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A CRISE É COMPLEXA E NÃO TEM SAÍDA FÁCIL
Todo mundo fala e sente a crise que
se abateu sobre a sociedade brasileira
desde que o Governo Dilma começou a
dar demonstrações de que perdia a governabilidade, não só política, mas da
História. O processo começou no ano
2013, que assistiu a inusitada irrupção,
em junho de milhões de pessoas às
ruas de São Paulo, mas teve seu clímax
em dezembro de 2014, justo depois da
vitória de Pirro nas eleições. Dilma desconcertou-se, , reverteu bruscamente
a política econômica, nomeando um
representante do sistema financeiro
para o Ministério da Fazenda, que logo
se apressou em proclamar a necessidade do saneamento das contas públicas
e voltou-se à velha ideia de se apoiar
sobre representantes da burguesia nacional. Dede então, restou-nos contemplar indignados aos desdobramentos
de uma deterioração da vida pública
permeada de dúvidas e conflitos que já
empolgam as instituições do país. Beiramos o que os sociólogos denominam
anomia. Ruim
Não faltam interpretações sobre este

longo processo que nos remeteu de
volta ao PIB de 2010, reeditando, nesta quadra, a década perdida da década
de 1980. Menos pretenciosas, as análises dos dois principais grupos políticos
do cenário político nacional, reduzem
os argumentos, da parte da esquerda,
ao “golpe” que produziu o impeachment, reunificando a direita em torno
do Governo ilegítimo de Michel Temer,
enquanto esta nova direita reunificada
justifica seus atos propondo uma governabilidade “responsável”, capaz de recolocar o Brasil “nos trilhos”. Isso provocou um aprofundamento da polarização
ideológica nos últimos anos, semeando
inusitada tensão no universo político.
Desapareceu, simplesmente, o espaço
para um entendimento nacional.
Diante disso, as esperanças de reconstrução para um futuro melhor, ficaram, do lado da esquerda, no discurso
da resistência com vistas a retornar ao
Poder com Lula em 2018, enquanto a
direita vinha apostando no curto prazo
da Agenda Econômica com Temer, ora
em falso.

O “faux pas” explodiu nas delações
dos donos de JBS que praticamente
depuseram Temer eclipsando a fórmula dos grupos no poder para chegarem
revigorados em 2018. Michel Temer era
“o plano”, disponível (e barato) para
recompor um mínimo de regularidade
na economia e condições de 'competitividade inter-política' em 2018. Kaput.
Não deu certo. Ele, agora, ficou caro
diante de sua inflexível teimosa em
permanecer no cargo a qualquer preço. Caro em cargos e encargos públicos
e com eles, descontrole fiscal e perda
de credibilidade politica. De resto, o
envolvimento de grandes próceres de
todos os Partidos em escândalos escabrosos, levou o país ao descrédito geral
no sistema político, acarretando com
isso, distanciamento das ruas e uma
espécie de desencanto geral diante da
crise. Isso nos joga numa nova era: pós-

-polarização. A população, malgrado as
convicções dos grupos em confronto
,assiste aparvalhada o desenrolar dos
acontecimentos e reflui para a indiferença. Intui que a questão é mais séria
do que os argumentos apresentados e
que não temos, na verdade, uma alternativa para a reconstrução nacional.
Nem agora, nem em 2018. O Brasil não
se reorganizará nem pelas Reformas de
Temer, nem pela magia do voto no ano
que vem. O Brasil quer mudanças mais
profundas, em obediência aos imperativos da democratização que se abriu
com a Constituinte. Não está vendo
isso nos proclamas em curso. Estamos
no escuro. E a única esperança vem de
uma reunião, pouco anunciada, em Salvador, na casa de Caetano Veloso, que
reuniu artistas de esquerda e direita em
uníssono para dizerem: Queremos outra coisa....
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Tribunal de Justiça aceita pedido de Habeas Corpus e
vereador torrense Pardal está de volta às atividades
Após ter ficado
preso no Batalhão da
BM, na Capital, desde
quinta-feira, dia 2/6,
fruto de pedido de
prisão proferido pelo
Ministério Público da
Comarca de Torres
e com aceite da juíza Marilde Angélica
Webber, da mesma
comarca, o vereador
de Torres Valdir Daitx
Alexandre, o Pardal
(PRB), desde segunda-feira à noite, dia

5/6, está de volta à
rotina. É que o Tribunal de Justiça do
RS aceitou o pedido
de Habeas Corpus
impetrado pela defesa do vereador, confrontando a ótica da
avaliação do desembargador que liberou
Pardal da prisão com
a ótica da avaliação
da juíza de Torres,
que mandou prender Pardal na semana
passada.

Juíza da comarca de Torres aceitou a prisão de Pardal, mas desembargador aceitou os argumentos do advogado no
Habeas Corpus

Liberdade e direitos políticos como fundamentos para a soltura
No pedido de Habeas Corpus feito
pelo Advogado do vereador, César Carvalho Junior, o argumento defendido
afinal foi a total falta de liberdade e
imunidade acusadas pela defesa contra a ação do MP. O texto sugere que

o vereador, cumprindo sua missão de
mostrar pontos de vistas ideológicos,
normais em sua atividade política, tem
todo o direito de dar opiniões sobre
quem quer que seja. Mas o texto ainda sugere que, caso a imunidade parla-

mentar seja eliminada do contexto, as
manifestações do vereador Pardal ainda teriam sido somente opiniões sobre
posturas de entes públicos, um direito
de qualquer cidadão brasileiro. Portanto, a falta de liberdade e a falta de foco

na atividade parlamentar do vereador
na decisão da aceitação da prisão foi o
âmago do pedido do advogado.
E o Habeas Corpus foi aceito por desembargados do Tribunal de Justiça da
Capital, em segunda instancia.

Nota do PRB contra a prisão e nota do mesmo PRB com críticas à Câmara Municipal
Em nota, o PRB de Torres critica o
pedido de prisão do vereador de seu
partido, alegando várias partes dos
pronunciamentos de Pardal na Câmara que embasaram o pedido de prisão,
justificando-os como normais e democráticos, alegando a seguir que os
motivos que embasaram o decreto de
prisão não seriam motivos suficientes
para privar qualquer cidadão que seja

de sua liberdade de locomoção.
O mesmo PRB também emitiu nota
pública criticando a atitude da Câmara Municipal de Torres, criticando
o fato da casa somente ter encaminhado uma carta à Juíza de Direito
da comarca pedindo detalhes sobre o
pedido de prisão de Pardal, pedindo
justificativas sobre os fundamentos
e sobre as provas que embasaram a

postura da juíza.
A nota do partido de Pardal repudia o que chama de “omissão” da Câmara de Vereadores em defender seu
membro e o poder legislativo como
instituição. Critica a Mesa Diretora
da casa por não emitir sequer uma
nota de repúdio ao poder judiciário
por mandar prender seu vereador por
palavras emitidas em tribuna da casa.

A nota encerra lamentando o risco de
outros vereadores torrense de contraiam por conta da ação do judiciário
contra a Câmara, consequentemente
tendo receio de opinar sobre fatos
que envolvam a ação do MP e dos juízes da comarca, consequentemente
também prejudicando a liberdade de
expressão que é o âmago da atividade
legislativa.

Aceitação por juíza de haver indícios de crime e jurisprudência foram motivos para aceitação
do pedido de prisão na semana passada
O deferimento da Juíza Marilde
Angélica Webber que aceitou o pedido do MP para que Pardal fosse preso por coação e intimidação durante
processo se baseou nos artigos 3012
e 313 do Código de Processo Penal.
Afinal, a magistrada ser permitido o
pedido de prisão quando há “exis-

tência de fatos e indícios de crime
suficientes”, com materialidade. A
juíza avaliou o caso após ler e ouvir
os documentos e áudios encaminhados junto ao pedido de prisão feito
pelo MP.
A Juíza - ainda no despacho de
aceitação da prisão do vereador -

afirma que, em sua análise, a imunidade parlamentar não teria sido
necessária de ser avaliada como
cautela ao pedido de prisão, já que,
as manifestações do vereador Pardal
nos dois áudios de seus pronunciamentos - elencados como fundamentos do reclame do Ministério

Público de Coação – não dizem respeito à sua atividade parlamentar,
portanto, não sendo obrigado se
ser consideradas como matéria que
exige imunidade, conforme a lei e a
jurisprudência dos tribunais superiores em casos similares de vereadores pelo Brasil.
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Alceu Moreira confirmando
R$ 770 mil em recursos para Torres

BM de Torres foi uma das beneficiadas por emenda de Alceu Moreira (na foto,
acompanhado por lideranças do PMDB e Comandante da BM local)
Em Torres na última sexta-feira (02), o
deputado federal Alceu Moreira (PMDB)
confirmou mais um recurso para somar-se
ao montante de R$ 770 mil, recentemente
conquistados através de emendas do seu
mandato para o município. Acompanhado
de vereadores do PMDB e lideranças do partido, ele visitou o hospital, a APAE, a Brigada
Militar e vistoriou as obras da ponte do Rio
Verde - que contou com sua intervenção
junto ao governo federal.
O deputado anunciou R$ 250 mil em recursos para investimentos em segurança
pública, como a compra de um veículo e coletes para Brigada e equipamentos para os
Bombeiros. “Recentemente perdemos uma
viatura em confronto com criminosos, então

essa notícia vem em mais do que boa hora”,
destacou o capitão Fábio Hax, comandante
da Brigada em Torres.
Recentemente, Alceu Moreira havia destinado R$ 520 mil para Torres, sendo R$ 410
mil para o custeio e compra de equipamentos como um gerador de energia pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, recurso
já pago.
Também foi destinado o valor de R$ 110
mil para APAE, valor confirmado pelo governo e aguardando depósito em breve. “Com
esse veículo vamos buscar e levar os alunos
sem custo e com isso aumentar a frequência dos alunos”, frisou o presidente da APAE,
Luis Cláudio Daitx. O deputado estadual Gabriel Souza também acompanhou agendas.
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TORRES

Mesmo com boas receitas financeiras,
Balonismo 2017 gerou mais de R$ 600
mil em despesas aos cofres públicos
Secretária Carla Daitx comandou o Festival que foi recorde de público e
esteve na Câmara prestando conta aos vereadores (foto)
Por Fausto Júnior
Participou da Tribuna Popular da última
sessão da Câmara Municipal, realizada na
segunda-feira, dia 5/6, a secretária de Turismo de Torres, Carla Daitx. Ela foi à casa legislativa atender um pedido formal feito pela
bancada do PMDB (vereadores Gimi, Jaques,
Marcos e Tubarão) ainda antes do Festival,
onde pediam informações sobre os valores
envolvidos nos investimentos da festa. Após,
estes vereadores aceitaram receber a prestação de contas final feita após o evento.

Sucesso roubou a cena
O sucesso do 29º Festival Internacional de Balonismo foi
o enfoque da prestação de contas, ainda preliminar, apresentada pela secretária Carla Daitx. Ela citou vários números,
pesquisas e depoimentos que evidenciaram o êxito do evento. Por exemplo: disse que a edição bateu recorde de público
com a estimativa de que 300 mil visitaram o Parque do Balonismo durante os quatro dias de realização. Ela lembrou
também algumas mudanças feitas no formato do evento que
deram resultados, como a volta do “Night Glow” para a beira da praia (o que deu charme ao festival e movimentou o
comércio da Avenida Beira Mar) e a Esquadrilha da Fumaça.

Então, os números foram apresentados, mesmo que de
forma ainda parcial. E entre receitas e despesas, os cofres
públicos desembolsaram em torno de R$ 600 mil para a realização da edição de 2017. Ou seja, após contabilizar o que
entrou de dinheiro de patrocinadores e dos ingressos dos
shows e abater os custos da prefeitura de Torres para a realização do Balonismo, o Festival ainda custou para Torres estes
R$ 600 mil...valor que pode ainda mudar. É que a Prefeitura
tem prazo de 90 dias para demonstrar a relação entre despesa e receita do evento. “E ainda faltam algumas contabilizações de patrocinadores”, afirmou a secretária.

Questionamentos sobre o trânsito e ideias
A maioria das críticas ao Festival de Balonismo foi referente, justamente, aos resultados do sucesso da Festa. É que os
engarrafamentos e a falta de organização do tráfego de veículos na cidade e no entorno do parque foram o ponto crítico. Mas foi o ponto crítico justamente pelo excelente público
deste ano, um recorde.
Ideias de melhorias qualitativas e quantitativas no evento
foram dadas no debate após a apresentação. Por exemplo: o
vereador Tubarão (PMDB) sugeriu que no próximo festival a
prefeitura cobrasse ingresso para finalmente eliminar o déficit que sempre é contabilizado no Balonismo. A secretária
achou a ideia boa, mas lembrou de que o parque teria de ser
adaptado para não permitir a entrada de pessoas sem ingresso, o que teria custos.
O vereador Marcos (PMDB) sugeriu que fosse criado desde agora uma comissão para avaliar as melhorias na cidade
para receber o festival, principalmente no plano de tráfego
de veículos.
O vereador Dê Goulart (PDT) criticou o uso de profissionais 'envolvidos em operações que estão sob investigação'

para assessorar a contratação de artistas para o evento. Pediu
que a administração priorizasse empresas locais para tal. Em
resposta a Dê, a secretária Carla afirmou - com segurança “que todos os contratos foram feitos de forma legal e que as
contratações não levaram em conta fatos políticos passados”.
O Vereador Fábio da Rosa (PP) lembrou que o lucro de
eventos em cidades turísticas não é medido somente através
de resultados financeiros. Para ele, o lucro do evento é o movimento na cidade e nos negócios locais, que vêm através de
impostos e aumento de emprego e renda dos moradores - o
que teria ocorrido a partir deste Festival de Balonismo em
2017.
Presentes também no plenário da Câmara, empresários
parceiros na realização do Balonismo. Dentre eles a presidente da AHRBS, Clarissa Raupp, e o presidente do Sindilojas
de Torres, Nasser Samham. A secretária Carla Daitx também
lembrou a participação de todos os apoiadores do evento,
que foram vários. E comemorou a volta da voz ativa do Conselho Municipal de Turismo acerca das decisões do setor na cidade, atualmente presidido pelo hoteleiro Ataualpa Lumertz.

