardi 
e Fernando 
que surgiu a 
ideia de tra-
zer o evento 

para Torres, já que Hening era pilo-
to de balão já à época, por sinal, o 
único gaúcho naquele tempo.

Ali estava o início da história 
do Balonismo em Torres. É que a 
ideia foi levada adiante por Edgar 
para outras pessoas aqui na cida-
de enquanto Fernando Hening, por 
outro lado, fazia contato com Bru-
no Schwartz, da Air Show, até hoje 
responsáveis pelos balões que des-
filam em Torres. E começou o Ba-
lonismo.

A prefeitura homenageou muita 
gente, que merece os créditos. Mas 
este foi 'o fio da meada' achado para 
trazer este bonito evento para Tor-
res: Se não fosse a vontade de De-
nardi e Fernando, talvez não tivés-
semos Balonismo em Torres. 

Fernando Hening (e) e Edgar Denardi (d): onde tudo começou
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ULBRA Torres e Prefeitura promovem melhorias na 
oferta de atendimentos odontológicos no município
A Direção da ULBRA Torres realizou uma 

reunião com o Prefeito de Torres, Carlos 
Alberto Matos de Souza, para alinhar uma 
parceria entre as instituições, que visa de-
senvolver a área da Saúde no município 
através dos atendimentos odontológicos 
ofertados pelo curso de Odontologia da 
ULBRA Torres.

Durante o encontro, que foi realizado no 
dia 18/04 ficou acordada a inclusão de no-
vos consultórios odontológicos em Postos 
Municipais de Saúde, visando proporcionar 
um maior atendimento para a população. 
Já no próximo semestre, os estudantes, 
supervisionados por professores, realiza-
rão os atendimentos odontológicos aos 

pacientes na rede pública, promovendo 
saúde bucal.

A Diretora Geral da Universidade, Débo-
ra Borges Thomas, destacou que "a ULBRA 
Torres, em suas atividades acadêmicas e de 
extensão, é uma grande parceira do Poder 
Público no atendimento à saúde da comu-
nidade local. Firmamos nesse dia, uma par-
ceria para a ampliação dos atendimentos 
odontológicos visando um maior benefício 
à população que necessita destes serviços".

Estavam presentes na reunião, além da 
Diretora Geral da ULBRA e do Prefeito Mu-
nicipal, a senhora Suzana Machado, Secre-
tária Municipal de Saúde; o coordenador 
do curso de Odontologia na Universidade, 

Ricardo Dias de Pinho; o coordenador ad-
junto, Marcio Lofet Bozouian Kruger; e o 

Coordenador Clínico, Marcelo Aldrighi Mo-
reira.

MAIS UM PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS É 
DESMANTELADO PELA PM EM PASSO DE TORRES

Por volta das 22 horas da últi-
ma segunda-feira (30), policiais 
militares de Passo de Torres fecha-
ram mais um ponto de tráfico de 
drogas, desta vez na Praia Ribeiro. 
Segundo informações da BM, a 
ação policial aconteceu durante 
uma ronda de rotina, quando os 
policiais avistaram uma moto em 
atitude suspeita.

Durante a verificação, os mili-
tares identificaram o condutor e 
com ele encontraram uma bucha 
de cocaína pesando 2,5 gramas. 

Ao consultarem o nome da caro-
neira da moto no sistema, os po-
liciais constataram que ela possuía 
uma extensa ficha criminal no es-
tado do Rio Grande do Sul. Diante 
da situação, os policiais se desloca-
ram até a residência indicada pela 
mulher, e com autorização do pai 
dela (proprietário da casa) os poli-
ciais encontraram mais uma gran-
de quantidade de drogas, dentre 
elas: maconha, cocaína e crack.

Com a chegada da polícia, outra 
mulher que estava na residência 

tentou atirar pela janela do quarto 
uma bolsa contendo um tijolo de 
maconha e uma balança de preci-
são. As três pessoas foram presas 
em flagrante acusadas do crime 
de tráfico e associação para o trá-
fico de drogas e foram conduzidos 
para a Delegacia de Polícia Civil de 
Santa Rosa do Sul. Este é o oitavo 
ponto de tráfico de drogas desco-
berto pela Polícia Militar de Passo 
de Torres.

Fonte: W3 Revista

Justiça determina que lei municipal 
torrense sobre poluição sonora é 

inconstitucional
Os Desembargadores do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do RS julgaram pedido de ar-
guição de inconstitucionalidade que questionava 
legislação do Município de Torres que estabele-
ce níveis de decibéis acima dos permitidos pela 
legislação federal e estadual, em inobservância 
à competência que lhe é conferida pela Consti-
tuição Federal. 

 O TJ suscitou arguição de inconstitucionali-
dade ao Órgão Especial em razão do julgamento 
da apelação interposta contra sentença que jul-

gou parcialmente procedente a ação civil públi-
ca ajuizada pelo Ministério Público em face do 
Município de Torres, declarando inconstitucional 
o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.586/2001, que 
estabelece níveis de decibéis que extrapolam os 
previstos na legislação federal e estadual, além 
de outras obrigações impostas ao Município.

Na ação, o MP alegou que o Município esta-
ria descumprindo sua obrigação de fiscalizar os 
estabelecimentos comerciais que produzem ex-
cesso de ruídos.

Sem autonomia para legislar sobre o tema
No TJ, o relator do processo foi o Desembargador 

Francisco José Moesch, que destacou que o art. 24, in-
ciso VI, da Constituição Federal estabelece que “os Mu-
nicípios não dispõem de competência concorrente para 
legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle da 
poluição, sendo competência restrita da União, Estados 
e Distrito Federal”. Na Constituição Estadual, o art. 52, 
inciso XIV, afirma que os Municípios podem suplemen-
tar a legislação federal e estadual, no que couber. Po-
rém, conforme o magistrado, este entendimento não se 
aplica ao caso.

"Apesar de o Município deter competência para su-
plementar a legislação federal e estadual no que cou-
ber, não lhe é permitido legislar de forma a desrespei-
tar os limites impostos pelas normas hierarquicamente 
superiores, como aqui, onde o Município de Torres 
estabeleceu pela Lei nº 3.586/2001, níveis de decibéis 
superiores ao permitido em norma federal e estadual, 
legislando em flagrante inconstitucionalidade."

Assim, à unanimidade, foi julgada procedente a ação 
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º 
e 3º da Lei nº 3.586/2001.

Treino de Canicross 
realizado no Parque da 

Guarita

Na manhã do último dia 29 de 
abril, ocorreu o 1° treino de Cani-
cross em Torres. A divertida atração 
- que no caso refere-se a uma corri-
da entre cães (acompanhados pelos 
seus tutores) - aconteceu no Parque 
Estadual da Guarita, organizada pela 
Cusco Equipe de Canicross. Confor-
me os organizadores, o evento ocor-

reu porque "o canicross (corrida com 
cachorro) é capaz de despertar uma 
conexão única entre o tutor e o cão".

A Cusco Equipe de Canicross foi 
composta por Luciana Couto e Lola, 
Letícia Casonatto e Pipoca, Cristia-
no Vieira e Cacau e, o fundador da 
'Cãorrida' e 'Cãominhada' Benefi-
cente Vai Totó. 
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Prefeito acompanha obra na Escola Mampituba e trata de outras melhorias
EDUCAÇÃO

TORRES - Na tarde dessa quarta-feira, 
25 de abril, o prefeito de Torres, Carlos 
Souza, verificou a execução da constru-
ção de fossa, filtro e tanque hermético 
na Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Mampituba. Acompanhado da 
secretária municipal de Educação, Síl-
via Pereira, da diretora Luciana Ruschel 
e da diretora pedagógica da Secretaria, 
Jocélia Espíndola, o prefeito visitou as 
dependências do local, conversando 
com professores e funcionários sobre o 
estabelecimento.

A professora Luciana mostrou-se sa-
tisfeita com a obra, comentando que 
desta maneira a escola fica livre do mau 
odor, dos eventuais transbordos das cai-

xas, além da iniciativa contribuir com o 
meio ambiente. Várias melhorias foram 
tratadas na oportunidade. São muitas as 
ideias, quadra, quadra coberta, ginásio, 
plenário, entre outras providências.

A orientação do prefeito foi de rea-
lizar um levantamento topográfico no 
pátio da escola, que é grande, para em 
seguida elaborar projetos que contem-
plem as demandas. A reivindicação mais 
forte é a busca por um melhor local para 
a prática de esportes, anseio dos estu-
dantes, pais e professores. A Escola fica 
na Rua Capitão Jovino e conta com 325 
alunos.

*Por Prefeitura de Torres

Presídio Feminino de Torres participa da exposição de trabalhos de patchwork
Na última sexta-feira (27), 

ocorreu uma exposição de tra-
balhos de patchwork da ofici-
na do projeto “Customizando o 
Cárcere”. Os trabalhos expostos 
foram confeccionados por cinco 
apenadas do regime semiaberto 
do Anexo do Presídio Estadual 
Feminino de Torres(PEFT) que 
integram a oficina de patchwork. 
A exposição ocorreu durante o 
30º Festival Internacional de Ba-
lonismo de Torres em parceria 
com o Centro de Referência em 
Assistência Social.No total foram 
expostas 136 peças, todas dis-
poníveis para comercialização 

na feira, tais como jogos ameri-
canos; panos de prato; estojos; 
niqueleiras; nécessaires; bolsas; 
mochilas; ecobags; almofadas e 
lixeiras para carro.

O projeto é realizado em ação 
conjunta da administração do 
PEFT e com apoio da assistente 
social Juliana Malacarne Einsfeld. 
As aulas de costura ocorrem se-
manalmente, e são ministradas 
pela professora voluntária Rejane 
Ribeiro Pereira. O valor arrecada-
do com as vendas será dividido 
entre as apenadas e parte do va-
lor será revertida para compra de 
material para a oficina.

