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A Justiça Federal instalou, na tarde 
desta quarta-feira (21/6), a Unidade 
Avançada de Atendimento (UAA) de 
Torres (RS). A solenidade aconteceu no 
salão do Júri do Foro da Comarca. A dire-
tora do Foro da Comarca de Torres, juíza 
de Direito Rosane Ben da Costa, recor-
dou a agilidade com que foi organizada 
e negociada a instalação da UAA, com o 
empenho do município, da Justiça Fede-
ral e também da OAB/RS. Ela lembrou 
aos presentes que, entre as competên-
cias delegadas, a comarca de Torres foi 
a que mais teve entrada de processos 
neste ano, e que o objetivo deste pro-
jeto é aproximar a justiça do jurisdi-
cionado.  “Hoje as salas já estão todas 
aparelhadas, com sala de audiências, 
perícias, tudo preparado para o inicio 
das atividades”, destacou a magistrada.
Representando a Presidência da OAB/

RS na cerimônia, o advogado torrense 
Ivam Roque Sá Brocca observou que a 
UAA proporcionará um grande desafogo 
nas varas cíveis, expandindo ainda mais 
o alcance do judiciário. 

Em seguida, o diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do RS, que está deixando 
a função na semana que vêm,  falou so-
bre a satisfação em participar deste úl-
timo momento solene "Lutei muito por 
esse projeto das UAAs e tenho orgulho 
de com ele termos conseguido atingir 
pelo menos dois grandes objetivos: fa-
cilitação do acesso à Justiça e redução 
da competência delegada”, assegurou 
o juiz federal Eduardo Tonetto Picarelli, 
que também explicou que as perícias 
médicas (em processos que visam a con-
cessão de auxílio doença, aposentadoria 
por invalidez e benefício assistencial 
ao deficiente) serão realizadas na UAA, 

bem como as audiências de conciliação 
e instrução. "Só estamos aqui em Tor-
res porque houve uma união entre im-
portantes setores da comunidade local, 
com destaque para a Prefeitura do Mu-

nicípio, Câmara de Vereadores, a Subse-
ção local da Ordem dos Advogados do 
Brasil, que acreditou nessa proposta, e 
para a Justiça Estadual, que nos abrigará 
nesse início de nossa atuação”, afirmou.

Instalada unidade da Justiça Federal em Torres 

Empenho da OAB, representada por Brocca (e) , foi fundamental para a conquista. 
Juiza Rosane mencionou ganhos também para a Justiça gaúcha

Também presente na solenidade, o 
prefeito de Torres, Carlos Alberto Ma-
tos de Souza, manifestou satisfação em 
participar do momento solene, levantan-
do a estimativa de que cerca de 60 mil 
pessoas de Torres e dos municípios do 
entorno, serão beneficiadas. Antes do 

descerramento da placa comemorativa, 
o desembargador federal Celso Kipper, 
representando a Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, encerrou 
os pronunciamentos, lembrando com 
satisfação do maior número de sedes da 
justiça federal presentes em médias e pe-

quenas cidades (como Torres) . 
O evento contou, ainda, com as pre-

senças do desembargador aposentado 
do TRF4 Vilson Darós; do diretor do Foro 
da Seção Judiciária de Santa Catarina, 
juiz federal Jairo Gilberto Schafer; e do 
diretor do Foro da Subseção Judiciária de 

Capão da Canoa, juiz federal Oscar Va-
lente Cardoso. Também compareceram o 
procurador regional federal da 4ª Região, 
Sérgio Augusto da Rosa Montardo e a ve-
readora Gisele Maria Duarte Rodrigues, 
presidente da Câmara de Vereadores de 
Torres.

Unidade será referência para a região





4 A FOLHASexta-Feira, 23 de junho de 2017 POLÍTICA

Vereadores de Torres pedem melhorias para 
governo do RS em trevos de acessos à cidade

Em audiência agendada pelo 
deputado João Fischer na Se-
cretaria Estadual dos Transpor-
tes, os vereadores da Bancada 
Progressista de Torres, Valde-
mar Bresolin, Fábio da Rosa e a 
presidente da Câmara de vere-
adores torrense, Gisa Webber, 
reuniram-se com o secretário 
Pedro Westphalen. Na pauta, a 
necessidade de recapeamento 
asfáltico de acessos ao municí-
pio, especialmente nas entradas 
via Estrada do Mar e BR-101.

Conforme Gisa, a situação de 
conservação dos acessos é de ex-
trema precariedade. "Eu mesma 
tive os pneus estourados recentemente por 
causa de um dos buracos" revelou. Segundo 
ela, a segurança dos motoristas está em risco.

Para o deputado João Fischer, o recapea-
mento é uma medida fundamental para asse-

gurar a boa trafegabilidade na região e evitar 
acidentes. "Vamos conversar com o secre-
tário e buscar as melhores alternativas para 
solucionar este problema que está afetando 
a vida dos moradores e turistas da região", 
disse o progressista.

Gisa entrega ofício acompanhada pelos vereadores 
Fábio (d) e Val (e) 

Confusão jurídica exige retrocesso 
em lei e vereadores de Torres 
pedem adiamento de debate

Câmara aprova crédito adicional de 
R$ 233 mil para desapropriações no 

entorno do Parque Itapeva
Na última sessão da Câmara de Verea-

dores de Torres, realizada na segunda-feira 
(dia 19/6), foi aprovado por unanimidade o 
processo 24/2017, onde a prefeitura pediu 
autorização parlamentar para promover 
crédito adicional na LOA (Lei Orçamentária 
Anual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) no valor de R$ 233 mil para ser utili-
zado em ações da  Secretaria Municipal de 
Planejamento e Meio Ambiente. 