Carga horária de auxiliares de creche
de Torres em pauta
O prefeito Carlos Souza recebeu nessa última quinta-feira,
1º de junho, uma comitiva de auxiliares de creches acompanhados do presidente do Centro dos Professores Municipais
de Torres, Belimar Guimarães, com o propósito de dialogar
sobre a carga horária da categoria. Na pauta. o projeto de lei
enviado à Câmara dos Vereadores, que revoga a lei complementar nº 45, de 20 de junho de 2013 que alterou a carga
horária da categoria, de 40 para 30 horas semanais.
No projeto enviado à Câmara é explicado que na auditoria realizada no ano de 2013 pelo Tribunal de Contas do
Estado, lei que reduziu a carga horária das auxiliares de de
creche foi apontada como inconstitucional sendo recomendada a sua não executoriedade. O concurso público prestado
pelas profissionais foi de 40 horas semanais.
Para o Tribunal de Justiça a redução de carga horária de
determinada categoria fere o princípio de moralidade e da
isonomia. A Corte entende ainda, que a redução da carga
horária de determinada categoria sem a redução dos vencimentos representa aumento indireto de remuneração, o que
viola o Princípio da Reserva Legal, previsto na Constituição
Estadual. Neste sentido, foi encaminhado projeto à Câmara
dos Vereadores.
Atendendo solicitação das profissionais, o secretário de
Administração e Atendimento ao Cidadão, Matheus Junges,

Auxiliares de creche em ação
(Imagem meramente ilustrativa)
acompanha, na manhã desta segunda-feira, 5 de junho, uma
comitiva das profissionais e assessoria do Simto- Sindicato
dos Servidores Municipais de Torres, até o TCE para tratar
mais uma vez sobre o assunto. No projeto enviado aos vereadores, também consta o projeto que revoga lei complementar nº 51, de 23 em dezembro de 2013, que altera a carga
horária de 35 para 30 horas semanas dos cargos de auxiliar
de enfermagem.
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Busca incessante por recursos
humanos para agregar à BM de Torres
Na última quinta-feira, dia 8/6, o vereador Marcos Klassen (PMDB) e o vereador Jeferson (PTB), ambos de Torres,
estiveram em audiência no gabinete do
Secretário de Segurança do governo
Sartori (RS) Cezar Schirmer. Eles marcaram o encontro em nome da Comissão
Especial pró-segurança pública de Torres da casa legislativa torrense.
Marcos, que é do mesmo partido do
governador e do secretário afirma em
nota para a imprensa que ele e seu colega “ não conseguiram conversar com
Schirmer, mas entregarem ao assessor

de seu gabinete, um oficio solicitando
a transferência de soldados da Brigada Militar para atuarem no município
de Torres”, conforme sugestão que foi
apresentada no Fórum de Segurança
Pública realizado aqui na cidade no mês
passado. Os vereadores, inclusive, listaram no documento os nomes disponíveis para ajudar a ação da secretaria de
segurança do Estado.
Trata-se de uma tentativa obsessiva
de trazer mais efetivo para o quartel da
BM de Torres, numa luta para melhoria
da segurança pública de Torres e região.

Marcos (centro) e Jeferson (d) entregam para a assessoria do Secretário o documento da
demanda da cidade em nome da segurança Pública regional

Líder do Governo Carlos na Câmara pede Mais reclamação sobre falta de
vagas em creches
que Ex ETE da Corsan seja transformada
em Escola do Bairro Getúlio Vargas
“Cada dia que passa vem mais
Em seu espaço formal de tribuna durante a
última sessão da Câmara Municipal de Torres,
realizada na segunda-feira, dia 5/6, o líder do Governo Carlos Souza na Câmara, vereador Fábio
da Rosa (PP) sugeriu que a prefeitura de Torres
firmasse um contrato de permuta com a Corsan
(Companhia Rio-grandense de Saneamento) para
que a área da estatal que atualmente está cedida
para usufruto da prefeitura, localizada no Canto da Ronda, no Bairro Getúlio Vargas e onde já
funcionou a Estação de Tratamento de Esgoto da
Companhia em Torres (ETE) seja permutada que
lá seja construída uma Escola Municipal. “A Cor-

gente em meu gabinete reclamando que está perdendo de conseguir
emprego porque não consegue vaga
nas creches para os filhos”. Esta foi
a frase de reclamação dada pelo vereador Carlos Monteiro, o Tubarão
(PMDB), na abertura de seu pronunciamento feito durante a última sessão ordinária da Câmara, realizada
na segunda-feira, dia 5 de junho. Ele
lembrou também, no mesmo pronunsan já sinalizou que quer permutar aquela área ciamento, que existem casos onde
e não devemos perder a oportunidade”, disse o as famílias, além de contarem com a
vereador.
vaga, contam com que seus filhos se
alimentem na escola infantil, pois em
casa há pouca comida.

Área é usada como depósito e horto
O local amplo e na beira do rio Mampituba é utilizado atualmente como uma espécie de sede da diretoria de Meio Ambiente (ex-secretaria) da prefeitura. Lá são colocadas as máquinas e equipamentos
de trabalho e manutenção de responsabilidade da
pasta e onde existe um horto (plantação de mudas)
para serem usadas em plantios pela municipalidade.
Várias ideias já foram dadas e experimentadas

para a área, que no passado estava abandonada e
servia como ponto de prostituição e drogadição.
Ainda antes de 2010, no governo João Alberto, o
local foi assumido pela prefeitura que cedeu o espaço para uso da ONG Unidos do Canto e para a
utilização de serviços oriundos de penas alternativas dadas pelo poder judiciário (plantar alimentos),
projetos desativados.

Vereador pede mais parcerias com
empresas para melhorias em Torres
Na última sessão da Câmara Municipal de Torres,
realizada na segunda-feira, dia 5/6, o vereador Gibraltar Vidal, o Gimi (PMDB) utilizou seu espaço de tribuna
para pedir que a prefeitura realize mais parcerias com
o empresariado (local e outros) no sentido de conseguir produzir equipamentos para o Turismo local e
para conseguir, também, melhorias nos equipamentos
urbanos da cidadania. Ele criticou a falta de paradas
de ônibus e a falta de possibilidade de idosos acessarem o Morro das Furnas, no Parque da Guarita, como
exemplos.
“As pessoas que decidem sobre isto não dependem
do Transporte Coletivo, por isso não sabem o que é
ter de esperar um ônibus num lugar sem conforto mínimo”, reclamou o vereador. “E devemos também criar
equipamentos para Torres receber gente o ano inteiro,

por exemplo, construir um jeito para que uma pessoa idosa consiga acessar o Morro das Furnas”, encerrou Gimi.
O vereador encerrou seu pronunciamento afirmando que vai tentar redigir um projeto de Indicação ou
fazer pedido de providências para o governo Carlos
Souza.

“Já cortaram o horário para aumentar o número de vagas, mas não
adiantou. E muitas mães estão sendo
obrigadas a deixar seus nenês com
filhos menores de idade (irmãos) os
cuidando, o que é perigoso”, reclamou Tubarão.

Meta de 100% é lei
A Promotoria do MP da comarca já
intimou a prefeitura local, em 2013, para
que sejam disponibilizadas 100% das vagas demandadas em escolas infantis em
Torres, incluindo crianças de até três anos
de idades, nas chamadas creches. Mas a

municipalidade local ainda não conseguiu
atender a meta definida pela lei.
Para Tubarão, “se trata de um direito
das famílias que está na constituição",
mas lamenta: “Acho que já resgaram a
constituição”.

Vereador acha que situação
financeira da prefeitura de Torres
“não é tão ruim como parece”
Em seu pronunciamento durante a
última sessão da Câmara Municipal de
Torres, no dia 5 passado, o vereador Deomar Goulart, o dê (PDT) dentre outros
comentários na tribuna criticou o exagero dado pela prefeitura atual sobre a
saúde financeira dos cofres da municipalidade. Para Dê, “fizeram um barulho
enorme em um evento normal”.
“Ficou para trás uma Folha de Pagamento e a dívida com o RPPS, como já
acontecera no governo João Alberto”,
afirmou o vereador. “Já pagaram a Folha e negociaram a dívida com a previ-

dência, portanto as finanças estão em
dia", disse.
O vereador se refere ao furo de R$
21 milhões deixado no final de 2016
pelo governo Nílvia em Restos a Pagar,
quando no Governo João Alberto, em
2012, este valor ficou em R$ 10 milhões. E se referiu aos R$ 9 milhões de
valores pendentes em 2016, que ficaram inclusive sem ter dotação no final
do Governo Nílvia Pereira, quando no
Governo João Alberto, em 2012, este
valor ficou em muito menos: em torno
de R$ 2 milhões.
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VINODEIRO: festival do vinho e do
cordeiro agitará Torres no final de julho
Por Redação A FOLHA

tuto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Actor Torres,
Alto Camaquã, Rede Torres Imóveis, SerMov e
RMS.
No seu discurso durante o lançamento do
Vinodeiro, Paulo Schwab ressaltou a importância do evento para a nossa região, e destacou a
qualidade da carne de ovino do nosso estado.
"No RS o rebanho é criado no pasto, deixando
a sua carne altamente palatável e suave, atendendo aos mais exigentes consumidores", disse Schwab, citando que é uma carne bastante
saudável,possuindo um baixo teor de colesterol
e rica em ômega 3, da qual já são produzidos
embutidos (tais como presunto e copa).
Já Julio Moreira sublinhou que a criação de
ovinos é feita de forma auto-sustentavel, priorizando o bem estar do rebanho. "Ele é criaComitiva torrense de organizadores do evento
do numa das regiões mais preservadas do rio
Grande do sul, em meio á matas nativas, rea- esta será uma grande oportunidade de teira Oeste) do consumo desta iguaria,
lizado por pequenas ou médias unidades pro- difundir para outras regiões este habito que atrai também o paladar dos hermadutivas". Para os representantes dos criadores, (bastante comum na Campanha e Fron- nos argentinos e uruguaios.

Na noite de 7 de junho (quarta), aconteceu,
nas dependências da SAPT, o lançamento oficial do VINADEIRO - FESTIVAL DO VINHO E DO
CORDEIRO. A ocasião reuniu autoridades e
empresários, sendo que estiveram presente o
Presidente da ARCO (Associação Brasileira de
Criadores de Ovino),Sr.Paulo Schwab e Sr.Júlio
Moreira (da Cooperativa de criadores de ovino
do Alto-Camaquã).
O VINODEIRO foi idealizado por diretores
da SAPT, com o intuito de fomentar o turismo
e trazer novas atrações para Torres, no período
de baixa temporada.Para a realização do evento foi criada uma comissão organizadora - com
participação de empresários e representantes
do poder público local .O Festival acontecerá
entre os dias 27 e 30 de julho próximo, e conta
com o apoio da Prefeitura de Torres, Associação
Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco), Insti-

Enogastronomia
A enogastronomia será a base do festival,
envolvendo alguns chefes de cozinha de Torres que Irão apresentar pratos da culinária
tendo o cordeiro como base, acompanhados de vinhos. A programação inclui jantares e almoços com pratos especiais, almoços
com cordeiro ao fogo com vista para o Rio
Mampituba, concurso do chefe de cozinha

– melhor prato e melhor churrasqueiro de
cordeiro. Os visitantes poderão participar
de exposições de cordeiros, degustação de
produtos da terra,exposição de carros antigos dentre outras atrações culturais (como
shows e apresentação de danças folclóricas).
Haverá também um leilão de vinhos e cordeiros, sendo que o valor arrecadado será

destinado para a recuperação do histórico
Bar do Abrigo,na Praia Grande -ponto que
serviu durante anos como apoio da SAPT nas
primeiras décadas do século passado.
A pretensão é que no futuro o VINODEIRO ultrapasse as fronteiras do Rio Grande
do Sul e se torne um evento de latino americano
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Fausto Araújo Santos Jr.