O objetivo da ação é integrar o 
presídio com a comunidade, dan-
do visibilidade ao trabalho que é 
realizado na perspectiva da qua-
lificação profissional e geração 
de renda às mulheres em cum-
primento de pena em regime se-
miaberto. O delegado penitenci-
ário,Benhur Calderon, da 1ª DPR, 
apoia esse evento e ressalta que 
"Projetos como o Customizando 
o Cárcere são ações que fazem 
grande diferença no papel da in-
clusão social da mulher privada 
da liberdade".

FONTE: Susepe

Acadêmicos de Odontologia na 
ULBRA Torres visita o Lar dos 

Idosos

Acadêmicos de Odontologia, integrantes 
da disciplina de Odontologia e Sociedade III 
na ULBRA Torres, realizaram uma visita ao Lar 
dos Idosos (Aslave) para promover a Saúde 
Bucal, através da prevenção, aos residentes 
do lar. A visita foi realizada no dia 18 de abril 

por estudantes do oitavo semestre
Os alunos foram acompanhados dos pro-

fessores Marcelo Aldrighi Moreira e João da 
Cunha Fialho e utilizaram músicas e ativida-
des lúdicas para falar de forma descontraída 
de Saúde Bucal.

Assinado Termo de Fomento 
entre Prefeitura e APAE

Com o propósito de assinar o Termo de 
Fomento entre a Prefeitura e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tor-
res- APAE, no valor de R$ 96.000,00 (no-
venta e seis mil reais) durante o exercício 
de 2018, estiveram reunidos nessa última 
quarta-feira, 25 de abril., o prefeito Carlos 
Souza, acompanhado do presidente da 
Associção, Luis Cláudio Daitx. A assinatura 
ocorreu no Gabinete da Prefeitura, contan-
do também com a presença da secretária 
de Assistência Social e Direitos Humanos, 
Neusa Carlo.

Esta parceria foi firmada através da Lei 
Federal nº13.019/14 (Parcerias Voluntá-
rias), no qual entrou em vigor para os Mu-
nicípios em janeiro de 2017. Este termo de 
Fomento com a Entidade possibilitará reali-
zar o atendimento especializado às pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla do 
nosso município. O Poder Executivo através 
do prefeito Carlos acredita que só através 
de parcerias vamos conseguir alcançar os 
objetivos para atender uma maior deman-
da da população, no anseio de suas neces-
sidades.
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1-EM TORRES Apartamento de 01 dor-
mitório tipo JK no bairro Praia Grande 
em torres RS, junto as quatro praças, 03 
quadras da praia, posição solar norte, 
todo sol da manhã, andar alto, bem 
mobiliado, composto de cozinha, banheiro 
com lavanderia integrada, sala/quarto, 
sacada, um excelente box de garagem, 
split e ventiladores. COD. PZ01695 – R$ 
237.000,00 Valor válido somente para 
o Festival de Balonismo (27/04/18 a 
01/05/18) 

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

3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS 
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social, 
banheiro de serviço, área de serviço, 
cozinha, sacada com churrasqueira, 
garagem, próximo à Igreja Santa Luzia na 
Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 – 
COD. PZ03460

4-APARTAMENTO UM (01) dormitório 
com sacada e uma vaga de garagem. 
ÓTIMO para veranear, morar ou rendi-
mentos com locações. R$ 300.000,00. 
COD. PZ03075

5- 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.

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

7 – Apartamento de 01 dormitório, 
localizada no Bairro Predial em Torres. R$ 
195.000,00 – CÓD PZ03555.

8 - Apartamento de 03 dormitórios no 
centro e com pequena vista para o mar 
de Torres RS. Todo reformado com rebai-
xe em gesso, iluminação, porcelanato, 
split no dormitório suíte, um box coberto, 
01 armário de depósito. Edifício oferece 
ótima piscina, salão de festas, terraço, ze-
ladoria. R$ 480.000,00 – CÓD. PZ02723

9 - LOJA no Passo de Torres-SC,  próxi-
mo ao Rio Mampituba, medindo 45,42m² 
de área privativa e 68,33m² de área total. 
R$ 320.000,00 – CÓD. PZ03483

 OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
8446 4474 (51) 9918 4841

 

 

CASA A BEIRA MAR 
Para passar o seu verão na mais bela praia gaúcha a beira 
mar, com 02 dormitórios na Praia da Cal, ampla sala com 
cozinha americana, banheiro, área coberta para o carro, 
pátio gramado, anexo de 01 dormitório com banheiro. 

R$ 570.000,00 

Edifício Rosenda: localizado no centro de Torres/RS, 
apartamento mobiliado com 02 dormitórios (1 suíte), 
sala, cozinha, área de serviço, sacada e 1 box de 
garagem.     

R$ 420.000,00 

SOBRADO TRÍPLEX 2 QUADRAS DO MAR! 

Belo sobrado de 04 dormitórios, 1 suíte, 02 banheiros 
social, cozinha, lavanderia, sala estar/jantar, 04 vagas de 
garagem, imóvel com conforto e segurança, portaria 24 
horas no Condomínio. 

R$ 490.000,00 
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ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Torres

BOLETIM INFORMATIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           

                                                                           
Sob a presidência do Vereador Fábio da Rosa (PP), vi-
ce-presidência do Vereador Carlos Alberto da Silva Jac-
ques (PMDB), e secretaria do vereador Jeferson de Jesus 
Santos (PTB), a Câmara Municipal de Vereadores reali-
zou sua 13a Sessão Plenária Ordinária, do 2o Perío-
do Legislativo, da 17ª Legislatura, às 16h, no dia 02 
de maio de 2018. Presentes ainda, Carlos Roberto Ma-
chado Monteiro (PMDB), Deomar dos Santos Goulart 
(PDT), Ernando Elias da Silveira (REDE), Gibraltar Pe-
dro Cipriano Vidal (Gimi/PMDB). Gisele Maria Duarte 
Rodrigues (Gisa/ PP), Marcos Paulo Klassen (Marco da 
Obra/PMDB), Mariete da Silveira (PT), Rogério Eval-
dt Jacob (PDT), Valdemar Alves Bresolin (PP) e Valmir 
Daitx Alexandre (PRB).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 059/2018 do poder Executivo, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 04/2018, do Ver. 
Deomar dos Santos Goulart.
Ofício nº 060/2018 do Poder Executivo, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 05/2018, do Ver. 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal.
Ofício nº 061/2018 do Poder Executivo, encaminhando 
resposta ao Requerimento nº 44/2018, dos vereadores 
Carlos Roberto Machado Monteiro e Deomar dos San-
tos Goulart.
Ofício nº 063/2018 do Poder Executivo, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 01/2018, do Ver. 
Marcos Paulo Klassen.
Comunicado nº CM050147/2018 do Ministério da 
Educação, informando a liberação de recursos financei-
ros destinados a garantir a execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (R$ 
100.196,25 - QUOTA)
Ofício nº 018/2018 do Gabinete do Prefeito, encami-
nhando correspondência oriunda do Gabinete da Prefeita 
de Pelotas, sobre acidente rodoviário na BR 101, ocorri-
do no dia 24 de março de 2018.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
Projetos de Lei - 1ª Sessão em Pauta (Leitura)
Projeto de Lei Ordinária nº 0013/2018 do Poder Exe-
cutivo que autoriza a inserir ação/projeto/produto no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orça-
mentária.
Projeto de Lei nº 0014/2018 do Poder Executivo que 
autoriza a contratar operações de crédito com o Badesul 
Desenvolvimento S.A - Agência de Fomento/RS para 
obras de infraestrutura urbana e obras civis neste Mu-
nicípio.
Projeto de Lei nº 0015/2018 do Vereador Carlos Jac-
ques que denomina Via Pública no Bairro Igra Sul, neste 
Município “Rua Rosenda Maria Aguiar de Carvalho”
Projeto de Lei nº 0016/2018 do Poder Executivo que 
autoriza a abrir Crédito Adicional Especial na vigente 
Lei Orçamentária.
Projeto de Lei nº 0017/2018 do Poder Executivo que au-
toriza contratações para atuarem na Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
Indicação:
nº 0010/2018 do Vereador Valmir Daitx Alexandre que: 
Sugere que a antiga Escola Cenecista seja reformada e 
lá instalada uma Creche (estabelecimento educativo que 
ministra apoio pedagógico e cuidados às crianças com 
idade até três anos de idade) e uma  Escola de Educação 
Infantil (de 4 a 5 anos).

Requerimentos:
nº 0050/2018 do Vereador Rogério Evaldt Jacob que: 
Requer autorização para a assessora Aline Rosa Albino, 
participar do curso Gestão de Redes Sociais no Poder 
Legislativo, Câmara Municipal e Gabinetes de Vereado-
res, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2018, no IGAM, em 
Porto Alegre, RS.
nºs 0051 e 0052/2018 dos Vereadores Jeferson de Jesus 
Santos e Marcos Paulo Klassen que: Requerem autori-
zação para participarem do 50° Seminário sobre o Papel 
do Poder Legislativo e Executivo no Desenvolvimento 
de Políticas Públicas para o Futuro, nos dias fias 5, 6, 7, 
e 8 de junho de 2018, em Porto Alegre, RS.
nºs 0053, 0054 e 0056/2018 da Mesa Diretora que re-
quer: a) autorização para o Vereador Fábio da Rosa, 
Presidente da Câmara Municipal de Torres, participar 
do 50º Seminário Treinamento Técnico Para Vereado-
res, Servidores, Assessores, Secretários de Câmaras e 
Prefeituras, a ser realizado nos dias 05, 06, 07, 08 de 
junho de 2018, em Porto Alegre/RS; b) encaminhamento 
de Moção de Congratulação ao Balonista Murilo Gon-
çalves, Campeão do  30º Campeonato Internacional de 
Balonismo, e ao aluno da Escola Santa Rita, Alan dos 
Santos Bauer, pelo desenho dos balões do Festival; c) 
encaminhamento de Moção de Congratulação as direto-
ras das escolas do Município que incentivaram seus alu-
nos a confeccionarem os balões do Festival, bem como 
aos vencedores do concurso: 1º Lugar Carlos Eduardo 
da Silveira Scheffer, da EMEI Alcino Pedro Rodrigues; 
2º Lugar Vitor de Souza Matos e Ítalo de Souza Matos, 
da EMF São Judas Tadeu; e 3º Lugar Francisco Oliveira 
da Silveira, da EMEI STAN.
nº 0055/2018  do Vereador Carlos Roberto Machado 
Monteiro que: Requer que seja convidada a Gerente da 
Corsan de Torres, senhora Juliana Mesquita Inácio, para 
fazer uso da tribuna popular, para fins de esclarecimento 
a esta Casa Legislativa sobre as obras que estão sendo 
realizadas em nosso Município.

Pedidos de Providências:
nºs 0032, 0033, 0034 e 0037/2018 do Vereador Valmir 
Daitx Alexandre que solicita as seguintes providências: 
a)  instalação de lâmpadas nos postes e limpeza das ruas 
e praças, em relação ao Loteamento Jardim Monte Carlo 
na Itapeva Norte; b) revitalização da praça próxima a 
Rua Santa Maria no Bairro São Jorge; c) realização de 
estudo de Drenagem entre a Avenida Barão do Rio Bran-
co com a Rua Professor Cirilo da Luz, e entre a Rua Ben-
to Gonçalves com a Rua Balbino de Freitas, com poste-
rior realização das obras necessárias; d) a recuperação 
do acesso a Praia Paraíso, que passem uma patrola na 
Estrada dos Cunhas e façam o ensaibramento, ao menos 
nos piores trechos.
nºs 0035 e 0036/2018 do Vereador Carlos Roberto Ma-
chado Monteiro que solicita as seguintes providências: 
a) sinalização da Rua Caxias do Sul, com estacionamen-
to liberado para apenas um dos lados da via pública; b) 
colocação de rotatória no cruzamento da Rua Alfiero Za-
nardi com a Rua Caxias do Sul.
nº 0038/2018 da Vereadora Mariete da Silveira que: So-
licita a instalação de iluminação pública no Jardim Mon-
te Carlo, Loteamento Dona Laura, nesta cidade.

Comunicação de Líder:

O Vereador Rogério Evaldt Jacob, líder da bancada do 
PDT, parabenizou a Prefeitura Municipal pela organiza-
ção do 30º Festival de Balonismo. Considerou o clima 
como ponto fundamental para o sucesso do evento. Fa-
lou sobre as melhorias necessárias, sobretudo com rela-
ção aos estacionamentos e cumprimentou por fim a Rá-
dio Maristela pela cobertura impecável durante a festa.

O Vereador Valmir Daitx Alexandre, líder da banca-
da do PRB, informou sobre uma atividade do partido 
que ocorrerá na presente data para planejar o evento que 
tratará da pré-candidatura para Deputados do PRB, no 
dia 8 de junho, na Associação dos Policiais Militares de 
Torres. Mencionou uma postagem que fez sobre a difi-
culdade de transitar nos dias do evento do Balonismo, 

frisando que não foi uma crítica e sim uma observação 
no intuito de contribuir. Parabenizou a administração 
pelo belíssimo trabalho na 30ª edição do Balonismo.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES

Carlos Jacques: Iniciou recordando suas palavras com 
relação ao Festival de Balonismo de 2017, reiterando 
seus cumprimentos à edição deste ano, que também foi 
um sucesso. Cumprimentou os envolvidos na organiza-
ção, frisando os esforços despendidos pelos servidores 
para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Des-
tacou o empenho da população de Torres em recepcionar 
bem o turista e afirmou que a grandeza do evento foi 
inigualável.

Carlos Roberto Machado Monteiro: Cumprimentou 
primeiramente, o trabalho da Brigada Militar que garan-
tiu a segurança no 30º Festival de Balonismo. Mencio-
nou o sucesso do evento, observando o expressivo nú-
mero de pessoas que circularam na cidade nestes dias. 
Falou sobre o projeto do BADESUL, salientando que 
fará a sugestão de uma audiência pública para que todos 
possam participar das decisões á respeito deste assunto. 
Disse que o projeto deve ser analisado com parcimônia, 
a fim de que recursos não sejam desperdiçados.

Deomar dos Santos Goulart: Parabenizou a adminis-
tração pelo sucesso de mais um evento do Balonismo. 
Contou que visitou os espaços da oncologia no hospital 
do município, ressaltando que se surpreendeu com o ta-
manho das salas para atendimento. Mencionou a impor-
tância da liberação do convêncio com o SUS para que 
os pacientes possam realizar seus tratamentos sem se 
deslocarem a Porto Alegre. Disse que fará uma comitiva 
para tratar desta questão de suma necessidade para nossa 
população.

Ernando Elias da Silveira: Fez uma breve compara-
ção entre o 30º Festival de Balonismo e o 1º, frisando 
os investimentos que foram realizados no parque depois 
de 30 anos. Mencionou a satisfação dos comerciantes, 
artesãos e agricultores que comemoraram o aquecimento 
da economia nos dias em que ocorreu o evento. Sobre o 
projeto do BADESUL disse que a aprovação é impres-
cindível para o crescimento do município.

Fábio da Rosa: Iniciou esclarecendo alguns pontos do 
projeto do BADESUL, reiterando as palavras do Prefei-
to Carlos que anteriormente veio à esta Casa explanar a 
respeito. Afirmou que os projetos de esgoto dos Bairros 
Igra Sul e Curtume estão em andamento, desta forma 
Torres terá 70% do esgoto tratado. Comentou a reper-
cussão do 30º Festival de Balonismo, parabenizando a 
todos envolvidos nos trabalhos. Considerou o apoio dos 
comerciantes que vestiram a camisa do festival e a ini-
ciativa da Secretaria de Educação que promoveu o con-
curso de balões nas escolas.

Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Iniciou sua fala pa-
rabenizando a administração pelo resultado do espaço 
pavimentado que recebeu o 30º Festival de Balonismo. 
Cumprimentou os servidores que se colocaram de forma 
integral à disposição no evento. Disse que o tumulto é 
inevitável nestes dias de festa. Destacou a inauguração 
da Escola de Gastronomia, no dia 29/04. Concluiu co-
mentando o projeto do BADESUL ressaltando o cresci-
mento que o município alcançará com as obras que serão 
contempladas com a aprovação do projeto.

Explicação Pessoal:

Carlos Roberto Machado Monteiro: Utilizou este es-
paço para esclarecer que seu objetivo não é definir quais 
obras serão realizadas com a aprovação do projeto do 
BADESUL, frisando que sua preocupação está em es-
cutar a população que o elegeu. Ressaltou que existem 
diversas demandas urgentes e que a saúde financeira do 
município deve ser preservada para que não fique uma 
herança de dívidas para as próximas gestões.
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O número de casos só aumenta. Em idades cada vez menores: se chama “síndrome 
do imperador”, e define as crianças e adolescentes que abusam de seus pais sem 
a menor consciência. A mãe costuma ser a primeira e principal vítima do pequeno 
tirano, que depois estenderá os maus-tratos a outros membros da família, a não 
ser que isso seja tratado. Mas quais são as causas desse mal que transforma a vida 
familiar em um inferno
Existem diferentes fatores que podem coroar um imperador em casa:
Pouca dedicação dos pais. O problema tem sua origem muitas vezes em proge-
nitores ausentes que, para diminuir seu sentimento de culpa pelo tempo que não 
passam com a criança, lhe concedem todos os caprichos. Com isso transmitem à 
criança a mensagem de que, apesar de sua solidão afetiva, é o centro do universo 
e os adultos estão ali para satisfazer todas as suas exigências.
Falta de limites. Derivada frequentemente da primeira causa, se os pais não dedi-
cam tempo suficiente à criança delegando a terceiros, também não terão tempo 
para educar seu filho em normas de conduta, de modo que o rei da casa sentirá que 
tem total impunidade. Nenhuma criança nasce sendo um tirano, mas que existem 
pais que não agem como adultos educadores, já que fazem todo o tipo de conces-
sões para não ter problemas e no final o que causam é um problema. Damos a eles 
muitos direitos, mas não lhes confiamos deveres. Perdemos o princípio da autorida-
de quando queremos ser amigos de nossos filhos.
Ser filho único. Não ter irmãos não leva necessariamente a se transformar em um 
mini-ditador se os pais são conscientes de sua função educativa, mas pode contri-
buir para que a criança se sinta um monarca solitário. 
Com exceção dos transtornos psiquiátricos, a síndrome do imperador é produto de 
uma disfunção educativa que pode ser corrigida. O psicólogo Vicente Garrido, autor 
do livro Os Filhos Tiranos, propõe três caminhos de atuação:
Fomentar o desenvolvimento da inteligência emocional e a consciência. Para isso, os 
pais devem ajudar seus filhos a reconhecer suas emoções e as dos demais, incidindo 
na empatia e convidando-os a praticar ações altruístas para que vejam seu efeito 
nos demais.
Ensiná-las a cultivar habilidades não violentas. Em uma casa em que os adultos 
gritam e ameaçam, dificilmente conseguiremos que as crianças se comuniquem de 
maneira sossegada. Os progenitores devem dar o exemplo e praticar com elas o 
diálogo respeitoso e a escuta.
Muitas vezes os pais hesitam por medo de que a bronca nos seus filhos seja exage-
rada. A solução passa por fixar limites.Colocar barreiras claras. Os pais não devem 
tolerar a violência e a mentira. Essas são linhas vermelhas que a criança deve saber 
que não pode cruzar, por mais estratégias que use para nos testar.
Os limites conferem segurança às crianças, que sentem-se perdidas se não existem 
pautas de conduta em casa. A clareza nessas barreiras, o reforço positivo e, princi-
palmente, dedicar-lhes nosso tempo lhes dará a segurança para desenvolverem-se 
como pessoas autônomas e felizes.