TORRES NA GLOBO

Censura!
Acho que o
desembargador
que aceitou o
pedido de Habeas
Corpus
que liberou da
prisão o vereador
Pardal,
após ser preso
a pedido do
MP de Torres,
com anuência
da juíza da 1ª
vara
Criminal local, acha
como eu... Parece-me que a
prisão foi arbitrária, uma
espécie de censura. E o desembargador relaxou após o
pedido do advogado do vereador.
Se está claramente permitido na lei
ou não, eu não consegui entender, mas
se estiver permitido isto, pra mim - democraticamente - que se mude a lei! Pra
mim é covarde mandar prender um réu
por ele discordar da hipótese utilizada
pela justiça para tentar incriminá-lo inclusive nomeando a pessoa que seguiu
o caminho diferente da opinião do rebelde. A justiça tem a maior arma, que
é a prova; a justiça tem inclusive permissão para expor nomes de réus que
podem lá na frente serem inocentados,
mas manterão seus nomes sujos. Portanto, não acho que é necessário um
ente da justiça pedir prisão por se sentir

O torrense Sandro Lopes
publicou em sua página no Facebook a notícia que confirma
a presença da equipe do filme
Legalidade gravando na Praia
da Cal, em Torres. Na foto acima uma das protagonistas do
longa dirigido por Zeca Brito:
Cléo Pires.
Bom ter Torres na mídia
nacional. Pessoas que conhecem voltam, e as que não conhecem procuram saber onde
é e promovem duplamente a
cidade.

PARCERIAS COM EMPRESAS LOCAIS E DE FORA
ameaçado ou coagido em sua competência. Um bom juiz ou promotor, com
o salário que ganha deveria ter mais
preparo para enfrentar este tipo de embate.
É assim que começam os processos
de censura: quando alguém fala algo
sobre uma autoridade ou uma lei que
pode ser considerado “ato subversivo”. Democraticamente, acho que o
que falou o vereador na tribuna não é
caso para nada, muito menos de prisão.
Talvez servisse para achar o ato meio
arrogante, prepotente, até cínico... Mas
só, e se trata de opinião também, que
poderia ser dada pelo promotor em nota
para a imprensa ou pedindo espaço na
Câmara. Seria um embate aberto e mais
legítimo.

CENSURA II
O promotor, ou seja lá quem for que se
sentiu coagido pelo vereador Pardal a ponto de pedir sua prisão - que foi revogada
adiante pelo Tribunal de Justiça - poderia muito bem pedir providências para a

Na imagem Retrô (carro Galaxi 1969), a Prainha e o
Caminho da Santinha no pé. do Morro do Farol ao fundo

Comissão de Ética da Câmara Municipal
de Torres. Poderia pedir que o vereador
Pardal fosse suspenso por quebrar decoro
parlamentar ofendendo pessoas de outro
poder; poderia pedir para a Câmara emitir e publicar moção de repúdio pelo ato de denegrir
imagem de promotor, ofendendo outro poder, dentre
outras.
A punição do vereador
poderia ser até de suspensão sem remuneração. E
com certeza a imprensa iria
difundir o fato expondo a
imagem do vereador, onde
a escolha seria da comunidade de quem tem razão.

Está de volta a vontade de
muitos (a minha sempre foi esta)
de fomentar para que a prefeitura de Torres faça parcerias com
empresas para poder equipar a
cidade de atratores turísticos.
A ideia é boa por vários motivos: 1 – A prefeitura não paga
tudo, em alguns casos não paga
nada. – 2 a Iniciativa privada
contratando a obra, o custo sai
bem mais baixo porque não é
necessária licitação e o cumprimento das burocráticas exigências das leis. 3 – As empresas
atingem seus objetivos de mercado e os turistas conseguem ver na cidade,
mais diferenciais para que eles venham e voltem
aqui para passar férias ou feriados.
O processo é simples. Troca-se patrocínio ou
exploração de uma determinada área por compromisso de construir e manter o lugar, dentro
de parâmetros que não tirem, é claro, a soberania da cidade em controlar o perfil e o fluxo de
turistas.
A exploração parcial do Parque da Guarita,

por exemplo, poderia ser um diferencial importante para Torres. Empresas poderiam criar lá
uma espécie de Paraiso tropical, onde as pessoas pagassem para acessar equipamentos. Em
contrapartida teríamos teleféricos, trenzinhos
que percorrem o Morro das Furnas, talvez alguns jogos de esportes radicais, trilhas a serem
percorridas, ondas artificiais de surfe e etc. E
tem muita empresa que faria esta parceria, basta
prospectar.
Olho no futuro!
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Prefeitura diz ter atingido 100% de cobertura
médica com a contratação de novos profissionais
São contemplados com novos médicos as unidades de saúde do Curtume, São Francisco e Praias do Sul que
apresentavam dificuldades neste atendimento nos últimos meses
Por Prefeitura de Torres
A Prefeitura de Torres anunciou nesta quarta-feira, 7 de
junho, a contratação de três novos médicos. Com a iniciativa, o município atinge 100% da cobertura com a área médica. São contemplados as unidades de saúde do Curtume,
São Francisco e Praias do Sul que apresentavam dificuldades neste atendimento nos últimos meses.
Dos três profissionais de clínica geral, dois são contratados por processo seletivo e outro pelo programa federal
“Mais Médicos”. Desde a última segunda-feira, 5 de junho,
a unidade do ESF de Curtume (Estratégia de Saúde da Família) já tem uma nova médica. É a dra. Katiúscia Alexandre
Rios, contratada pelo “Mais Médicos”, vinda de Porto Velho, capital de Rondônia. Ela explica que os participantes
podem colocar quatro opções de locais. Os três primeiros
foram no seu Estado e a escolha de Torres, para onde foi
indicada, decorreu do conselho de outros colegas que já se
encontram no Estado e que comentaram sobre a beleza da
nossa cidade. Em breve, marido e filhos chegam para morar

em Torres.
A população das Praias do Sul, o Presídio Estadual Feminino de Torres e também o Posto Central contam deste
essa quarta-feira, com o atendimento da dra.Janice H. Crippa que já trabalhou na Prefeitura entre os anos de 1995 e
2002. A médica que reside em Arroio do Sal recebeu o carinho dos antigos servidores. Desde o início da semana, a Vila
São João tem o atendimento do dr. Elimar Teixeira Ricardo,
de Criciúma, que logo também fixará residência em Torres.
O médico atuará no lugar da dra.Thaise Nunes, que atendia
na Vila, mas a partir de agora vai para o ESF São Francisco.
A secretária interina da Saúde, Suzana Cristina Machado, explica que desde o início do ano ocorreram algumas
dificuldades no atendimento médico destes locais, mas que
agora estão definitivamente solucionadas. Para Suzana,
“com a iniciativa está se executando o programa de governo
que tem entre suas metas, primeiro as pessoas”. O anúncio
dos novos vereadores foi acompanhado pela coordenadora
da Atenção Básica, enfermeira Simone Silveira dos Santos,
e pela vereadora Zete Silveira.

Implementação do Plano Municipal de Saúde de
Torres é pauta de reunião do Conselho
A pauta principal da reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde de Torres foi o debate do Plano Municipal
de Saúde (PMS) de Torres, que está em fase final de elaboração. Na reunião realizada, como sempre, na primeira terça-feira do mês (desta vez dia 6/6) estavam presentes vários
conselheiros, vários representantes de setores da Secretaria
Municipal de Saúde, além da secretária interina da pasta Suzana Cristina Machado.
A importância do tema e da atuação do Conselho nas
decisões que envolvem a Saúde Pública de Torres levou inclusive o atual prefeito de Torres, Carlos Souza, à reunião.

Ele esteve presente durante boa parte do tempo da apresentação do plano, e afirmou se sentir motivado pela responsável participação de entes da sociedade, no setor da
Saúde, nas decisões dos investimentos do dinheiro público.
“Estamos vendo que o sistema público é muito engessado
se comparado ao funcionamento do setor privado, no qual
tenho mais experiência”, disse o prefeito. “E é de suma importância o trabalho com planejamento, portanto. Com isto,
temos muito mais chance de acertar e de agilizar as decisões que devem ser tomadas em prol da comunidade pela
prefeitura”, explicou Carlos.

Coragem e busca de plano “Pé no chão”
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde
de Torres, Francisco Pereira, também elogiou o estilo da nova administração nas tomadas de decisão.
“Temos visto que o prefeito tem tido coragem de
mudar ou de encaminhar as coisas sem ser bloqueado por pressões políticas”, afirmou Francisco. “A
Secretaria de Saúde de Torres é dos torrenses e não
de um partido, como às vezes parece nos posicionamentos da política. E o prefeito tem mostrado esta
verdade em suas decisões”, explicou o presidente
do Conselho.
A seguir a secretária Suzana e coordenadores
de área apresentaram a estrutura básica do Plano
Municipal de Saúde. Ele é formatado ao estilo de

Planejamento Estratégico, e feito sempre à Luz do
Plano Nacional de Saúde e do Plano Estadual de
Saúde, como as leis em todo o Brasil. São diretrizes
divididas em macro estratégias que, nos municípios, se transformam em um Plano local.
O PMS de Torres, afinal, se resume em metas
pactuadas pela secretaria municipal de Saúde a
serem cumpridas pela municipalidade para que
integrem o Plano Estadual. Estas pactuações, que
dizem respeito a buscas numéricas como, por
exemplo: Diminuir o número de óbitos de recém-nascidos, atingir certo percentual de vacinação,
dentre outras metas. Elas a seguir se transformam
em Planos e projetos qualitativos para estas de-

mandas da área da saúde.
O maior benefício do Plano é a avaliação anual e
a comparação de Torres com outros municípios, sejam do Litoral Norte, gaúchos ou do Brasil. E neste
caso, a cidade de Torres tem se situado muito bem
no contexto, tanto brasileiro quanto dentro do RS.
O Plano Municipal de Saúde vai receber em seu
bojo, ainda, as metas e promessas de Campanha
do Governo Carlos Souza. Esta é a cota política do
projeto de planejamento de ações de Saúde Pública
de Torres. O texto final do PMS deve estar pronto
em 30 dias. Ele é feito sempre para os quatro anos
seguintes, onde as metas na maioria das vezes são
de melhorias do atendimento à população.

Presidente Francisco Pereira (d)
recebeu visitas ilustres como o
prefeito de Torres Carlos Souza
(sentado)

Vacina contra a
gripe é liberada
para a população
Depois de mais de um mês e meio da
campanha de vacinação contra a gripe para
grupos prioritários, a imunização será estendida para toda a população, a partir desta
sexta-feira, 2 de junho em Torres. De acordo
com os técnicos da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é de que as vacinas acabem logo.
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira. No Posto Central o horário é das 8h
às 12h e das 13h às 16h. Nas Unidades de
Saúde, ESFs da Vila São João, Rio Verde, São
Brás, São Jorge, Curtume e São Francisco, o
horário é das 8h às 12h e das 13h30min às
16h.
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Incêndio atinge casa "abandonada" na Praia da Cal
Por Guile Rocha
Na madrugada deste sábado (03/06), por volta
das 3 horas, a guarnição do Corpo de Bombeiros
de Torres deslocou-se para atender uma ocorrência de incêndio. O fogo ocorreu em residência no
final da rua Bom Fim, bem próximo do calçadão
da Praia da Cal. Parte do telhado chegou a cair.
O sinistro foi rapidamente controlado pelos bombeiros e não houve vítimas, uma vez que a casa
estava (momentaneamente) abandonada .
O imóvel vitimado pelo incêndio – bem próximo da praça Nossa Senhora dos Navegantes
- é conhecida pelos torrenses 'de raiz' e chama
atenção de quem passa pelas redondezas da orla
na Praia da Cal. Uma antiga casa, em situação de
quase ruína, que já faz alguns anos que 'parece'
não ter dono... mas isto não quer dizer que ela
não é, eventualmente, ocupada (de forma irregular). Em ponto privilegiado de Torres, o imóvel

já foi alvo de invasão por pessoas que procuram
um teto pra morar por uns tempos (mas, comodamente, sem ter que pagar aluguel).
Nesta última temporada de veraneio, por
exemplo, a Brigada Militar esteve abordando
alguns andarilhos que ocuparam a casa (alguns
deles com antecedentes criminais). Na época,
estes invasores foram denunciados por estarem
extorquido os turistas que estacionavam próximo ao local.
O comandante da Brigada Militar de Torres,
Comandante Fábio Hax Duro, ressalta que chegou a fazer contato com os herdeiros do imóvel
- que atualmente estaria em processo de inventário - relatando a situação da invasão, alertando que o local era vulnerável para a invasão de
andarilhos. Mas o fato é que, se antes a casa da
Praia da Cal já parecia abandonada, está agora
mais próxima ainda de sua ruína, depois de um
incêndio.

Foto da casa, após o incêndio ter sido controlado
(FONTE: Corpo de Bombeiros de Torres)

Prefeitura de Torres PGE pede desocupação de
chama os primeiros 70 área invadida em parque
estadual
de
Torres
concursados

Imagem de arquivo: Parque de Itapeva
PGE RS

Nesta sexta-feira, 2 de junho, o prefeito de Torres, Carlos Souza, assinou quatro
editais de convocação dos primeiros 70
profissionais que participaram do concurso público realizado no ano passado. "Esta
convocação inicial refere-se, na maior parte dos casos, da substituição dos contratados pelos novos concursados. Saúde e Educação foram as áreas mais contempladas
devido a importância para a população em
geral", disse o secretário de Administração
e Atendimento ao Cidadão, Matheus Junges.
Dos 70 convocados, 38 são da Saúde
e 25 da Educação, totalizando só aqui, 63
cargos. Os convocados devem comparecer na Diretoria de Recursos Humanos da
Prefeitura (Rua José Antônio Picoral, 79) de
segunda a sexta-feira, das 13h às 18h para
conhecer as exigências legais com o propósito de tomar posse no cargo. Alguns cargos já apresentaram-se no dia 5 de junho

(segunda-feira).
São estes os cargos chamados: farmacêutico, fisioterapeuta, veterinário, nutricionista, odontólogo, agentes comunitários
de saúde, médico da saúde da família, médico clínico geral, médico pediatra, auxiliar
de saúde bucal, técnico de enfermagem,
motorista, mecânico, monitor/visitador,
agente de combate às endemias, técnico
em tesouraria, educador físico, agente administrativo, agente de atendimento e recepção e ainda o fiscal ambiental.,
Conforme Carlos Souza, a vontade seria
de chamar todos os 133 cargos homologados, porém, seria irresponsabilidade diante
do impacto financeiro que repercutiria aos
cofres da Prefeitura. O prefeito lamentou
não ter condições financeiras para chamar
o pessoal da área técnica e da fiscalização,
mas garantiu que melhorando o cenário
financeiro, serão os próximos a serem convocados.

A PGE-RS (Procuradoria Geral do Estado), por
meio da 15ª Procuradoria Regional, com sede em
Osório, ajuizou, nesta segunda-feira (05/06), duas
Ações Civis Públicas em que pede a desocupação de uma área que integra o Parque Estadual
de Itapeva, em Torres. As ações judiciais tiveram
por base informações oriundas de uma operação
conjunta entre a guarda do Parque e a Polícia
Ambiental de Torres, em razão de denúncia de
construções irregulares no local. Segundo a Co-

ordenadora da Procuradoria-Regional de Osório,
Andreia Cristina Valcarenghi, a preocupação com
a ocupação se agrava em função de relato de que
os barracos estariam servindo ao tráfico de drogas que assola a região.
Os invasores foram instados a deixar o espaço, mas lá permaneceram. O Batalhão de Polícia
Ambiental lavrou os respectivos autos de infração. Visando à proteção da área de preservação
do Parque Estadual e, ainda, à manutenção da lei
quanto aos eventuais crimes lá praticados, a PGE
ajuizou as demandas.

Senac Torres oferece
qualificação gratuita para garçom
Segundo dados da Abrasel Brasil, o setor de
bares e restaurantes gera cerca de 450 mil novas
oportunidades de emprego por ano, uma expansão anual em torno de 10%. Já a área da Hotelaria, conforme o Ministério do Turismo, planeja
investir R$ 12,8 bilhões até 2020. Com isso, serão
408 novos empreendimentos no segmento, o que
pode acarretar um crescimento de 65%. Com o
objetivo de aprimorar e acrescentar novas técnicas aos garçons, o Senac Torres inscreve para
o curso de Técnicas no Serviço de Garçom. Para
participar é necessário realizar inscrição até o dia
26 de junho através do site www.senacrs.com.br/
mastergarcom .

Os cursos têm como pré-requisitos a idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental Completo
e renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Em sua primeira edição, em 2016, o Master Garçom capacitou
cerca de 1500 estudantes.
O projeto é resultado de uma parceria com o
Governo do Estado, a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), o Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do RS (Sindihotel), o Sindicato de
Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes (Abrasel). Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (51) 3626-4908.
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400 metros da Av. Beira Mar na Praia
Grande em Torres, mobiliado. Por apenas
R$ 216.000,00,Temos as chaves, maiores informações na imobiliária. PZ01463
6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios
com sacada, no centro, cozinha,
banho social, estar/living, 1 vaga de
estacionamento, um lance de escada. R$ 330.000,00. COD. PZ02504

ANÚNCIOS PENZ IMÓVEIS
1-EM TORRES Apartamento de Três
dormitórios, banheiro suíte e social,
com sacada e box. No centro, excelente
oferta. COD. PZ03119 – R$350.000,00
2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul,
Três dormitórios, terreno 10x25. R$
180.000,00 COD PZ03154
3-CASA ALVENARIA NOVA – 02 dormitórios, garagem com churrasqueira,
toda murada, pode trocar por apartamento. R$260.000,00 Código PZ03199
4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓRIOS semi mobiliado com cozinha
americana, sala de estar, um banheiro
social. Edifício bem localizado no centro
de Torres e 02 quadras da praia, junto
a praça XV de novembro, ótima localização R$ 200.000,00 – COD. PZ03057
5- EXCLUSIVO, Ótima oportunidade!
Apartamento de 01 dormitório, bom
espaço com churrasqueira, térreo, a

7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO Três
dormitórios, sendo um suíte, dependência de empregada, banheiro social,
lavabo, estar/living, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira,
garagem. Junto as quatro praças. COD
PZ00605 R$ 690.000,00.
8 - Chácara no São Brás com boa
casa de alvenaria, árvores frutíferas,
própria para criar gado, toda cercada.
R$ 280.000,00 COD. PZ03200.
9 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício Residencial e Comercial Paris,
localizada no centro de Torres, com
45,94m² de térreo, 21,90m² de mezanino, perfazendo um total de 67,84m² de
área privativa. Tratar fone: 51- 99918
4841
OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
Venha nos visitar. Temos outros imóveis
a oferecer.
Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51)
8446 4474 (51) 9918 4841
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Francisco Pereira é o novo presidente
do Lions Clube de Torres
Jantar aconteceu no dia em que o clube mundial de serviço Completou 100 anos de fundação

Em jantar formal e com convidados especiais, o Lions Clube de Torres formalizou na última quarta-feira, dia 7 de junho, a troca anual
de nominata de dirigentes da sede do clube na
cidade. O dentista Francisco Pereira e sua esposa (ou domadora) Rita substituem o empresário

Jodimar Viana (Duda) e sua esposa Jaqueline
(domadora) na presidência do Clube de Serviço
sediado em Torres.
Presentes no jantar de posse algumas visitas
de clube de Lions e Rotary de outras cidades, assim como o futuro governador do distrito.

Voluntariado responsável
Nos discursos, o de saída da presidência feito pelo agora “past presidente” Duda Viana; o
do novo presidente, Francisco Pereira; e no de
membros de outros clubes, a questão da motivação por atender as pessoas mais necessitadas
de forma voluntária (sem remuneração) foi o
destaque. Servir outras pessoas pagando para
trabalhar é o âmago da motivação para o trabalho dos membros de Lions Clube.
Duda Viana comemorou a glória maior das
pessoas que recebem o auxílio dos projetos de
Lions como um sentimento mais importante
que o da motivação dos trabalhadores e mem-

bros do clube torrense. “A alegria ou interrupção do sofrimento das pessoas quando recebem
nossas doações de alimentos, roupas e serviços
é minha motivação”, sentenciou Duda.
Já o novo presidente Francisco lembrou que
o trabalho de Lions se trata de certa obrigação
que as pessoas como ele (e os presentes) têm
para com seu semelhante, pois existem milhões
de pobres no mundo (principalmente no Brasil)
que não têm o privilégio de ter um lar com cômodos, uma roupa quente e refeições fartas na
mesa. “Comer este jantar delicioso, ter um lar,
uma casa e roupas quentes é privilégio de pou-

Francisco e Rita (direita) substituem Duda e Jaque (e)
cos, por isto acho que nosso trabalho
de ajudar ao próximo é uma espécie
de agradecimento por termos tido a
sorte que outros não tiveram”, disse

Francisco Pereira, o novo presidente
do Lions Clube de Torres para o período 2017/2018, que encerra em junho
do ano que vem.

Lions Internacional: 100 anos de ajuda ao próximo
O evento foi feito justamente no dia em
que a entidade Lions Clube Internacional
completa 100 anos de fundação. Mas a Associação Internacional de Lions Clubes não
era nada internacional quando se formou em
Chicago, no dia 7 de junho de 1917.
No início, cerca de duas dúzias de clubes
foram fundados na região central dos Estados

Unidos em lugares como Arkansas, Colorado,
Illinois, Oklahoma e Texas. Os Leões suspeitavam, no entanto, que o seu grupo iria em
breve fazer jus ao seu nome multinacional.
O serviço e voluntariado são contagiosos,
especialmente quando combinados com um
pouco de diversão. E foi o que aconteceu...
Hoje, os Leões estão servindo aos neces-

sitados através dos clubes em mais de 200
países e áreas geográficas. Como a maior organização de serviços do mundo, Lions Club
Internacional está onde quer que se encontrem aqueles com um coração de Leão. O
clube de Torres é um deles.
Ao lado a nominata empossada para o período julho de 2017 até junho de 2018.

Presidente – Francisco Pereira
Vice – Presidente – Juares Martins
Secretário – José Alexandre Braga
Tesoureiro – Aílson de Sousa (Passarinho)
Diretor Social – Cláudio Griebeler
Diretora de Sócios – Regina De Lima
Diretor Fundação – Duda Viana

Lei da Gorjeta é debatida em palestra
do Sindicato de Hotéis do Litoral
Pagamento está incorporado à remuneração dos garçons pela nova lei
Na última terça-feira, dia 7/6, no
Guarita Park Hotel, o Sindicato dos
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte do RS (SHBRS
LN) promoveu para os associados
e empresários do trade do turismo uma palestra ministrada pelo
advogado Ricardo Rielo, assessor

nacional do sindicato e com larga
experiência em trabalhos jurídicos
frente à relação laboral entre patrão
e empregado no ambiente de turismo. Na pauta, a Lei da Gorjeta e
suas modificações recebidas no mês
de maio e a Terceirização de trabalho em ambientes de hotéis e res-

taurantes.
Presentes no evento de trabalho
a presidente do SHRBS LN Ivone
Ferraz, empresários da hotelaria de
Torres e de outras cidades do litoral, empresários de restaurantes (da
cidade e de fora) e profissionais de
contabilidade da região.

Cuidados com a Justiça do Trabalho
A profícua palestra alertou sobre os riscos
dos empresários de terem de pagar leis sociais
aos garçons caso não se atenham a cuidados na
contratação de seus empregados. É que a gor-

jeta foi, por lei, incorporada à remuneração da
categoria, mesmo sendo ela (gorjeta) paga por
fora, diretamente do cliente ao garçom em alguns casos.

Rielo tem experiência em trabalhos por todo o Brasil
Práticas como controle do pagamento de
gorjetas; acordos coletivos de trabalho entre
sindicatos patronais e laborais, dentre outras,
foram elencadas na moderna palestra de traba-

lho para os empresários. E o que fica é a decisão
empresarial entre correr riscos de ter de pagar
leis sociais retroativas há cinco anos ou executar
medidas preventivas na contratação.

trabalhos que são considerados “meio” na atividade,
por exemplo: na limpeza, construção e etc. O profissional lembrou que as leis trabalhistas não pagas
para o terceirizado podem ser cobradas do contratante principal, um cuidado que deve ser pensado
nas contratações.

O SHBRS vai continuar promovendo palestras
técnicas e motivacionais para os sócios. Basta estar
atento na página do Facebook da entidade para estar
informado sobre as possibilidades de se associar à
categoria patronal ou participar (pagando) das palestras.

Terceirização só justificada
As novas práticas de terceirização aprovadas para
regulamentar a relação de trabalho em hotéis (e todas outras categorias) dizem respeito tão somente a
mais possibilidades desta prática. Por exemplo: um
hotel pode contratar um serviço terceirizado (de outra empresa) para suprir atividades fim (atendimen-

to ou arrumação de quartos, por exemplo) somente
por períodos considerados excepcionais, como férias
do (s) titular (es), doença e etc. Nunca pode ser uma
contratação sistêmica e não eventual.
De resto, a terceirização na lei brasileira de relações trabalhistas (CLT) só permite ser realizada nos
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ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Tatiana Fernandes Strick , acadêmica do Curso de Administração e
Adriana Peccin Consultora empresarial, professora e coordenadora do
Curso de Administração Ulbra Torres/RS - CRA 25037