“Síndrome do imperador” 

Psicoterapeuta / Psicanalista
Espaço Psicanalítico Educacional  |  Fone. 9221 9189

Paula Borowsky
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ÁRIES - Apesar de tanta intensidade 
e um convite claro para a mudança, a 
vida te oferece energia extra e muita fé 
para agir, ariano. Uma semana intensa, 
de acontecimentos inesquecíveis. Um 
momento de resultados que te ajudam 

a ajustar a rota e situações que deixam muito claro se 
você está – ou não – no caminho certo. Dias favoráveis 
à ação, à comunicação, os estudos e viagens.

TOURO - Essa Lua Cheia é um presente 
de aniversário pra você, taurino. Mesmo 
que seu aniversário seja só mais adiante, 
esse momento oferece grandes oportuni-
dades de mudança e portas que se abrem 
diante de você. Essa é pra ser uma fase 

mais leve, mais multi, mais diversa e mais divertida. Pra fa-
zer coisas novas, se soltar, ser feliz na vida. E com muito 
foco pro amor.

GÊMEOS - Apesar de tanta coisa pare-
cendo tão difícil, acredite, geminiano, é 
um momento especial, de organização de 
vida, mudanças de hábitos e tantas deci-
sões importantes. Uma semana produtiva 
e cheia de resultados no trabalho e de ati-

tudes para melhorar sua vida e saúde. É hora de encontrar 
seu ritmo, seus prazeres, seu tempo, sua alegria de viver. 
Ser leve como é!

CÂNCER - Você sempre sente a Lua 
Cheia com força total, canceriano? Isso é 
normal e como á Lua é sua regente, esse 
é o momento ideal para perceber suas 
emoções e avaliar sua vida. É uma sema-
na para olhar pra suas questões pessoais, 

para viver mais intensamente o amor, para ter mais prazer 
na vida. É hora de ouvir mais sua intuição e seguir muito 
mais seu coração.

LEÃO - Tem sido um período mais difícil 
pra você, leonino? Se você está cansado 
de alguma situação, a boa notícia é que 
isso está prestes a passar. Essa é uma 
semana importante para reorganizar todo 
contexto família x trabalho, vida pessoal x 

vida social, o que você quer x o que os outros esperam de 
você. É fundamental saber qual caminho deseja seguir e 
se abrir para as novidades.

VIRGEM - Que tal se encher de coragem e fa-
lar o que está sentindo, virginiano? Isso pode 
trazer alívio, abrir portas, mudar alguma coisa 
importante. Abra-se para olhar sua vida com 
mais coragem e amor. É um período profissio-
nalmente próspero e de bons contatos. Mas é 

importante levar a sério suas vontades, sua criatividade, sua intui-
ção. E se algo está empacado, deixa fluir. Relaxe…

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Titi Vidal

LIBRA - É pra ser um momento mais leve, libriano, 
aberto para viagens, cursos, mudanças, estudos e 
comunicação. Os assuntos familiares ou afetivos 
podem correr de forma mais amarrada e nem todos 
estão no seu timing. Mas não importa. Foco no que 
quer e invista você em seus projetos, sem pensar 

tanto no que os outros estão achando disso tudo. Cuide bem das fi-
nanças.

CAPRICÓRNIO - É hora de olhar 
com mais carinho, coragem e 
otimismo para seus projetos de 
vida, capricorniano. E é impor-
tante se conectar com as pesso-
as certas, saber quem te ajuda, 

quem deve estar com você nesse momento. É 
um momento de contatos e encontros significa-
tivos no dia a dia e no trabalho, de amizades 
que se fortalecem, de vínculos que se formam. 
Encare as tensões familiares.

AQUÁRIO - É uma semana tão 
importante em seu trabalho, aqua-
riano. Mais fama, visibilidade, su-
cesso, brilho. Mas é fundamental 
se organizar bem, ter as pessoas 
certas por perto, usar mais a cria-

tividade e ouvir também os outros. É importante 
repensar questões internas. Uma semana para fa-
zer algumas mudanças rumo ao seu destino, e se 
aprofundar mais no que está funcionando.

PEIXES - É hora de rever e dar mais 
atenção aos seus sonhos e projetos 
de vida, pisciano. Olhe pro futuro de 
forma mais otimista. Semana linda 
pra viajar, estudar, divulgar. Ótimos 
dias para programas familiares e 

para receber amigos em casa. Mas é fundamental 
cuidar bem do dinheiro e só gastar com o que já es-
tava previamente planejado e organizado. Foco no 
essencial.

ESCORPIÃO - Uma Lua Cheia toda podero-
sa no seu signo pode trazer acontecimentos e 
transformações importantes, escorpiano. Permi-
ta-se sentir, se entregar, viver. Existe um foco em 
questões pessoais, amor, um transbordamento 
emocional total. Dias de intensa sexualidade, 

mais intimidade com seu amor ou um novo amor. No trabalho, as 
coisas tendem a correr mais devagar. Não force a barra.

SAGITÁRIO - Essa Lua Cheia joga luz em seus 
porões, sagitariano. Você pode enxergar coisas 
que até agora estavam ocultas ou confusas, 
pode tomar decisões importantes e até mesmo 
fazer mudanças em sua vida. Um período de le-
veza e alegria no amor, de encontros marcantes 

e fluidez nas relações. Mas é importante olhar com atenção e 
responsabilidade para os assuntos materiais.

VARIEDADES

(Semana entre 30/04 e 07/05)
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Meninos da Escolinha Municipal de Futebol de Passo de 
Torres fazem testes para a base do Internacional

No dia 29 de abril o Inter-
nacional de Porto Alegre, na 
cidade de Osório/RS,  uma 
seleção (peneira) de meninos 
visando o ingresso de novos 
talentos nas categorias de 
base do clube. A Escolinha 
Municipal de Futebol de Pas-
so de Torres, criada há apro-
ximadamente um ano, se fez 
presente com 10 meninos. O 

Secretário de Esportes Alan 
Miguel Constate e o Profes-
sor da Escolinha Alex da Silva 
ficaram entusiasmados com 
o desempenho dos meninos 
passotorrenses, sendo que 
Nicolas da Rosa Ferraz foi se-
lecionado e ficará 7 dias no 
clube prestando mais testes. 

"O Governo do Município 
parabeniza o menino Nico-

las e sua família, assim como 
parabeniza a todos os meni-
nos da Escolinha Municipal 
de Futebol  - que busca não 
somente formar atletas mas 
cidadãos de bem. Cabe salien-
tar também a parceria com o 
Consulado do Internacional 
do município de Passo de Tor-
res", ressaltou a administra-
ção do município.

Agricultores concluem curso sobre agricultura ecológica
Trinta agricultoras e agri-

cultores da região concluíram 
na quarta-feira, 25 de abril, 
o curso Princípios Básicos da 
Agricultura Ecológica. Minis-
trado semanalmente pelo 
Centro Ecológico no Centro de 
Formação Pastoral em Dom 
Pedro de Alcântara desde o 
início do mês, o curso abor-
dou, em 32 horas de aulas te-
óricas e a campo, conteúdos 
sobre produção, certificação 

e comercialização de alimen-
tos ecológicos. 

O Princípios Básicos é um 
curso destinado a famílias 
que querem fazer ou já fize-
ram a transição para a agricul-
tura ecológica, mas mesmo 
participantes como o jovem 
Natan Fernandes, agricultor 
ecologista praticamente des-
de que nasceu, avaliou que 
relembrou práticas como a 
cobertura morta, algumas 

plantas que não usava mais, 
entre outros conhecimentos. 
“Foi bom conversar, ver al-
guns manejos diferentes nos 
bananais". 

No dia 24 de maio está 
prevista a conclusão do curso 
ministrado em Mampituba, 
na Escola Demétrio Alves Fo-
gaça, para 40 agricultoras e 
agricultores do município.

Por Miriam Sperb

Nos 30 anos de Arroio do Sal, placa para homenagear comissão Emancipadora
Na manhã de 26 de abril, os 

servidores da administração do 
município de Arroio do Sal e alu-
nos das escolas municipais tive-
ram uma manhã festiva alusiva 
ao aniversário da cidade. A pro-
gramação iniciou com um café da 
manhã servido para entidades e 
servidores, na SAAS (Sociedade 
Amigos de Arroio do Sal), segui-
do de um ato cívico na Praça da 
Emancipação, juntamente com o 
prefeito Affonso Flávio Angst, se-
cretários, vereadores, Comissão 

Emancipadora, representantes de 
associações e entidades, onde foi 
cantado o Hino Nacional e o Hino 
do Município.

 Houve também o descerramen-
to da placa alusiva aos membros 
da Comissão e um breve discur-
so do conselheiro fiscal.De volta 
à SAAS, a programação encerrou 
com o lançamento do Portal do 
Servidor e uma palestra motiva-
cional, ministrada por Joel Maciel, 
palestrante da Fundação Ulysses 
Guimarães.