PLANO DE CARREIRA – VOCÊ JÁ PENSOU
NISSO?
Com a correria do dia a dia, acabamos esquecendo do nosso planejamento de carreira. Com as mudanças no mercado de trabalho, não basta possuir um curso acadêmico no
currículo para a colocação de um profissional em determinada posição em uma empresa.
O plano de carreira é essencial para nortear a busca de habilidades e competências para
atingir os objetivos profissionais traçados.
Antigamente era comum as pessoas terminarem os estudos, conseguir um emprego
e ficar nele até sua aposentadoria. A longevidade em um emprego na mesma empresa
hoje é incomum. Era constrangedor mostrar uma carteira de trabalho com pouco tempo
de empresa, mas na atualidade o profissional é bem visto se ele está em busca de novos
desafios e oportunidades de carreira com crescimento profissional. Não é aceitável que
uma pessoa trabalhe toda a vida na mesma empresa fazendo a mesma coisa desde que
entrou nela.
O longo prazo de hoje é diferente. Antes, o profissional pensava em vinte anos de
carreira numa empresa, em ser admitido e ali se aposentar. Hoje, longo prazo são no
máximo quatro anos. O importante é não se contentar em estar no mesmo lugar. As
promoções são cada vez mais rápidas, o tempo é mais ágil no ambiente corporativo. Se
você está estagnado, o mercado já visualiza como uma pessoa que não busca manter a
variedade de culturas organizacionais.
A intenção aqui não é denegrir a atitude profissional da geração anterior, que trabalhou em um contexto socioeconômico muito diferente do atual, mas sim constatar
que existe hoje muito mais espaço para ser protagonista da própria carreira. Na mesma
medida em que ficou mais competitivo, o mercado está também mais diversificado e
dinâmico.
Nesta visão, o planejamento de carreira oferece benefícios para a empresa e principalmente para o profissional, pois com ele é possível estipular o caminho que deve ser
percorrido e determinar quais estratégias necessárias para alcançar o cargo e posição
hierárquica desejada. Cada vez torna-se mais importante que o profissional saiba conduzir sua carreira, não deixar esta responsabilidade totalmente para as empresas.
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com as mudanças do mercado,
e buscar aprimora-las é importante para que estas competências sejam aplicadas em
prática nas organizações. O planejamento e a gestão de carreira tornam-se importante
para a trajetória profissional e motiva para fazer uma análise de suas competências, e
entender a si próprio, para conduzir ao trabalho certo para realizar com motivação.
Para estruturar um plano de carreira temos que nos conhecer melhor e identificar
pontos chaves de sucesso que irão nos auxiliar, como por exemplo, questionar a nós
mesmos, sobre:
- Pensar sobre o futuro, como nos vemos daqui a 4 a 5 anos? O que gostamos de
fazer? Qual cargo gostaria de ocupar? Esse é o início do nosso planejamento.
- Identificar pontos fortes e fracos e trabalhar em cima dos pontos fracos e potencializar os fortes;
- Estabelecer metas e prazos é o próximo passo para tornar o planejamento mais
tangível.
Grande parte das empresas sofrem com a rotatividade de pessoas, pois não é apenas
o salário que se torna um atrativo para os colaboradores. Isso porque os profissionais
procuram um ambiente de trabalho que lhes possibilite desenvolvimento contínuo. Ao
ter um plano de carreira, a empresa garante a retenção de talentos, ao mesmo tempo
que se o colaborador possuir objetivos ele poderá se desenvolver na empresa até chegar
na área desejada.
Diante do atual contexto do mercado de trabalho e da definição de novos perfis de
profissionais, as organizações estão se adequando à nova realidade constituindo planos
de carreiras condizentes com o novo perfil exigido dos profissionais, promovendo assim
a retenção dos melhores talentos à medida que estes estão atraídos pela necessidade
de ascensão profissional.
Já o profissional não pode se acomodar por ter um contrato de trabalho, pois não deve
parar de atualizar-se de acordo com as exigências estabelecidas no atual cenário que nos
encontramos. Ao contrário, com a grande concorrência dentro e fora das organizações,
o profissional precisa estar à frente do seu tempo, pensando no futuro, planejando seus
objetivos e aperfeiçoando-se em prol de si mesmo e da organização onde está inserido.
Assumindo o papel de protagonista da nossa carreira, as chances de ser bem-sucedido e realizado são bem maiores, e um bom plano de carreira pode ajudar nesse processo
com o direcionamento e responsabilidade para escrever a própria historia profissional.

PENSANDO SOBRE O NOSSO FUTURO
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.

A vida humana opera essencialmente na antecipação do futuro. Nossa vida pessoal, sem dúvida é a vida da sociedade em que vivemos. Todos os projetos de ação social
para o futuro tentam prever o que vai acontecer e se preparar para isso. Mas o que
podemos antecipar?
É difícil imaginar um horizonte a longo prazo, seja de sua carreira, sua vida amorosa, ou qualquer aspecto da sua vida. Por que o que acontece vai acontecer sem que
cada um de nós possa influenciar significativamente a direção e o conteúdo da evolução. Em vez disso, o destino dos homens parece marcada por uma irresistível força
resultante e que constantemente se move para a evolução que chamamos de história.
No curto prazo, no entanto, faz sentido perguntar sobre o significado da evolução
do nosso mundo e suas instituições, desde o ponto de vista do nosso horizonte e da
nossa existência e também daqueles que vivem conosco. É pretensioso pensar que
trabalhar para as "gerações futuras", como dizem as regras que protegem o património histórico, artístico ou o meio ambiente, a menos que pensássemos que as próximas gerações, estarão vivendo como nós vivemos, biológica e emocionalmente. No
passado, os homens que pensaram sobre o futuro, pensaram que como uma evolução
melhor ou pior do que a sua própria, ou seja, "tempos melhores virão ...". Hoje não
temos mais essa crença básica, hoje acreditamos que nada de novo, radicalmente
novo vai acontecer, a crença de que a continuidade entre as gerações será mantida.
Hoje não há razão para acreditar que uma ruptura pode ocorrer, isto é, que o futuro
não será composto de uma modulação do nosso presente, mas em um novo mundo,
um resultado do impacto de descobertas e experiências sobre a natureza do homem
e não apenas sobre o seu ambiente. Confrontado com a hipótese de que vivemos em
um possível "desenvolvimento sustentável”, que é basicamente de defender a "sabedoria da natureza" e tentar, portanto, produzir os bens necessários ao homem sem
destruir ou prejudicar qualquer coisa, é a hipótese de que, num futuro não muito
distante, nem a natureza, nem o homem serão os mesmos que são hoje. Esse futuro
não parece perto, mas ao contrário do que tem acontecido até agora, essa hipótese
não é mais um pensamento puramente utópico, sem base real, pois tornou-se uma
hipótese presente sobre os valores e princípios da nossa convivência e, nesse sentido,
é parte do nosso mundo real.
O que podemos considerar como possível para o futuro? Realmente não parece ser
capaz de ter pouco mais do que a continuação das tendências que agora observamos
e imaginamos com novos fatos que são mais ou menos semelhante reprodução que
ocorreu no passado. O que pode ser radicalmente novo está além do nosso alcance. A
experiência mostra que aqueles que no passado fizeram um exercício de pura imaginação sobre o futuro, não conseguiram, quase nunca se aproximar da nossa realidade.
No entanto, a necessidade de prever o futuro é intrínseca à vida humana. Cabe a cada
um de nós em nossas vidas privadas, mas também é para aqueles que governam,
para aqueles que legislam, para aqueles que julgam. Às vezes é uma previsão muito curto prazo, outras são mais longo prazo, mas nunca muito longe de realidade. A
democracia irá vencer? Não é possível responder. Depois da queda do comunismo, o
capitalismo é invencível? Nós também não sabemos. O mundo dos nossos netos ou
dos netos dos nossos netos está além de nossa imaginação. Tudo o que podemos fazer é continuar a consolidar, dia a dia, os valores necessários para um mundo melhor,
e com isso tentar resolver os desafios que estamos submetidos. Estes valores estão
agora formulados no "decálogos políticos" de hoje, incorporados aos textos escritos
das Constituições, não só em direitos dedicados parte a liberdades fundamentais, mas
também nos preâmbulos e as articulações de poderes, um dos quais é o conjunto das
autoridades públicas.
Então, sem tentar ir muito longe, o que está de baixo dos nossos olhos e um pouco
além do nosso umbigo demonstra o horizonte para onde estamos caminhando. Não
adianta culpar os outros; temos que fazer o que é preciso ser feito. Não adianta estar
envolvido tem de estar comprometido.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 04/06 e 11/06)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Você entra agora num período
mais sensível e talvez até mais fechado,
ariano. Com Marte em Câncer (até julho)
você pode ficar mais emotivo e muito mais
voltado aos assuntos da casa e da família.
A Lua Cheia ativa a vontade de estudar ou
viajar, de começar coisas novas e inovar. Tudo isso é bem
positivo, desde que seja planejado e que seus queridos embarquem nessa com você.
TOURO - Com Vênus em Touro, tudo fica
mais lindo e feliz em sua vida, taurino.
Você pode se sentir mais motivado, feliz,
otimista. Vai sentir que muita coisa passa a
fluir melhor e a tendência é que essa e as
próximas semanas sejam mesmo bem positivas. São dias de novidades e mudanças e vale a pena se
encher de coragem e fazer o que você já estava com muita
vontade de fazer. Viva a vida!
GÊMEOS - Seu mês de aniversário já começou com tudo, geminiano. Pode comemorar, começar coisas novas, dar forma às
suas ideias e projetos e fazer tudo acontecer. É um período de muita energia e de
grandes novidades. Dias de mais compromisso e felicidade no amor e de boas novidades que podem
vir justamente daí. No trabalho, curta as coisas boas e não
insista demais.
CÂNCER - É um período de mais energia e iniciativa, canceriano. Você pode se
sentir mais forte e corajoso e também com
mais magnetismo, pode até fazer mais sucesso por aí. Apesar da vontade de sair e
fazer coisas, também pode ser um período
mais introspectivo e muito focado em resolver coisas, trabalhar e fazer tudo que precisa ser feito. É importante cuidar
cada vez mais da saúde.
LEÃO - Está cada vez mais claro o que
funciona, e o que não está dando certo,
leonino. Conselho do céu: pode desistir
de insistir no que não tem resultados e
aproveite pra colher os frutos e aproveitar
as boas oportunidades do que está dando
certo. É um período de muita sorte e ótimos contatos no
trabalho. E de mais compromisso, intimidade e estabilidade
no amor. Tente se divertir mais.
VIRGEM - São dias bem importantes para
sua carreira, virginiano, com novos trabalhos e portas se abrindo e vale a pena
saber aproveitar. Os assuntos da casa e
da família também ganham maior importância e não adianta fugir. Vale a pena encarar cada responsabilidade e resolver o que for preciso.
Bons dias para planejar uma viagem ou até mesmo viajar.
Cursos também são bem vindos.
LIBRA - É um ótimo momento para fazer
planos mais leves para o futuro, libriano. As
viagens são super positivas nesse momento, mesmo que seja planejar suas férias.
Os contatos, conversas e trocas em geral,
super bem vindos também. Bom momento
para se inscrever num curso, ler um livro novo, conversar
sobre assuntos que são importantes para você. Mas também é fase de mudanças.
ESCORPIÃO - Pode sentar e planejar os próximos
passos, escorpiano. Você está mais consciente e
determinado, mais corajoso e ousado, e pode contar com mais aliados. Alias, pode confiar mais nas
pessoas. As relações estão numa boa fase. No trabalho, a ideia é mais parceria e decisões positivas.
No amor, mais intimidade, afeto, sexo intenso e conversas importantes.
SAGITÁRIO - É uma semana especial, sagitariano, de boas notícias, crescimento geral e
mais sorte que de costume. As relações está
ativadas e a sexualidade super intensa. Momento super positivo no trabalho, de boas noticias, ótimos contatos, projetos que dão certo
e a sensação de muita produtividade. É um momento de mais
visibilidade, destaque e sucesso. Vale a pena aproveitar.

CAPRICÓRNIO - É um momento mais introspectivo, capricorniano. Apesar disso, é um momento produtivo no trabalho e
especialmente positivo no amor.
Vale a pena criar mais intimidade, falar mais dos sentimentos e ter mais prazer com quem você gosta. São bons dias para
fazer coisas que você gosta, descansar e curtir
mais a vida. No trabalho, tente delegar e dividir
mais as responsabilidades.
AQUÁRIO - São ótimos dias para
encontrar pessoas, aquariano. Podem ser amigos ou parceiros de
trabalho, pode ser pra se divertir
ou falar de projetos comuns. O
momento é de mais iniciativa e de
muita coisa acontecendo na sua rotina. É uma semana bem positiva para os assuntos de casa e de
família e de mais intimidade e comunicação para
no amor e nas amizades.
PEIXES - Você vai ficar feliz com
alguns resultados de trabalho, pisciano, e muito animado com tantas novidades que vem por aí. São
bons dias para o contato com a família, o amor, os relacionamentos.
Pode começar uma relação nova ou ter uma boa
surpresa na relação que você tem hoje. Você pode
ter mais vontade de fazer coisas juntos e de sentir
mais prazer. Fazer coisas que gosta.
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Tubarão morto é encontrado na
beira da praia em Tramandaí
Um tubarão morto apareceu na manhã
desta quarta-feira (7), na areia da praia de
Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O peixe foi encontrado pelo
empresário Alexandre Almeida, enquanto
transitava pelo local.
"Eu estava fazendo o boletim das ondas para o meu site de surf e avistei o
tubarão na beira do mar, entre a areia e
a água. Acho que a 500m da plataforma
de pesca. Então, movi ele um pouco para
fazer o vídeo", contou Almeida.
De acordo com o biólogo Ignacio Moreno, do Centro de Estudos Costeiros,
Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), o
animal é da espécie Carcharias taurus,
popularmente conhecido como Tubarão
Mangona.
Em média, esse tipo de peixe pode pesar 150 kg e atingir 3m de comprimento.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o Mangona está entre as espécies ameaçadas, em condição
vulnerável."O tubarão já estava em alto
estado de decomposição e, por isso, é
difícil de afirmar se o corpo apresentava
marcas de anzol ou de rede de pesca",
informou o sargento Paulo Rogério, do
Batalhão Ambiental da Brigada Militar em
Tramandaí.
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Caroline Westphalen
Psicóloga, Terapeuta Holística e Massoterapeuta
Fone: 51 9.9858.4050

Filosofando Sem Filtro

Embora não se saiba a causa da morte do peixe, segundo o veterinário Derick
Blaese de Amorim, do Ceclimar, é provável que o animal tenha morrido ainda no
mar.
*Com G1 RS

Essa semana a coisa tá mais coisada, pois estamos na terra da garoa.
Gosto e não gosto desse vai e vem, mas é necessário que seja assim.
Quando a gente aceita as coisas como elas vêm a vida fica menos difícil... porque é o momento em que você percebe que Deus é bom o tempo todo. A gente tem uma cama, comida na mesa, família e amigos...
então, tá tudo incrível. "Pare de reclamar por um dia e veja o que acontece com a sua vida". Não parece, mas é uma frasezínea de rede social
profunda. Às vezes, o Facebook me surpreende. Tenho certeza que ninguém aguenta mais ver post sobre política, violência e outras idiotices.
Deixei de seguir quem caminha por essas linhas porque essas coisas não
me acrescentam. A retirada do what's app do celular no ano passado foi
o começo do caminho da felicidade. Recomendo! Se você depende do
aplicativo pra trabalhar, então, você não tem saída... aguente firme! Vou
orar pra que você não enlouqueça com tantos grupos pipocando na sua
telínea dia e noite. Acho que a gente anda precisando otimizar nosso
tempo no cyber espaço. Sei lá! Menos olho na tela e mais olho no olho,
né? Mudando de assunto em 3, 2, 1! Qual a primeira coisa que você faz
quando acorda? Esses dias assisti uma palestra da psicóloga Amy Cuddy
da Universidade de Harvard no canal da TED Talk no You Tube sobre
autoconfiança. A primeira coisa que a gente deve fazer quando acorda
é alongar o corpo. A princípio parece uma coisa apenas física, mas não
é. O alongamento, quando praticado diariamente, melhora a circulação,
alivia o estresse e ameniza a ansiedade. Amy Cuddy fala sobre como a
gente pode usar nosso corpo pra fazer mudanças positivas em nossos
pensamentos e emoções. Quando a gente se alonga, os músculos se expandem e a nossa energia também... e isso inconscientemente faz com
que a gente se sinta capaz de alcançar as coisas... no sentido de conseguir realizar nossos objetivos no dia a dia. Muitas teorias enfatizam que
a emoção vem antes da reação do corpo, mas o contrário também acontece... nossas posturas corporais também influenciam nossas emoções
e ajudam a gente a desenvolver autoconfiança. Por exemplo, se você
faz uma posição de imponência, você acaba absorvendo a sensação que
essa posição produz no seu ser e, então, se sente mais confiante pra
enfrentar o dia. Pessoas que acordam alongando seus braços em forma
de V são mais alegres. Pessoas que dormem em posição fetal costumam
acordar mais estressadas. O alongamento diário melhora a disposição
e promove a flexibilidade do corpo... essa sensação de maleabilidade
física também se instala na nossa esfera psíquica e a gente acaba reagindo às coisas da vida com menos rigidez. O alongamento também
melhora as articulações e, por isso, proporciona agilidade física. Você
pode se alongar até mesmo antes de dormir pra melhorar a qualidade
do sono. Faça alongamento todo santo dia! A mente, o corpo e a alma
agradecem! Ah! Lembrei das barbaridades que os terroristas andaram
fazendo em Londres esses dias. Terroristas são pessoas que nasceram
com mentes que ainda vivem na Idade Média. Eu não sei mais o que
pensar sobre eles. Oremos! _/\_
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Seminário do Comitê Mampituba debateu situação dos
recursos hídricos de Torres e região
Evento ocorreu em celebração do Dia Internacional do Meio Ambiente no dia 05 de junho
Por Guile Rocha
Na tarde do dia 05 de junho, celebrando a passagem do Dia Internacional do Meio Ambiente, o Comitê Local
de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio
Mampituba (Comitê Mampituba) realizou o Seminário Ambiental em Recursos
Hídricos. Foi um rico painel com informações importantes sobre nosso ambiente
natural, nossos mananciais hídricos e al-

guns hábitos essenciais para a cidadania
humana. Apoiadores do evento, prefeitura de Torres, Corsan, ONG Onda Verde e Associação dos Surfistas de Torres
estavam representados no seminário,
bem como outras entidades preocupadas com o meio ambiente e a gestão das
águas. Alunos do SENAC Torres e turmas
do ensino médio das escolas Marcílio
Dias e Jorge Lacerda também marcaram
presença.

Gestão das águas do Rio Mampituba
Abrindo o evento, a presidente do Comitê Mampituba, Leonila Ramos, ressaltou
a temática do Dia Internacional do Meio
Ambiente em 2017 ("conectando as pessoas com a natureza"). Após, ela lembrou
da missão do Comitê Mampituba e deu
espaço para a primeira presença da tarde
palestrar: o engenheiro agrônomo Nabor
Guazelli.
Um dos fundadores da ONG Onda Verde, que há décadas atua em prol do meio
ambiente da região de Torres, Nabor sempre foi uma das principais lideranças pela

formação do Comitê Mampituba. Ele lembrou que o trabalho pela formação de um
órgão para gerenciar e preservar as águas
do rio, que marca a fronteira entre o RS
e SC, vêm de muitos anos, reforçando a
persistência (por décadas) da ONG Onda
Verde sobre a pauta . "Foi em 2010, a partir da criação das Unidades de Gestão de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas
(pelo Ministério do Meio Ambiente) que
foi possível abrir as portas para a criação
do Comitê Mampituba. Audiências públicas foram realizadas e, em 2012, foi criado

Representantes de entidades ambientalistas e instituições focadas na gestão das águas
marcaram presença
o Comitê Local da Bacia do Mampituba. O
comitê é responsável apenas pelas águas
gaúchas do Mampituba, já que 60% das
águas do rio estão em área catarinense"
contou Nabor.
Após a formação do Comitê Local do
Mampituba no lado gaúcho, faltava ordenar a gestão das águas do rio localizadas
no lado catarinense. Por isso, intensificaram-se nos últimos anos as tratativas em
busca da federalização do Comitê Mampituba. Entretanto, no final de 2016 a
Agência Nacional de Águas (ANA) descar-

tou esta possibilidade (por dificuldades
burocráticas e pouco tamanho da bacia
do Mampituba), sugerindo que a gestão
das águas do lado catarinense do rio fosse
integrado a Bacia 'vizinha', do Rio Araranguá. E é isso que deve ocorrer em breve,
conforme sentenciou no seminário Luís
Ismael Leme, vice-presidente do Comitê
da Bacia do Rio Araranguá. Leme ressaltou
que "existe previsão de que, em julho, seja
aprovado o novo regimento com a integração dos Afluentes do Rio Mampituba ao
Comitê Araranguá ".

O problema do óleo de cozinha
Na sequência, foi a vez do projeto
de Educação Ambiental "Óleos para
o Futuro" - realizado pelo Comitê
Mampituba - ser apresentado. O projeto busca conscientizar o quanto o
óleo de cozinha é um elemento poluidor quando descartado nas águas
- uma vez que poucas gotas de óleo
são capazes de deixar insalubre vários litros d'água. E para embasar o
assunto palestrou Gerson Güths, que
divulgou o trabalho de sua empresa
Logsul Logística Reversa, que trabalha, aqui em Torres com a coleta do
óleo de cozinha e encaminhamenEstudantes também prestigiaram seminário to para reciclagem (onde o produto

vira matéria prima para produção
de palmilhas de sapatos e materiais
plásticos). Gerson reforçou sobre os
malefícios do óleo de cozinha - componente que, na água, causa desde a
morte de peixes e fitoplanctons (responsáveis principais pela fotossíntese, que nos fornece oxigênio) até a
disseminação de doenças e geração
do venenoso gás metano. "Ou seja:
não descarte o óleo doméstico nos
vasos sanitários ou nas pias - até porque o óleo ajuda a entupir a tubulação, gerando problemas hidráulicos.
E é muito fácil ajudar no processo de reciclagem do óleo de cozinha:

basta guardá-lo numa garrafa PET e
entregar nos locais adequados de coleta. Em Torres, os pontos de coleta
são na escola Marcílio Dias, na Unidade da Corsan, nos postos de combustível da Rede SIM, no Supermercado
Dia, Universidade Ulbra, Coelho Gás,
Oligás e com o pessoal da Coleta Seletiva. Conforme o secretário executivo do Comitê Mampituba, Christian
Linck da Luz, a entidade vêm iniciando uma divulgação junto aos condomínios/ prédios de Torres, para que
estes se mobilizem para a prática de
recolhimento adequado do óleo de
cozinha.

Panorama geológico torrense e saneamento
Dando continuidade, representantes da
prefeitura de Torres tiveram espaço para falar
no seminário organizado pelo Comitê Mampituba. A geóloga Maria Elizabeth da Rocha
destacou aspectos geológicos da nossa região,
ressaltando as mudanças que Torres passou
- em decorrência do cenário de urbanização desde os anos 30 até hoje. Ela lembrou que
boa parte da cidade era formada por dunas e
(principalmente) banhado. "Vivemos em área
baixa, no nível do mar e originalmente com excesso de banhados, por isso temos tantos alagamentos. Com a urbanização aterramos boa
parte de Torres em cima de 'terra podre', o que
diminui a estabilidade das construções. É difícil
até fazer fossas sépticas adequadas em vários
pontos da cidade, pois o solo é muito próximo do lençol freático", disse Maria Elizabeth.
Em função da situação geral do solo torrense,a
geóloga sublinhou que a melhorias da drena-

gem pluvial (água da chuva) devem ser uma
meta do município. O arquiteto e urbanista da
prefeitura de Torres, Marcelo Koch, lembrou
das dificuldades históricas do esgotamento sanitário na região, os desafios para o descarte
de efluentes em contraste com a necessidade
de preservar o meio ambiente.
E o assunto saneamento seguiu em pauta
com a chefe da Unidade da Corsan de Torres,
Juliana Mesquita Inácio. Representando a estatal responsável pela água e esgoto no município, Juliana destacou que toda a área urbana
de Torres é contemplada com água tratada,
sendo ainda que 55% da cidade tem esgoto
coletado e tratado - maior percentual dentre
os municípios do litoral norte. Também falando
em nome da Corsan, o engenheiro da regional
Litoral Norte, Rodrigo Lupin, lembrou os altos
custos envolvidos em obras de saneamento,
destacando que em 10 anos a estatal investiu

cerca de R$ 500 milhões no Litoral Norte gaúcho. Para Torres, Lupin disse que os próximos
investimentos deverão chegar já no próximo
semestres (na casa dos R$ 2,4 milhões) para
finalização de algumas redes remanescentes.
Na sequência do Seminário Ambiental em
Recursos Hídricos, quem palestrou foi Miriam
Mackedanz, analista da Corsan. Aproveitando
a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente
- celebrado no mesmo dia 05 de junho em que
o evento ocorreu - Miriam salientou que todos
tem que fazer sua parte, assumir responsabilidades para vivermos em harmonia com o ambiente natural. A analista disse que boa parte
da água doce disponível no mundo está poluída, citando que há 20% da população mundial
sem acesso a água limpa e 1400 crianças morrendo (diariamente) por doenças decorrentes
da falta de água potável. "Apenas 27 países do
mundo entregam água potável e fazem coleta

e tratamento de esgoto para 100% da população. No Brasil, são 85,4% de domicílios com
água e 63% dos brasileiros com rede coletora
de esgoto - apesar de muitos domicílios não estarem efetivamente ligados a esta rede (fazendo, estes, despejo de esgoto irregular)", falou
Miriam. Apontando alguns gráficos, ela ainda
destacou que Torres tem nível europeu de tratamento de esgoto, mas os municípios conectados com a Bacia Mampituba (como centenas
de outras pequenas cidades do Brasil) não possuem rede de tratamento de esgoto adequada.
Concluindo o evento, foi dado espaço para
o público tirar suas dúvidas com os palestrantes. Após, a presidente do Comitê Mampituba,
Leonila Ramos, agradeceu a presença de todos
e finalizou o seminário - que com debates importantes e ações viáveis desenhou um belo
panorama sobre a realidade dos recursos hídricos .
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39ª Romaria à Gruta Nossa Senhora de Lourdes reúne
devotos em Dom Pedro de Alcântara
No último domingo, dia 4 de junho, devotos de diversas regiões participaram da 39ª
edição da Romaria à Gruta Nossa Senhora
de Lourdes, que é uma realização da Paróquia Nossa Senhora do Amparo e da Diocese
de Osório com o apoio da Prefeitura de Dom
Pedro de Alcântara.
Foi realizada ainda a 12ª Romaria dos Motociclistas, na qual mais de 60 motociclistas
da região litorânea seguiram de Torres até
Dom Pedro de Alcântara em procissão com
uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes.

A programação se iniciou às 9h, com a
missa campal presidida pelo pároco Pe.
Adalberto Lumertz Borges com o auxílio do
Diácono Davi de Três Cachoeiras; às 11h os
motociclistas foram recebidos com a missa presidida pelo padre Ceverino Craco de
Terra de Areia; às 13h30 teve show musical
com Wilson Paim e banda e às 15h o encerramento com o terço.
No próximo domingo, dia 11 de junho,
será realizada a 10ª Cavalgada da Fé com
previsão de chegada e missa às 11h.

O Santuário
A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, um santuário natural, foi inaugurado em fevereiro de 1950. No início a
comunidade local se reunia para rezar
e confiar seus pedidos. Com o passar

dos anos, o santuário passou a receber
cada vez mais devotos de diferentes regiões do RS e SC, tornando-se hoje um
local de grande devoção e que recebe
visitantes durante todo o ano.