Grupo de dança Raízes Açorianas apresenta-se no Festival do Balonismo
O Grupo de Dança Raízes 

Açorianas, do município de 
Passo de Torres,  foi um dos 
que fez apresentação cultural 

no Festival Internacional de Ba-
lonismo na cidade vizinha de 
Torres/RS. 

Conforme a prefeitura do 

Passo de Torres, "o Grupo, 
que foi municipalizado, vem 
conquistando seu espaço nos 
eventos regionais, onde os jo-

vens passotor-
renses difun-
dem a cultura 
açoriana. É cul-
tura local sen-
do valorizada".

Torneio de Tênis de Mesa em 
Terra de Areia

A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Turismo, Desporto e Lazer rea-
lizou no último domingo, 29 de abril, no 
Ginásio Poliesportivo o Torneio de Tênis 

de Mesa. A competição contou com 14 
atletas inscritos e os grandes vencedores 
foram: 1º Lugar: Welynton; 2º Lugar: Vol-
nei; 3º Lugar: Márcio e Maykel.  
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Prefeitura de Arroio do Sal 
lança Portal do Servidor

Na manhã de 26 de abril, 
foi lançado o Portal do Ser-
vidor, plataforma onde os 
servidores da Prefeitura 
Municipal de Arroio do Sal 
podem consultar todos os 
seus dados e de seus depen-
dentes, contracheque, as-
sentamentos, averbações, 
férias gozadas e agendadas, 
comprovante de rendimen-
tos, resumo da folha de pa-
gamentos e sua ficha finan-
ceira completa.

A plataforma é de fácil acesso em 
todos os dispositivos, desde computa-
dores à tablets, sendo necessário ape-
nas acesso à internet. Para acessar o 
portal, basta entrar no site da prefeitu-
ra de Arroio do Sal (http://arroiodosal.
rs.gov.br/), acessar a aba Portal do Ci-
dadão e localizar o Portal do Servidor.

O objetivo é integrar todas as infor-

mações de interesse do servidor em 
um único local, facilitando o acesso e 
viabilizando a declaração do imposto 
de renda, visto que é possível consul-
tar facilmente a declaração de rendi-
mentos.

Este serviço é uma iniciativa da Se-
cretaria de Administração, juntamente 
com o setor de Tecnologia e Informa-
ção e da prefeitura municipal.

Prefeitura de Arroio do Sal inicia 
estudo para implantação do 

Projeto Global de Redes de Esgoto 

Na manhã de quinta-feira, dia 03 de 
maio, o prefeito de Arroio do Sal Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), junto com 
assessores e secretários da municipa-
lidade local esteve em reunião com as 
empresas Engeplus e Corsan. É que a 
Engeplus Engenharia é contratada da 
Corsan para elaborar o estudo de con-
cepção do Projeto Global de Redes de 
Esgoto, rede esta que está planejada 
para ser implantada na área central do 
município, contemplando os balneários 
Figueirinha, centro e Areais Brancas.

Os estudos serão entregues em ou-

tubro deste ano, após a coleta de da-
dos que está sendo feita pelos técnicos 
da Corsan e pelos engenheiros da En-
geplus.  O trabalho complementa um 
projeto já protolocado anteriormente, 
no dia 24 de abril, no qual contempla 
ainda as avenidas Interpraias (de Areias 
Brancas até Figueirinha) e Assis Brasil. 
Tal projeto busca atender um passivo 
(falta de estrutura sanitária) de prédios 
em construção, fazendo parte de um 
acordo firmado entre Ministério Públi-
co Federal, Corsan e Prefeitura Munici-
pal.

Prefeito Bolão (ao fundo) comandou a reunião que trata da infraestrutura sanitária da cidade

Pescadores e surfistas na luta pela 
limpeza da orla de Arroio do Sal

Na manhã do último sábado, 28 de 
abril, as associações ASAS (Associação dos 
Surfistas de Arroio do Sal), ASR (Associa-
ção de Surf da Rondinha) e associação de 
pescadores da cidade realizaram conjun-
tamente uma ação de limpeza da beira da 
praia. O Trabalho solidário à natureza local 
reuniu onze pessoas que buscavam espe-
cificamente a preservação da praia.

Foram recolhidos cerca de cem quilos 
de lixo, sendo que neste número estavam 

incluídas uma quantidade significativa de 
baganas de cigarro e canudos plásticos (os 
mais perigosos para os animais), além de 
garrafas plásticas e de vidro, sacolas, pa-
péis, dentre outros materiais desejados na 
areia da praia.

Conforme informam os líderes da ação 
solidária, a atividade terá continuidade 
e projeta que será repetida uma vez por 
mês, contemplando todos os balneários 
do município.

Programa de Atenção Integral à Família 

atuante em Dom Pedro de Alcântara
Durante o mês de abril deu-se 

inicio as atividades do PAIF (Pro-
grama de Atenção Integral a Fa-
mília), uma parceria do Departa-
mento de Assistência Social com 
o CRAS de Dom Pedro de Alcân-
tara. O PAIF consiste no trabalho 
social com famílias, de caráter 
continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva da 
família, prevenir a ruptura de seus 
vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir 
na melhoria de sua qualidade de 
vida. Os Grupos do PAIF aconte-
cem nas comunidades de Morro 
dos Leffa, Canto dos Hilários, Ar-
roio dos Mengue e Porto Colônia, uma 
vez ao mês em cada comunidade, com 

atividades diferenciadas, coordenado 
pela Psicóloga Angela Benetti e a As-
sistente Social Valéria Cardoso. 

Mutirões pretendem castrar dezenas de animais nos finais 
de semana em Arroio do Sal

A empresa S.O.S Bicho Urbano disponibilizará todos os equipamentos e médicos veterinários necessários

Na manhã de terça-feira, 24 de 
abril, o prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão) e o Secretá-
rio Municipal do Meio Ambiente, Luiz 
Carlos Schmitt, estiveram em reunião 
com a responsável pela proteção ani-
mal de Arroio do Sal, Maria Teresinha 
Martins da Silva, a presidente da Ins-
tituição S.O.S Bicho Urbano, Marcia 

Lirio e o técnico em vigilância sanitária, 
Emílio Schaly. O objetivo da reunião foi 
trocar ideias para trazer para Arroio do 
Sal um grande mutirão da castração de 
animais. 

Conforme a Diretoria de Comunica-
ção de Arroio do Sal, assim que o pro-
jeto for aprovado pelo CRMV (Conse-
lho Regional de Medicina Veterinária), 

"irão ser castrados até setenta animais 
por dia, nos finais de semana". A em-
presa S.O.S Bicho Urbano disponibili-
zará todos os equipamentos e médicos 
veterinários necessários. Para maiores 
informações entrar em contato com a 
Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca pelo fone (51) 
3687-3535
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Evento ocorreu entre os dias 26 e 27 de abril na ULBRA Torres

Torres recebeu XI Semana do 
Ministério Público do Litoral Norte

A ULBRA Torres recebeu, durante os dias 26 e 27 de 
abril, a XI Semana do Ministério Público (MP) do Lito-
ral Norte do Rio Grande do Sul, que é uma realização 
Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(AMPRS), da ULBRA Torres através do curso de Direito, 
e conta com o apoio da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público, e do Ministério Público do Rio Gran-
de do Sul.
No início dos trabalhos da XI Semana do MP do Litoral 
Norte, o presidente da AMP/RS, Sérgio Harris, mencio-
nou a importância de ser aberto esse momento de di-
álogo entre Ministério Público e academia. "Em poucos 
espaços acadêmicos é possível se alcançar esse tipo de 
riqueza", disse. Já o promotor de Justiça de Torres, e 
professor na ULBRA Torres, Vinicius de Melo Lima se-

guiu na mesma linha e afirmou que a comunidade do 
Litoral Norte já incorporou o evento no calendário aca-
dêmico, com grande envolvimento dos alunos. Por fim, 
a diretora da ULBRA Torres, Débora Borges Thomas, 
destacou que "É imprescindível para uma aprendizagem 
eficaz e inovadora de nossos acadêmicos do curso de 
Direito, o debate e a reflexão sobre temas sociais tão 
relevantes e contemporâneos trazidos pela Associação 
do  Ministério Público do RS."
Participaram da abertura da XI Semana do MP o vice-
-presidente da AMP/RS, João Ricardo Tavares; o coor-
denador do Núcleo Litoral Norte da AMP/RS, Fernando 
Andrade Alves; a promotora de Justiça Susana Spode; o 
coordenador do curso de Direito da ULBRA Torres, Ale-
xandre da Silva Quartiero; dentre outras autoridades. 

procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen

Palestras e livros lançados
O primeiro palestrante da noite de abertura foi 
o procurador-geral de Justiça, Dr. Fabiano Dalla-
zen, que falou sobre o Princípio da Resolutivida-
de na Constituição Federal de 1988. "O Direito 
é um produto do homem e da sociedade, que é 
dinâmica e está em processo constante de trans-
formação. Assim, as normas e o ordenamento ju-
rídico precisam ser adaptados aos novos tempos 
para atender as demandas sociais, responsabili-
dade essa que é dos operadores do direito e dos 
acadêmicos". Durante sua fala, Dallazen apontou 
a importância da Constituição Federal de 1988 
para a garantia da estabilidade política brasileira. 
Ao recuperar fatos históricos que foram marcados 
pela ruptura da constitucionalidade através de 
golpes, o PGJ destacou que mudanças na Cons-
tituição significam um retrocesso. “Mesmo com 
toda a crise política que vivemos, as instituições 
estão funcionando e estas dificuldades somente 
serão superadas com o fortalecimento da via ins-
titucional e da democracia”, avaliou.
Na sequência da manifestação do procurador-
-geral de Justiça, a coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e 
da Ordem Econômica, Caroline Vaz, palestrou so-
bre o tema Segurança Alimentar e o Combate à 
Fraude de Medicamentos. A promotora de Justiça 
explicou alguns dos fundamentos para a atuação 
do poder público na área do consumidor, como 
o princípio de precaução; o direto à informação 
(contido no artigo 6º, inciso III, na Lei nº 8078/90); 
a fiscalização efetiva dos alimentos e medicamen-
tos, desde a sua produção até o consumo propria-

mente dito; e a orientação para emancipação do 
consumidor para escolher corretamente os pro-
dutos antes de adquiri-los. Caroline Vaz também 
discorreu sobre o Programa Segurança Alimentar, 
que tem o objetivo de articular, orientar, educar, 
receber denúncias e atuar em conjunto com di-
versos órgãos, como Ministério Público, Ministé-
rio da Agricultura, Vigilância Sanitária Estadual, 
Procon-RS, Polícia Civil, entre outros.
Após as palestras, dois livros foram lançados. O 
egresso da ULBRA Torres, Daniel Sant'ana Biten-
court, que também é servidor no Ministério Pú-
blico realizou o lançamento da obra Os Servidores 
do Ministério Público podem advogar? E o pro-
motor de Justiça de Torres, e professor na ULBRA 
Torres, Vinicius de Melo Lima, fez o lançamento 
da obra Direitos Sociais e Narrativas Processuais 
-- O Policentrismo Decisório na Democracia Bra-
sileira, que é de sua autoria em parceria com o 
Dr. Marcelo Cacinotti Costa.
 Já na segunda noite do evento, o primeiro pa-
lestrante foi o promotor de Justiça do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, Marcelo Tubino 
Vieira, que falou sobre A atuação da Promotoria 
de Justiça de Combate à lavagem de dinheiro. A 
última palestra da noite com o também procura-
dor de Justiça do Ministério Público do Rio Gran-
de do Sul, Gerson Daiello, que abordou A investi-
gação criminal às organizações criminosas. Outro 
destaque da noite foi a presença do procurador 
de Justiça do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul, e ouvidor da Instituição, Mauro Henrique 
Renner.
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Essa semana parece que foi o início do fim dos tempos. Um prédio 
com moradores de rua desabou no centro de SP, um galpão gigante 
com medicamentos pegou fogo no RJ, uma índia foi pega vendendo 
um filhote de Bugio não lembro aonde e um cardeal de 3a hierarquia 
do Vaticano foi indiciado por pedofilia. Se a gente não cuidar daqui 
a pouco o mundo vira a série “3%” ou sei lá... o “Armageddon”. Mas 
no meio de toda essa m@@@@ a gente vai ter que dar um credito-
zíneo pro Kim Jong-un. Ele resolveu dar as mãos pra Coreia do Sul 
e levantar a bandeira da paz depois de 65 anos de guerra. Achei 
estranho ele mudar o rumo das coisas, pois no início do ano ele 
mostrou pro mundo que a Coreia do Norte sabe fazer míssil como 
ninguém. Mas vamos falar de coisas boas. Deixa eu ver aqui... ééé... 
hummm... (horas depois...) Passei a manhã toda em busca de infor-
mações positivas e graças a Deus encontrei um site alto astral que 
só publica notícias boas. O site SÓ NOTÍCIAS BOAS publica matérias 
que fazem a gente voltar a acreditar no ser humano e ter esperan-
ças de que um mundo melhor é possível. Seguem algumas notícias 
boas publicadas no site recentemente... "60 mil soldados são con-
vocados para plantar árvores na China"; "Mulheres na liderança dão 
mais lucro às empresas, diz pesquisa"; "Chile aprova ensino supe-
rior gratuito para toda a população”; e "Antibiótico criado por formi-
gas pode ajudar a humanidade". E pensar que a gente vive pisando 
nas formigas e nem percebe. David Byrne da banda "Talking Heads" 
também resolveu focar nas coisas boas que existem no mundo e 
criou o blog REASONS TO BE CHEERFUL (RAZÕES PARA SER ALE-
GRE). O blog está em inglês, mas não tem problema, né? Tradutores 
on-line existem pra isso. A gente precisa perder essa mania que a 
gente tem de achar que inglês é difícil. Hoje em dia existem várias 
escolas com uma variedade de métodos que combinam com cada 
pessoínea e, além disso, existem os cursos on-line gratuitos. Atual-
mente, o acesso está tranquilo e favorável. Vai lá e pá! Demorou. 
O importante é a gente focar em leituras positivas, nem que elas 
estejam em aramaico, javanês ou klingon, idioma do filme “Jornada 
nas Estrelas”! Kkk! Que mais? Bom, como estamos em maio vamos 
mandar um oi pra todas as noivas e também pro povo de touro e 
gêmeos. Taurinos peloamordedeus sejam mais flexíveis e menos ra-
cionais. Galera de gêmeos, diminuam a inconstância e controlem a 
eloquência. Se você tem mais de 30 anos nada disso serve pra você, 
pois a partir dessa idade a gente já começa a ter mais coisíneas do 
nosso signo ascendente do que do signo de nascimento. Astrologia 
é uma coisa séria, embora não pareça. Aristóteles lá em 384 a.C. 
difundiu a ideia dos 4 elementos (ar, fogo, água e terra) como in-
fluenciadores do comportamento humano e várias personalidades 
importantes da história da humanidade usaram a astrologia pra to-
mar grandes decisões. O espaço está acabando. Leiam sobre astro-
logia pra variar um pouco. É um assunto super interessante. People, 
estaremos realizando alguns atendimentos holísticos neste mês em 
SP. Retornaremos com os atendimentos em Torres em junho. Boa 
semana, força na peruca e que todo o ‘desamor’ se transforme em 
chocolate! Beijos e até! ;)

Psicóloga e Terapeuta Holística
CRP 07/19777 | CRTH-BR 0345 Reg. Internacional
Rua Bento Gonçalves, 165 - Edifício Pinho Executive
Contato: 51 99348.8583 (WhatsApp)

Filosofando Sem Filtro

Caroline Westphalen

CULTURA

Os 50 anos do Maio 68 em 
foco no Cineclube Torres

Em maio, os filmes escolhidos pelo Ci-
neclube Torres procuram ilustrar o emble-
mático Maio de 68 -  movimento político-
-cultural que mobilizou a Europa - a partir 
de vários pontos de vistas. Haverão filmes 
tanto daquela época como de tempos mais 
recentes, relendo os eventos de forma mais 
ponderada e distanciada. As sessões serão 
às segundas feiras, no Auditório José Antô-
nio Picoral, na atual Casa da Terra e antigo 
Centro Municipal de Cultura -  sempre às 
20h, sempre com entrada franca.

"Teremos filmes quase sincrônicos, como 
o clássico de Jean-Luc Godard 'A Chinesa' 
(a ser exibido dia 14 de maio), de 1967, que 
antecipa alguns aspetos do movimento, ou 
a obra do Suíço Alain Tanner, 'Jonas que 
Terá 25 Anos no Ano 2000' (a ser exibido 
dia 21 de maio), de 1976 e ambientado no 
rescaldo da transformação da sociedade 
pós-movimento. Mas também haverá es-

paço para obras recentes de dois autores, 
o italiano Bernardo Bertolucci e o francês 
Olivier Assayas, que procuraram a poste-
riori reconstruir o quadro ideológico e os 
acontecimentos a partir de narrativas am-
bientadas naquele período e relacionadas 
com o cinema: respectivamente o italiano 
em “Os Sonhadores” (a ser exibido dia 28 
de maio) de 2003 e o francês no filme auto-
biográfico “Depois de Maio” (a ser exibido 
dia 7 de maio), já em 2012", ressalta o ide-
alizador do Cineclube, Tommaso Mottironi, 
que continua explicando: "Em foco estará 
sempre o movimento que significou espe-
ranças enormes e ao mesmo tempo desi-
lusões tremendas, Maio 68, marcando de 
forma indelével a sociedade no seu todo, 
com ideias, imagens e slogans impactantes 
como 'É proibido proibir', 'A imaginação no 
poder' e 'Não quero perder minha vida ga-
nhando-a'".

Maio de 68 
Maio 68 foi um movimento político, so-

cial e cultural breve, praticamente concen-
trado naquele mês de 1968, mas teve um 
impacto enorme que pautou toda uma re-
volução silenciosa da sociedade europeia, 
uma revisão de valores e de referenciais. 
Em termos políticos globais, coincidiu com 
o recrudescimento da guerra do Vietnã, a 
primavera de Praga, o auge do maoismo 
com a Revolução Cultural, a eclosão das 
principais guerras pela descolonização na 
África e, no Brasil, o aumento de protestos 
contra a ditadura militar.