Terra de Areia lança Campanha do Agasalho 2017
A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com o Cras e com o Grupo
de Convivência Despertar da Felicidade, realizou na tarde da última quarta-feira, sete de junho, no
centro de Múltiplo Uso, o lançamento da Campanha do Agasalho
2017.
O evento contou com a participação dos idosos e de autoridades
locais, que realizaram um desfile e
após, doaram as peças de roupas
apresentadas no desfile.
A Campanha do Agasalho 2017
Procura-se: Novo ou Usado, vem
para alertar sobre o sofrimento
que o frio causa em tantas pessoas
e destaca que a recompensa, além
de ajudar o próximo e aquecer o
inverno de quem precisa é aquecer
o coração de quem doa também.

Até o final da campanha, o intuito é coletar o maior número possível de roupas, calçados, agasalhos,
mantas e cobertores para suprir as
necessidades de famílias e pessoas carentes, assim, nesta época da
chegada do frio, a solidariedade
da comunidade de Terra de Areia
vai diminuir o sofrimento daqueles
que não tem como se aquecer.
Quer doar também? Há postos
de coleta na Prefeitura Municipal,
na Secretaria de Assistência Social,
no Cras, e em diversos comércios
locais.
O evento contou com a participação da Secretária de Assistência
Social, Trabalho e Cidadania, Silvana Borges Teixeira, com o Prefeito
interino Diogo de Souza, além de
diversos colaboradores que aderiram a Campanha.
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Debate sobre ações para melhorar a Segurança Pública
reúne lideranças públicas e privadas de em Arroio do Sal
O Prefeito de Arroio do Sal, Affonso
Flávio Angst, se reuniu na manhã de
quarta-feira, dia 7 de junho, com o Presidente da CDL, Alexandre Trajano, o
Presidente do Consepro, Silvio Prestes,
o residente da Câmara de Vereadores,
José Deoclides Nunes da Silveira, além
de comerciantes e comunidade para
debater a Segurança Pública. O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores.
Após o Presidente do Legislativo iniciar a reunião, o Prefeito explicou que
tem trabalhado incisivamente com os
Comandos da Brigada Militar e que
teve resultado, pois já aconteceram
ações do BOE nos finais de semana e
em breve irão acontecer também durante a semana. Ele sugeriu ainda que
Consepro e CDL ocupem o mesmo espaço físico e que a Prefeitura ceda um
estagiário para auxiliar nessas novas
demandas que surgiram e destacou
que isso também acontece na Delegacia.
Na sequencia foi à vez do Presidente
da CDL, Alexandre Trajano, que falou

sobre o clima de insegurança que ronda a cidade e destacou que além das
ações a longo prazo, são necessárias
ações com resultados imediatos.
Silvio Prestes, Presidente do Consepro, destacou algumas ações da
Brigada Militar, como a prisão de sete
foragidos e, ainda durante a reunião,
informou que outra prisão acabava de
acontecer. Ele explicou que apesar do
pouco efetivo, o trabalho está acontecendo e abordou a situação atual da
Brigada Militar.
Diversas pessoas utilizaram a palavra e novas ideias começaram a ser
construídas. O intuito é que se forme
uma comissão que leve para a próxima
reunião, opções de ações imediatas. O
Próximo encontro será na quarta-feira,
14 de junho, às 9 horas, na Câmara de
Vereadores de Arroio do Sal.
Cerca de 40 pessoas participaram
do encontro que também contou com
a presença dos Vereadores Carlos Dias,
Diego Quadros, Calírio Pereira dos Santos, Giovani dos Reis, Marcos Cunha,
Rejane Braga e Mateus Coelho Ribeiro.

Audiências públicas em Dom Pedro
de Alcântara verificam demandas
das comunidades
Cerca de 150 pessoas das comunidades de Hilário, Morro dos Leffa,
Arroio dos Mengue e Sede, em Dom
Pedro de Alcântara, participaram nesta semana das audiências públicas realizadas pela Prefeitura Municipal em
parceria com a Emater/Ascar-RS, buscando verificar os principais anseios
das comunidades.
Melhorias nas áreas da Saúde e
Obras foram as mais solicitadas, como
reparos nas estradas do município,
além de disponibilidade de medicamentos e mais fichas de atendimento
no Posto de Saúde.
Na área de agricultura, o que mais
se pediu foi o fortalecimento da patrulha agrícola com mais equipamentos,
além de mudança na forma da prestação do serviço, com criação de uma
taxa mínima para utilização. Na área
da educação, a principal exigência foi
na agilidade das obras da nova escola.

A partir dessas demandas verificadas a Prefeitura irá desenvolver o Plano Plurianual e o de Desenvolvimento
Rural. “Essa ação é muito importante
para planejar o futuro e verificar o que
podemos melhorar. Tudo está sendo feito com pé no chão e seriedade.
Não é uma iniciativa que ficará apenas no papel”, afirmou o prefeito de
Dom Pedro de Alcântara, Dirceu Pinho
Machado, acrescentando ainda que
“muitas das demandas já estão sendo
atendidas, mas existem outras que terão uma atenção especial para serem
colocadas em prática e atenderem os
anseios das comunidades”, completou
ele.
A próxima audiência pública será no
dia 13 de junho, às 17h30, no salão comunitário de Porto Colônia, que deve
contemplar os moradores de Porto
Colônia, Morro do Coco, Porto Fagundes e São Brás.

Prefeito, presidente da Câmara e autoridades da sociedade de Arroio do Sal no debate
Foto Daniel Matos/Comunicação Social

R$ 200 mil confirmados
por Alceu Moreira para
Três Cachoeiras

Alceu Moreira (centro) e Gabriel Souza (e): juntos apoiando região de origem
Acompanhado de vereadores do PMDB
e lideranças do partido, o deputado federal
Alceu Moreira visitou Três Cachoeiras na última sexta-feira, 2.
Na APAE, ele participou da entrega de
uma van Ducato, de cerca de R$ 100 mil,
adquirido através de emendas do seu mandato.
“Um veículo esperado há muito tempo
e que vai proporcionar melhores condições
no transporte dos alunos e na realização de
atividades fora da instituição”, comemorou a

diretora da APAE, Mariza Cardozo.
No Conselho Tutelar, o deputado confirmou o montante de R$ 100 mil para compra
de um veículo e equipamentos como computadores e televisão.
“O serviço desempenhado por instituições como as APAEs e os Conselhos Tutelares tem uma enorme importância social e
de inclusão juntos às comunidades e sempre
terão meu total apoio e defesa”, completou
Alceu Moreira, que estava acompanhado do
deputado estadual Gabriel Souza.
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Advogados mostraram seus talentos culinários no evento

HOMEM NA COZINHA

No sábado, 03 de Junho, ocorreu a 12ª edição do Homem na
Cozinha, tradicional jantar promovido pelo Rotary Clube em Torres. Quem preparou os pratos foram homens de empresas vinculadas a um ramo profissional pré determinado. Como de costume o evento beneficente ocorreu nas dependências da SAPT
(Sociedade Amigos da Praia de Torres) e lotou o salão principal
do clube. Após a janta, houve ainda música ao vivo com bastante
rock and roll.
Neste ano de 2017, os gourmets foram do segmento 'Advogados'. Diversos pratos estiveram a disposição do público, que
pode 'tirar a prova' dos dotes culinários dos representantes de
6 escritórios de advocacia: Marcos Thomé Ferreira e equipe serviram 'Filé ao Molho Madeira', enquanto o pessoal da Aita &
Dalcégio preparou uma saborosa Paella de Frutos do Mar. Carlos
Manuel Espig, Nelito Junio e equipe fizeram o clássico Costelão
12 horas. Alexandre Quartiero trouxe seu time para preparar um
Risoto de Camarão,e teve ainda o Linguado à Belle Muniere preparado pela equipe do Ramon Biasi Kras. Finalizando, o pessoal
da Grazziotin Advocacia serviu uma codorna recheada com polenta que foi bastante elogiada.
O Homem na Cozinha foi idealizado com o objetivo de angariar recursos para auxiliar ações sociais do clube e ajudar entidades necessitadas da região. Em 2017, R$6 mil reais arrecadados foram para a Slave (Associação Lar dos Velhinhos de Torres)
e outros R$ 4 mil para o CCAS Curtume,. Os patrocinadores do
12° Homem na Cozinha Rotary foram Aita & Dalcegio Advocacia e
Alexandre Quartiero Advocacia.

Representantes da Slave e CCAS Curtume:
entidades beneficiadas
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Abertas inscrições para o curso
de PPCI em Torres
Entre os dias 07 e 08 de julho, a Inspetoria de
Torres estará sediando o Programa de Atualização Profissional com o curso PPCI/ Elaboração do
Plano de Prevenção contra Incêndio.
Esta qualificação, com 20 h/a, visa preparar os
profissionais para o trâmite do PPCI e padronizar
os procedimentos para licenciamento das edificações concernente à segurança contra incêndio,
bem como dar o conhecimento básico necessário
para o cumprimento dos requisitos de resistência e reação ao fogo no desempenho das construções, com fundamento na Lei Complementar
14.376/2013 atualizada até a Lei Complementar
nº 14.690/2015.
Poderão se inscrever somente profissionais
registrados e em dia com o Conselho. Este curso
está sendo feito para os profissionais abrangidos
pela Zonal Litoral, residentes nos municípios Arroio do Sal; Balneário Pinhal; Capão da Canoa;
Capivari; Caráa; Cidreira; Dom Pedro de Alcân-

tara; Imbé; Mampituba; Maquiné; Morrinhos do
Sul; Mostardas; Osório; Palmares do Sul; Santo
Antonio da Patrulha; Tavares; Terra de Areia; Torres; Tramandaí; Três Cachoeiras; Três Forquilhas
e Xangri-Lá.
As inscrições são exclusivamente via internet,
na página do profissional, em www.crea-rs.org.br
Serviços On-line, no período de 07 a 19 de junho.
Ao encerrar o prazo das inscrições será feito sorteio entre os inscritos, correspondente ao número de 30 vagas, sendo que receberão informação
da confirmação de inscrição e mais informações.
A Associação de Engenheiros, Arq. e Agrônomos do Litoral (Asenart) apoia esta realização,
que conta, ainda, com a parceria do itt Performance - Instituto Tecnológico em Desempenho
e Construção Civil; Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós Graduação (UAPPG); Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Informações em
www.crea-rs.org.br.

Aprovada instalação de nova vara
criminal em Torres
O Conselho da Magistratura (COMAG) aprovou, na sessão desta terça-feira (06/6), a instalação da 2ª Vara Criminal de Torres A proposição
foi acolhida, por unanimidade, pelos integrantes
do COMAG, em expediente de relatoria da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Iris
Helena Medeiros Nogueira. Na sua exposição
de motivos, a magistrada lembrou que a criação
foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final

no ano passado e posteriormente promulgada
através da Lei nº 14.915/2016.
A nova unidade de Torres terá competência
para processos relativos à violência doméstica e
familiar contra a mulher, ficando-lhe adjunto o
Juizado da Infância e Juventude. A data da inauguração será definida pela Presidência do Tribunal de Justiça, prevista para ocorrer na segunda
quinzena de julho.
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MORANDO JUNTO

CONCILIANDO OS GOSTOS NA DECORAÇÃO
Em homenagem ao dia dos namorados, o assunto da coluna de
hoje é sobre casais que vão morar juntos pela primeira vez. Não
importa se é depois de casar, pra
economizar ou pra fazer test drive
– o importante é criar um lar gostoso e aconchegante para os dois.
E como nem sempre os gostos são
parecidos, a solução é conciliar as
preferências de cada um.
O primeiro passo é escolher em conjunto as cores das paredes. Se uma das
pessoas pender para as vibrantes e a outra for fã dos tons sóbrios, melhor partir
para as tonalidades claras ou até mesmo manter o branco. Outra opção - no
caso de os moradores divergirem entre cores que não dialogam entre si - é
aplicar cada tonalidade em ambientes bem distintos.
Em relação aos móveis, o ideal é priorizar as peças que facilitem a organização. Ao decorar os ambientes, vale
a discrição, para evitar que uma das
personalidades se sobreponha à outra.
Assim, pequenos objetos de decoração, como plantas e retratos da família,
funcionam bem e ainda ajudam a criar
no morador a sensação de pertencimento ao imóvel.
Com um pouco de ousadia e muita
personalidade, é possível montar ambientes muito ecléticos com mescla
de objetos. Portanto, se vocês pretendem montar a casa com os móveis que
ambos trouxeram de seus imóveis anteriores, faça combinações que falem linguagens diferentes. Por exemplo, se
você tem uma peça estimada, que está com você há anos, mas seu parceiro(a)
prefere móveis da moda, é possível misturar os estilos. Faça a decoração com
personalidade, sem seguir muito as tendências e apostando em seus instintos.
Outra dica para misturar os estilos é fazer uma complementação de cores.
Ou seja, quando forem comprar móveis juntos, por exemplo, é interessante
utilizar as cores que vocês mais gostam, especialmente as que se complementam, como verde e vermelho. Portanto, o estilo de vocês pode ser o mais diverso possível, mas as cores
devem conversar entre si.
Assim, tem-se um ambiente
harmonizado, mesmo que
os móveis sejam diferentes.
Caso o casal entre em
conflito, as soluções acima
podem entrar em vigor, mas
também tem a opção de deixar um cômodo especial para
cada um decorar a seu modo.
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Polícia Civil apreende mais de 200 quilos de
maconha no litoral norte
A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico
do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (2ªDIN/DENARC),
na madrugada desta segunda-feira (05),
prendeu dois homens com 202 quilos de
maconha em Capão da Canoa. Durante a
Operação Controle, foi identificada uma
rota suspeita de transporte de drogas e
um veículo foi interceptado. Os trabalhos
de investigação utilizaram modernas técnicas e foram desencadeados nos últimos
três meses.
Segundo o delegado Thiago Lacerda,
após a identificação de um veículo dos
acusados foram realizados diversos monitoramentos, culminando com a abordagem do veículo do suspeito de transportar
drogas. Dois homens, de 40 e 24 anos, foram presos em flagrante por estarem com

tijolos de maconha no interior do veículo. Prosseguindo nas diligências, foi identificado o depósito de drogas do grupo
criminoso onde totalizaram mais de 200
quilos de maconha. Uma balança de precisão também foi apreendida. “A equipe
de Investigações atuou de forma cirúrgica
e eficiente possibilitando a abordagem do
veículo e o encontro do depósito de drogas", relatou Lacerda.
"O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico tem monitorado
possíveis rotas e organizações criminosas
que tem transportado grandes volumes
de drogas, qualificando a investigação no
sentido de realizar grandes apreensões
com as prisões dos envolvidos. Foi mais
um golpe considerável na criminalidade",
afirmou o Diretor de Investigações do DENARC, delegado Mario Souza.