O movimento nasceu no seio do meio 

universitário francês, com o pretexto de 
contestar uma mudança no sistema edu-
cacional, mas já integrando um mosaico de 
questionamentos sobre o sistema político-
-econômico a nível global e sobre a socie-
dade tradicionalista da época. Em breve a 
“revolução de 68” partindo de Paris tomou 
as ruas e as praças de várias cidades fran-
cesas, invadiu as fabricas, juntou na luta jo-
vens e a classe trabalhadora, e mesmo que 
a duração do movimento, em termos cro-
nológicos, tenha sido breve, é impensável 
a sociedade atual sem as transformações 
consequentes ao Maio 68
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Programação, Robótica e Internet das 
Coisas chegam em Três Cachoeiras

 O Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (STADS) iniciou 
nesta terça-feira (24/04) as atividades do projeto 
de Extensão Programação de Computadores, Ro-
bótica e Internet das Coisas, na Escola Estadual 
Dom José Barea, na comunidade de Santo Anjo 
da Guarda em Três Cachoeiras (RS).
O projeto leva conceitos de programação de 
computadores e raciocínio lógica através do uso 
de ferramentas como Code.org e Scratch, e de 
prototipação eletrônica e Internet das Coisas 
através da plataforma Arduino aos alunos do 4º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Além disso,  o projeto tem como objetivo capa-
citar os estudantes a trabalhar com novas tec-
nologias em novos cenários, tanto do cotidiano 
social, quanto do mercado de trabalho, visto o 
grande crescimento das tecnologias relaciona-

das. "Acreditamos também estar contribuindo 
para um novo modelo de Ensino, com o desen-
volvimento de habilidades e competências mais 
focadas nos novos desafios que crianças e ado-
lescentes terão no cenário atual. Além do apoio 
da Direção, através da diretora Elaine Scheffer 
e da professora Adriane Lipert Bittencourt, o 
projeto receberá o apoio da professora Simone 
Machado, que acompanhará as atividades de-
senvolvidas pelo professor Vinícius Magnus", 
destacou Adriana Bueno, coordenadora do curso 
na ULBRA Torres.
As atividades fazem parte do projeto de Extensão 
do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas na ULBRA Torres. 
O curso já desenvolve uma série de projetos vol-
tados para a comunidade do Litoral Norte do Rio 
Grande do Sul e Sul de Santa Catarina
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Igra Torres F.C. aplicou 9 a 0 na equipe do Sandrimar

ESPORTES

Casa São Paulo de Futebol Sete teve goleada histórica 
do Igra e grandes jogos

Atletas torrenses voltam com bons resultados da primeira etapa do 
Torneio de Boxe Cinturão de Ouro 2018

Os atletas da ONG torren-
se 'Construindo Gigantes' lu-
taram no último sábado (28) 
na Primeira Etapa do Torneio 
Cinturão de Ouro - em Curiti-
ba - e trouxeram vitórias para 
Torres.  Conforme relatou o 
treinador Dionatan Pacheco, 
"Valmir Júnior venceu seu 
combate em uma luta dificíli-
ma contra um adversário ex-
tremamente forte (e que con-
tava com o apoio da torcida). 
Já os atletas Hiago Machado 
e Erick Soares lutaram entre 
si e deram um show para os 

espectadores, sendo Hiago o 
vencedor da contenda.Infeliz-
mente o atleta Elias Pasturiza 
que se recupera de lesão, aca-
bou não participando".

Com estes resultados os 
atletas começam bem a 
competição, pontuando e 
se posicionando na primei-
ra posição em suas respec-
tivas categorias. O grante 
vencedor do Cinturão de 
Ouro de Boxe 2018 só será 
conhecido em agosto. É 
que o campeonato tem, no 
total, quatro etapas. A fi-

nal acontece em Balneário 
Camboriú. "A viagem dos 
nossos atletas torrenses até 
Curitiba foi possível graças 
aos patrocinadores Estofa-
ria Bearte, Mecânica RPM, 
HidroAmbiental, Torres Cal-
çados e Ostheoclin - além 
dos amigos e alunos que nos 
ajudam. Já informando, que 
o nosso atleta Valmir Jr na 
sexta-feira (04)irá disputar 
o campeonato Paulista de 
boxe. Esperamos a torcida 
de todos!", conclui Diona-
tan.

Master do Torrense vence fora de casa

A equipe master do Torrense foi ao Passo de Tor-
res jogar no estádio municipal, contra a boa equipe 
do Esporte Clube Progresso e obteve um excelente 
resultado. Num jogo onde as duas equipes busca-
ram a vitória, o Torrense levou a melhor e goleou a 
equipe local pelo placar de 5 x 1. Os gols do Alviver-
de foram marcados por Sandrinho (2); Dionathan 
(2) Paulo Japa (1). 

O técnico Adroaldo Lummertz colocou em cam-
po a seguinte equipe: Maicon no gol; Ezequiel e 
Édio de laterais; Tiago Vazzata e Cristiano de zaguei-
ros; Tiaguinho e Jander de volantes; Paulo Japa e 
Guerra meias; Sandrinho e Dionathan de atacantes. 
O próximo jogo do Torrense será em Três Cacho-
eiras no estádio do Pontal, contra a equipe do Sul 
América dia 05/05

No último domingo (29/04), ocorreram 
mais quatro jogos pela segunda edição do 
Campeonato Casa São Paulo de Futebol 
Sete, realizado na Arena Copa Torres.
As 14h Igra e Sandremar fizeram um jogo 
onde a experiente equipe do IGRA não deu 
chances para a equipe do São Cristóvão. 
O atual campeão aplicou a maior golea-
da das duas edições do campeonato, 9x0; 
marcaram para o Igra: Pedrinho (3), Murilo 
(2), Giordan, Jesiel, Biju e Monteiro.
As 15h Guarita e Ferropel realizaram um 
grande jogo. O Ferropel dominou a primei-
ra metade do jogo, onde abriu 3x0 com 
Gustavo, João Henrique e Rhangel. Na se-
gunda metade do jogo o Guarita reagiu e 
comandou a virada histórica, fazendo qua-
tro gols, com Lucas Escouto (2), Lucas Car-

doso e Digão. Final: 4 x 3 pro Guarita
As 16h Os Primos e Los Primos disputaram 
até o último segundo da partida. num jogo 
pegado. A partida terminou empatada em 
2x2, com gols do Bruno e Charles (para o 
Os Primos), e Vini e Marcelo (que marca-
ram pelo Los Primos). Nas penalidades, o 
Los Primos levou a melhor, vencendo por 
3x2.
As 17h, encerrando a 4ª rodada, Cisplatino 
e Amigos realizaram outra grande partida. 
A equipe do técnico Matheus no inicio da 
partida segurou a forte equipe do Amigos, 
mas não resistiu à pressão e acabou der-
rotada por 4x0 -  com gols do Fabinho (2), 
Igor e Rômulo.
No próximo domingo, acontece a 5ª Roda-
da.

Campeonato Gaúcho de 
Bocha para Cadeirante em 

Arroio do Sal

 Neste final de semana, dias 28 
e 29 de abril, ocorreu a segunda 
Etapa do Campeonato Gaúcho 
de Bocha para Cadeirantes, na 
Sociedade de Amigos de Areias 
Brancas (SAAB), em Arroio do Sal. 
Um dos vencedores é de Arroio 
do Sal, Patrique Cipriano, o qual 
é o único representante do litoral 
norte no campeonato.

Na série prata os vencedores 

foram Vanderson – ASSAMPAR; 
Valdir – ACADEF; Diego – LEME; 
Ari – LEME; Darlei – LEME; Clau-
dia – SOCEPE; Marco Lang – AABB 
e Denilson – ASSAMPAR. Na sé-
rie ouro, os vencedores foram 
Francisco – ASSAMPAR; Everaldo 
– ACD; Anderson – ACD; Joel – 
ACADEF; Gomes – ASASEPODE; 
Patrique – SAASB; Ismael – ACD e 
Pedro – ASASEPODE.
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Garden Open Mall está sendo construído pela R Dimer. Na imagem, uma projeção do futuro empreendimento, cuja previsão 
de lançamento é março de 2019

ECONOMIA

Torres terá shopping a céu aberto na Avenida Castelo Branco

Uma obra na Avenida Castelo Branco, exata-
mente em frente da área onde se localiza o Par-
que do Balonismo, já chama a atenção de quem 
está entrando ou saindo de Torres. Conforme 
anunciam as placas, será o primeiro shopping 
a céu aberto de Torres. Conforme a R Dimer In-
corporadora, que comanda o projeto, o Torres 
Garden Open Mall representa investimento de 
R$ 15 milhões, sendo que terá 22 lojas, soman-
do mais de 9 mil metros quadrados construí-
dos.
A empresa detalhou à coluna da economista 
Marta Sfredo (da Zero Hora) que o local foi es-
colhido por ser alternativa de fácil acesso em 
Torres, além de ser caminho para a universi-
dade Ulbra. A opção por um terreno próximo 
do Parque do Balonismo, conforme a R Dimer, 

deve-se à percepção de que o local recebe in-
vestimentos a cada nova edição. Conforme a 
colunista, há pelo menos uma negociação enga-
tilhada com uma rede de lojas, que deverá atu-
ar funcionar como âncora do empreendimento, 
exatamente como nos grandes shoppings.
Com previsão de entrega em março de 2019, 
o mall terá  139 vagas de estacionamento. A 
empresa que dirige a obra tem outros quatro 
prédios residenciais na cidade, dos quais dois 
foram entregues e outro ficará pronto em pou-
cos meses. O mall será o primeiro investimento 
comercial feito pela R Dimer em Torres. A em-
presa também mantém na cidade um bike sha-
re (uso compartilhado de bicicletas) em parce-
ria com imobiliárias locais e outros  parceiros.

*Com informações de Gaúcha ZH

EDITAL No 14/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Torres, através de seu Presidente FÁBIO DA ROSA, 
TORNA PÚBLICO que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL COM FIXAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO, referente 

à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de implanta-
ção, treinamento, conversão, suporte técnico e locação mensal de sistemas 
de gestão pública municipal para a administração da Câmara Municipal de 

Torres, no dia 24 de maio de 2018, às 15 horas, para abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta, no Setor de Licitações, no seguinte endereço: Av. 

do Riacho no 1423, Bairro Centro, Câmara Municipal de Torres, Fone: (51) 
3664-2319.

O Edital está disponível no site e mural da Câmara Municipal de Torres.
  

Salário médio do brasileiro cai em 2017 e fica em R$ 2.112
Metade dos trabalhadores recebeu R$ 754 no ano passado, segundo IBGE. No topo, 1% dos trabalhadores mais 

bem pagos receberam R$ 27.213

O rendimento médio do trabalho brasilei-
ro recuou de R$ 2.124 para R$ 2.112 entre 
2016 e 2017, queda de 0,56%. Os dados di-
vulgados dia 11 de abril pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) fazem 
parte da PNAD Contínua e consideram os 
rendimentos recebidos apenas por traba-
lhadores ocupados com 14 anos ou mais de 
idade (124,6 milhões de brasileiros).
O rendimento é maior para o trabalhador 
do Centro-Oeste, com salário médio de R$ 

2.479, e menor para o do Nordeste, com 
R$ 1.429.Nas demais regiões, o rendimen-
to médio ficou em R$ 2.459, no Sudeste, 
R$ 2.373 no Sul, e R$ 1.541 no Norte.
A análise da PNAD Contínua também re-
velou as diferenças econômicas entre a 
população mais rica e mais pobre do Bra-
sil. Enquanto o 1% dos brasileiros com os 
maiores rendimentos recebiam, em mé-
dia, R$ 27.213 mensalmente em 2017, os 
50% com menores rendimentos recebiam 

R$ 754 mensais na média. A 
diferença é de 36,1 vezes.
Uma outra forma de enten-
der as diferenças sociais é 
que 43,3% dos salários do 
país ficam com 10% dos tra-
balhadores mais bem pagos. 
Já os 10% dos trabalhadores 
com piores salários ficam com 
0,7% da massa total de rendi-
mentos.
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A PALAVRA É... 

EVENTO
Passamos no teste? Para alguns, sim. Para 
outros, não. Simples assim.
Atualmente o pensamento se reduziu a dois 
lados, o de cá do de lá. Ou tu estás de um lado ou 
estás do outro, não existe mais o “meio termo”. 
Aquela antiga história do soldado suíço está 
cada vez mais atual.
Trinta anos se passaram e muitos dos problemas 
que existiam continuam a nos visitar 
juntamente com os balões.  Também é correto 
afirmar que tivemos várias melhorias e 
adaptações ao longo dos anos.
É, estou falando do Festival do balonismo, um 
dos principais eventos da cidade. Ouvi e vi 
diversas reclamações e elogios ao festival. 
Indignados dos dois lados argumentando a seu 
favor. Como disse, outra vez esqueceram do 
meio termo. Tivemos nestes 30 anos evoluções, 
involuções, boa vontade, apatias, esforços,  

OS DOIS LADOS DO EVENTO

Hotel  Submerso

desleixos. 
Vamos então olhar o lado bom, iniciando pelas 
mudanças positivas.
Na segunda edição aconteceu a primeira lição: a 
escolha do período do ano. A estação do ano é 
essencial, ou vital para ocorrer o festival, de 
acordo com critérios técnicos escolheu-se o 
Outono por ser a estação com temperaturas 
amenas e menos ventos.
Foi utilizada a estratégia de escolher a data do 
festival “colada” com algum dos diversos 
feriados nacionais. Deu certo. Agora está na 
hora de desvincular-se dessa “muleta”, já dá 
para caminhar sem elas, ou seja, não precisa ser 
em feriados prolongados. Sendo assim, um dos 
problemas que é o excesso de carros tende a 
diminuir (e o público também).
Aos poucos foram agregadas ao festival, 
atividades paralelas e shows locais e nacionais, 
com destaque para a Tenda Cultural que integra 
comunidade e festival.
Aconteceu, durante um período, a mudança do 
Night glow para a beira mar, e deu um resultado 
parcialmente positivo. No ano seguinte voltou 
ao parque, precedido de carretas pela cidade. 
No ano passado foi realizado um Night glow no 
parque e outro à beira mar. Deu certo. Este ano 
foi repetido com sucesso, apesar do tempo não 
ajudar.
Outra novidade positiva foi o calçamento e a 
organização do local. Estava realmente com 
cara de evento, não de um acampamento como 
em anos anteriores.

Agora o outro lado, não tão positivo.
As barracas de lona persistem ano após ano. 
Certamente esta será a próxima providência 
desta gestão.  Galpões modulados ou pequenas 
casas apropriadas para esta concepção de 
parque serão bem-vindas. É só aproveitar o 
layout proposto neste ano.
Outra coisa que me preocupa é o afobamento 
na montagem do evento. Tudo é feito em cima 
da hora. Minutos antes do início do evento tem 
gente ainda trazendo e montando alguma coisa 
ou muitas coisas.
A programação continua sendo divulgada com 
atraso, pelo menos para a maioria das pessoas, 
tanto da cidade como para os turistas que se 
programam para vir com antecedência de dias, 
semanas ou meses.
E, por fim, vou falar do trânsito. Sempre, mas 
sempre mesmo, tivemos o problema de 

engarrafamentos monstruosos durante o 
festival. Principalmente à tarde antes das 
provas  dos  ba lões .  A d ificuldade  de 
deslocamento é total. Nós torrenses, temos 
dificuldades de chegarmos aos nossos locais de 
trabalho. A Universidade faz feriadão, pois é 
impossível chegar até lá.  Enfim, modifica e 
dificulta a vida de todos, quem está a passeio ou 
quem mora aqui.
A cada edição, alguém tenta uma novidade que 
deveria solucionar o problema, e como sempre, 
não resolve. Problema este, que não é exclusivo 
do Festival, e por este motivo, já poderia ter 
uma solução definitiva. Uma das soluções seria 
o término da construção do novo acesso a 
cidade e uma urgente mudança no trânsito, com 
estudo técnico, não adivinhação. 
Aliás, isso poderia ser planejado agora 
enquanto a discussão está quente. Embora 
muita gente não goste do “incômodo” dos 
turistas congestionado as ruas, restaurantes, 
mercados e outros tantos espaços, antes 
exclusivamente “nossos”, são eles que 
garantem os empregos de muitos torrenses 
direta ou indiretamente.
É desse giro na economia local, que a cidade se 
habilita a proporcionar mais e melhores 
serviços ao torrense e ao visitante. 
Anseio que não esperemos mais um ano para 
iniciarmos as modificações necessárias para 
ontem.
Quanto a pergunta inicial, acho que ficamos  
em recuperação para o próximo teste no ano 
que vem!

O  even to  é  uma  a t i v idade  soc i a l 
determinada, um festival, uma festa, uma 
ce r imôn ia ,  uma  compe t i ção ,  uma 
convenção, entre outros, seja pelas pessoas 
que comparecem ou pelo valor e carga 
emotiva que um indivíduo apresenta.
Então, o evento é aquele que ocorre em uma 
ocasião especial e que tem um significado de 
ritual e cerimônias. Entre estes episódios 
estão as cerimônias religiosas, como o 
batismo, funeral, casamento; assim como 
eventos de outra índole e alto impacto no 
grupo familiar como um nascimento, 
graduação escolar ou universitária, entre 
outros.
Também dentro da longa lista de eventos 
estão as festas, que são rituais sociais em que 
se festeja um acontecimento importante, 
como um aniversário a título pessoal ou de 
magnitude social como ocorre com as 
celebrações pátrias de cada nação ou com as 
festas pátrias que acontecem em especial 
nas pequenas cidades ou povoados.
Em seguida, encontramos os festivais, que 
são acontecimentos ou celebrações que 
contam com a organização da comunidade 
ou do município de um lugar determinado e 
podem ser de música, étnicos, de artes, 
cinema, teatro, literário, alternativo, entre 
outros.
Vale destacar que outros dos vários eventos 
que existem (e que costumam ser os mais 
celebrados e vistos pelos homens) são os 
eventos esportivos ou competições. 
Sobressaem em particular as celebrações de 
caráter continental ou até mesmo planetário, 
como o Mundial de Futebol da FIFA.
Fonte: http://queconceito.com.br/evento

Poseidon Resort, Ilhas Fiji 

P o s e i d o n  M y s t e r y  I s l a n d 
compreende aproximadamente 
225 acres e tem cerca de um 
quilômetro de comprimento. 
Rodeado por uma lagoa de 5.000 
acres, possui águas cristalinas 
r e p l e t a s  d e  v i d a  m a r i n h a 
abundante.

U m  d o s  m a i s  c o n h e c i d o s 
estabelecimentos subaquáticos do 
mundo, o Resort Poseidon está 
localizado a 40 metros abaixo do 
nível da água na Lagoa de Fiji. O 
acesso ao hotel é feito por meio de 
elevadores. As atividades de lazer 
incluem o mergulho em águas 
profundas, tratamentos em spa, 
centros de meditação e um 
cruzeiro no submarino de luxo do 
hotel. Os hóspedes têm à sua 
d i spos i ção  uma  b ib l i o t eca 
subaquática, teatro e um campo de 
golfe com 9 buracos junto com 
campo de tênis. São três tipos de 
acomodações: as suítes acima da 
terra, as que ficam acima da água e, 
finalmente, os quartos submersos.

Seja viajando sozinho, como um 
casal ou em grupo, você encontrará 
o que procura.  Os serviços 
d i s p o n í v e i s  i n c l u e m  d o i s 
restaurantes finos, um em terra e 
um abaixo do mar, apresentando 
pratos de excelência culinária dia e 
noite. 
Fonte: http://www.poseidonresorts.com/

Fonte: Blog do balonismo

Este é um dos resultados da educação 
dos nossos motoristas. Será que 
adianta aula de reciclagem no CFC, ou 
será um caso perdido? 
Colaboração do leitor Ilton G. Gonçalves



28 A FOLHASexta-Feira, 4 de MAIO de 2018

30ª Fesval de Balonismo de Torres30ª Fesval de Balonismo de Torres30ª Fesval de Balonismo de Torres

Balonismo o ano inteiro 