Mutirão carcerário analisa
Câmeras de segurança
flagram bandido realizando a situação de mais de 800
detentos em Osório
dois assaltos em Torres
No começo da tarde deste
domingo (04), a loja de conveniência de um posto de
combustível e uma farmácia
foram assaltadas em Torres.
O crime foi realizado por um
motoqueiro que, portando
uma pistola, entrou nos estabelecimentos e realizou o assalto - de capacete, para dificultar a identificação. Câmeras
de segurança flagraram a ação
tanto na farmácia quanto na
loja de conveniência. As atendentes da farmácia assaltada
disseram que o bandido acalmou-as durante o assalto: "fiquem bem tranquilas, não vai
acontecer nada com vocês",
teria dito.
Na manhã desta segunda-feira (06), o jornal A FOLHA
ligou para a Brigada Militar de
Torres atrás de informações
sobre o ocorrido. Fomos informados que, inicialmente (apesar das imagens captadas),
não houve êxito na identificação do suspeito, sendo que o
crime agora está sendo investigado pela Polícia Civil.
Contatamos, então, a Polícia Civil de Torres, que está investigando
o caso. Perguntamos se os policiais
conseguiram identificar as placas da

Por TJ RS

motocicleta - através das imagens
captadas pelas câmeras. Entretanto,
o inspetor de plantão disse que não
poderia informar qualquer dado para
não atrapalhar as investigações.

O Poder Judiciário gaúcho, através da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), deu início, na última segunda-feira (29/5), a um mutirão
que verificará a situação de presos
que cumprem pena privativa de liberdade na Penitenciária Modulada Estadual de Osório. A Comarca
recebeu o reforço de mais um magistrado e quatro servidores que,
até o dia 30/6, analisarão processos de execução criminal em andamento.
A iniciativa tem por objetivo
identificar possíveis violações de
direitos fundamentais dos presos,
promovendo o atendimento individual, com análise de eventuais
benefícios, como progressão de
regime e livramento condicional, e
a realização de audiências de justificativa de falta grave. A medida
também reforçará o cumprimento
das decisões judiciais.
De acordo com a CGJ, o Judiciário investirá aproximadamente R$
45 mil no projeto. O Juiz de Direito Eduardo Ernesto Lucas Almada
ficará responsável pela coordenação do mutirão, sendo designados
também dois assessores e dois servidores para o cartório da Vara de
Execuções Criminais de Osório.
Segundo o Juiz-Corregedor Ale-

xandre de Souza Costa Pacheco, "os
mutirões carcerários se destinam a
agilizar a tramitação dos processos
criminais e corrigir eventuais irregularidades na execução da pena,
sendo instrumento importante
para detectar possível violação a
direitos fundamentais da pessoa
presa".
Na próxima reunião do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário (GMF), prevista
para o mês de junho, será avaliada
a necessidade de implantação do
mutirão carcerário em outras varas
de execuções criminais do Estado.
Conforme Mapa Carcerário da
SUSEPE (31/3/17), a Penitenciária
Modulada Estadual de Osório tinha
1,6 mil presos, sendo 886 provisórios e 714 condenados, oriundos
das Comarcas de Capão da Canoa,
Mostardas, Palmares do Sul, Santo
Antônio da Patrulha, Torres e Tramandaí. Segundo dados da CGJ,
a Vara Criminal de Osório possui
3.955 processos ativos (criminais
e execução criminal). A força de
trabalho é composta por um Oficial Ajudante e três Oficiais Escreventes. Em relação à Vara de Execuções Criminais (VEC), há 1.236
processos ativos, dos quais 846
referem-se a presos recolhidos nos
regimes fechado (538), semiaberto
(242) e aberto (2).
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Em almoço comemorativo, VCA MAGGI
entrega premiação para corretores
No último sábado (03) a equipe
da VCA Maggi ofereceu um churrasco junto as fundações do empreendimento Vésta. O almoço foi
a ocasião para celebrar a parceria
da empresa com os corretores e
proprietários de imobiliárias de
Torres, tendo em vista o panorama de boas vendas das unidades
comerciais e residenciais do complexo Vésta. Profissionais do ramo
imobiliário se reuniram com os empreendedores da VCA Maggi - os
irmãos e sócios Eraclides e Evaldo
Maggi. Com anos de trabalho junto
ao mercado imobiliário, o prefeito
de Torres, Carlos Souza, também
marcou presença.

A ocasião serviu também para
premiar os corretores destaques
na promoção “Venda Premiada”
realizada pela construtora, que
contemplava as melhores vendas
do Vésta entre dezembro de 2016
à março de 2017. Os corretores
Max (Reis Imóveis), Sérgio (Nova
Torres), Renato e Rafael (ambos
da GM Imóveis) levaram, cada um
deles, uma Televisão de LED 44 Polegadas. Já Rudimar, da Imobiliária
Osmar Pinto, levou o prêmio principal conquistado: uma moto zero
Km.
Os diretores Eraclides e Evaldo
Maggi agradeceram a presença dos
corretores em pleno sábado, dia

nobre para os negócios imobiliários e prestigiaram a parceria estabelecida. "O projeto do Vésta vem
sendo construído por muitas mãos,
e neste processo as vendas são
uma das partes mais importantes",
sublinhou Evaldo. Já Eraclides lembrou que o bom trabalho dos corretores pode ser visto pelo resultado das vendas - sendo que 62% das
unidades comerciais e residenciais
do complexo já foram vendidas
"Também, não podemos deixar de
agradecer ao pessoal que vêm 'botando a mão na massa', literalmente construindo o Vésta. Ficamos
satisfeitos pois estamos cumprindo
bem os prazos desta obra".

Premiação máxima - o valor em dinheiro de uma moto zero km foi entregue ao corretor Rudimar (e) pelos empresários Eraclides (c) e
Evaldo Maggi (d).

Sobre o Vésta

Corretores e empreendedores confraternizaram com almoço junto
as obras do Vésta

O Vésta, primeiro empreendimento
multiuso do litoral gaúcho, é composto
por 3 torres com apartamentos residenciais e escritórios, além de um shopping
a céu aberto, oferecendo em um único
endereço, facilidade de acesso e funcionalidade para quem não tem tempo a
perder. Com uma localização privilegiada - na quadra ao lado da praça Getúlio Vargas, em pleno Centro de Torres
- o complexo apresentará infraestrutura
exclusiva para viver e usufruir de uma
das melhores vistas da cidade. O projeto

do empreendimento da VCA Maggi teve
a chancela do já renomado escritório
de arquitetura torrense Lithos, e foi um
dos vencedores do Sinduscon Premium
2015-2016.
O empreendimento Vésta ainda vem
trazendo diversos benefícios (diretos e
indiretos) para o município de Torres.
Por meio de medidas compensatórias,
contrapartidas e parcerias estabelecidas com a prefeitura e a Mitra Diocesana de Osório (antiga detentora do
direito de uso da quadra onde o Vésta

será instalado) a VCA Maggi incorporou
várias obras que trouxeram melhorias e
serviços para a comunidade torrense:
Reforma da nova prefeitura municipal,
construção de uma escola de educação
infantil e construção de complexo para
uso da Igreja Católica (Salão Paroquial,
Casa Paroquial e instalações da rádio
Maristela). Além disso, a obra no Subsolo, onde haverá um estacionamento
rotativo realizado pelo Vésta, está vertendo água de boa qualidade para a Lagoa do Violão.
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Em Dom Pedro de Alcântara, time
do Torrense vence novamente

ASCORT Torres tem diversos destaques
no Desafio da Lagoa do Violão e na
corrida em prol da APAE

Pessoal do projeto 'Brincar de Correr que participou do Desafio Volta da Lagoa
Jogando em Dom Pedro de Alcântara,
contra a equipe do Esporte Clube Aimoré,
o Torrense F.C. venceu novamente, desta
vez pelo placar de 4 a 2. Foi uma partida
bastante disputada, mas o Torrense aproveitou melhor as oportunidades e conseguiu construir o placar, em mais uma tarde inspirada do centroavante Maicon, que
marcou três vezes. Daniel fez o outro gol

do time de Torres.
O Torrense, do técnico Adroaldo Lummertz, jogou com Cristiano; Ezequiel, Paulo, Clóvis e Édio; Alexandre, Daniel, Paulo
Japa e Émerson; Sandrinho e Maicon; Entraram no decorrer do jogo Jhony, Danilo,
Rafael e Jander e Valério. O próximo jogo
será no sábado (10) conta a equipe do
Kangibrina, no campo do TCC em Torres

Atleta de Karatê da SAPT conquista
medalhas de ouro em torneio estadual

A equipe de Karatê da SAPT participou
no último dia 20 de maio de 2017 da 13ª
Copa ASKAB de Karatê realizada no Colégio Gustavo Schreiber na Cidade de São
Leopoldo-RS. O clube torrense foi representado pelo professor e atleta Gabriel
Notti, que conquistou duas medalhas de
ouro na competição.
O evento contou com mais de cem atle-

tas de todo o estado e foi a última competição antes do Campeonato Gaúcho que
acontecerá no dia 17 de junho de 2017 na
cidade de Porto Alegre.
"Venha fazer parte da nossa equipe
você também, treinos segundas, quartas
e sextas das 18h ás 19h infantil e das 19h
ás 20h adultos Esperamos por vocês", informa a assessoria da SAPT.

Dois eventos de atletismo ocorreram em Torres
no começo de junho, com ótimos resultados dos
atletas da Ascort (Associação dos Corredores de
Torres) e do projeto 'Brincar de Correr' (vinculado
a associação).
Numa destas corridas, Winderson Malinski foi
octacampeão do Desafio da Lagoa do Violão, competição esta que tem por objetivo, dar uma volta num
dos Cartões postais da nossa bela cidade. "O atleta
que treina pela Ascort, fez o percurso de 2,17km
em 6 minutos e 19 segundos ficando a alguns se-

gundos do recorde (que é do próprio Winderson)",
destacou o Presidente da Ascort e Treinador Cláudio
Freitas. Ele destacou que outros competidores da
associação venceram suas respectivas categorias no
Desafio da Lagoa, como Caio Amiguinho (vencedor
na categoria entre 60 e 69 anos) e Emily Bandeira
(vencedora no Geral Feminino) . Realizado pelo Sesc
Torres em parceria com a Ascort, o evento aconteceu na ultima quarta-feira (31) e foi parte do Dia do
Desafio - que tem por objetivo estimular a prática
de atividades físicas no mundo todo.

Grande domínio na 3ª corrida em prol da APAE
Os atletas da Ascort participaram, tambem,
da 3° Corrida da APAE no dia 04/06/2017 e tiveram grande domínio. A corrida teve por objetivo arrecadar fundos para APAE de Torres, e
as provas variaram nas distâncias de 3km, 5km
e 10km, sendo que os 5 primeiros colocados da
categoria Geral ganhavam um lindo Troféu.
A Ascort teve seu destaque do dia com o
Campeão Geral dos 10km, José Daniel. Já nos
5km Geral, os campeões foi Winderson Malinski
(masculino) e Érica Shardosim (Feminino). E nos
3km, os campeões também foram da Ascort:
no masculino Natan Nascimento e no Feminino
Sarah Santos. Outros atletas da Ascort subiram
ao pódio em suas devidas categorias, ficando
assim, um parabéns a todos os atletas que se
superaram.

Um dos pódios da Corrida #tamojunto
em prol da APAE
As atenções dos atletas do Projeto Brincar
de Correr agora se voltam para o troféu de Atletismo no sábado, que será realizado em Novo
Hamburgo RS, Troféu este que será arbitrado
pela Federação Gaúcha de Atletismo.
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