Os valores serão utilizados para pagar 
algumas desapropriações de imóveis, locali-
zados em área limite entre o Parque Estadu-
al de Itapeva (PEVA) e a cidade. Estas fazem 
parte do projeto de desafetação total de 
ocupações urbanas dentro da área do PEVA.

Os recursos são oriundos de TACs (Ter-
mos de Ajuste de Conduta) do Ministério 

Público de Torres e foram politicamente su-
geridos e fomentados através do Conselho 
do Meio Ambiente de Torres. Consequen-
temente a prefeitura não terá custos no 
processo. A justificativa disto tudo é a de 
indenizar pessoas por áreas que estariam 
prejudicando a regularização fundiária do 
parque. 

Parque Itapeva (FOTO: Divulgação)

Auxiliares de creches ganharam diminuição de carga de trabalho, 
mas agora a lei exige que a carga volte a ser a original

Por Fausto Júnior

Por falta de acordo político, foram adiados 
o debate e a votação da Lei Complementar 
número 02/2017. No projeto a prefeitura 
pede autorização parlamentar para retroagir 
no horário das monitoras das Escolas de En-
sino Infantil de Torres (creches), bem como 
para passar a carga horária atual de seis ho-
ras/dia para oito horas/dia.  A polêmica foi 

criada por conta de um erro do antigo gover-
no Nílvia, onde a prefeitura pediu autorização 
para diminui de oito para seis horas diárias 
a carga de trabalho das servidoras públicas 
e a Câmara aprovou a matéria. Entretanto, 
o Tribunal de Contas do RS (TCE) apontou o 
projeto de lei e a diminuição do horário como 
processos irregulares, e a prefeitura, agora, 
necessita voltar atrás para se adequar às nor-
mas legais.

Oposição reclama de insistência da administração 
anterior no erro

A oposição ao governo Carlos, exercida atu-
almente pelo PMDB e com inserções pontuais 
do PRB, tem insistido em manter o processo 
como está para que as pessoas envolvidas no 
governo anterior sejam responsabilizadas. O 
vereador Gimi (PMDB) já reclamou em outras 
reuniões sobre a insistência da procuradoria do 
município à época em aprovar a matéria, sem-
pre insistindo que se tratava de tema legal.

O vereador Tubarão (PMDB) conceitua a ati-
tude como um PL eleitoreiro, para agradar ser-
vidoras que ganhavam pouco com a diminuição 
da carga de trabalho. Ele lamenta ter votado a 
favor - após as indicações da procuradoria do 
município e da assessoria da Câmara, na época 
da votação, terem erradamente considerado le-
gal o PL que diminuía a carga horária. 

O vereador Jacques, do PMDB, por não es-
tar na vereança quando da votação da redução 
do horário (na legislatura anterior), está a favor 
da prefeitura atual, por conta do apontamento 
do TCE. Já o vereador Dê Goulart (PDT), mesmo 
sendo parte da base aliada do governo, afirma 

que vai votar contra o retrocesso. “Nunca vou 
ser a favor de retirar direitos de servidores pú-
blicos, mesmo que me digam que é ilegal”, afir-
mou o parlamentar. “Vieram no meu gabinete 
pedir para manter às 6 horas de trabalho”, en-
cerrou Dê.

Já o líder do prefeito Carlos Souza na Câma-
ra, vereador Fábio da Rosa (PP), interviu no pro-
cesso ao lembrar que, caso não seja aprovada a 
Lei Complementar (para voltar a carga horária 
das monitoras para oito horas), o prefeito Car-
los vai ter de promover uma ADIN (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade). Isso, conforme o ve-
reador, “poderia prejudicar mais os servidores, 
porque ela volta lá ao ano de 2013”.   

O vereador Gimi, frente ao impasse, pediu 
para que fosse adiada a matéria para ser mais 
debatida e as bancadas acordaram à favor do 
pedido do vereador. Uma reunião entre vere-
adores e sindicato deve receber diagnósticos 
jurídicos para colaborar com a votação, que 
deve ocorrer na sessão desta segunda-feira (dia 
26/6). 
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Por Prefeitura de Torres

Um dia após os servidores da Se-
cretaria da Saúde solicitarem a per-
manência da secretária interina, Su-
zana Machado, à frente da Secretaria 
de Saúde, o prefeito Carlos Souza 
chegou a acordo com o vice-prefeito 
Fábio Amoretti, na tarde desta quin-
ta-feira, 22 de junho. O acordo, que 
conta também com o aval da execu-
tiva do partido do vice-prefeito, re-
presentado pelo presidente Cláudio 
Krás, confirma a nomeação de Suzana 
Machado como a melhor decisão do 
Governo, considerando a continuida-

de do bom trabalho que vem sendo 
realizado por toda a equipe liderada 
por Suzana.

No encontro de quarta-feira, os 
servidores destacaram o desempe-
nho da secretária interina nos últimos 
meses, reforçando suas qualidades 
técnicas e éticas como profissional, o 
bom relacionamento que vem sendo 
construído com instituições impor-
tantes para o atendimento à popula-
ção, a valorização da equipe e abor-
daram também o retorno positivo da 
comunidade sobre as mudanças que 
aconteceram na Secretaria nos últi-
mos meses. O pedido dos servidores 

foi decisivo para 
a nomeação defi-
nitiva da secretá-
ria, tendo como 
critério a gestão 
e resultados.

“Com o acor-
do firmado hoje 
e a permanên-
cia de Suzana, 
quem ganha é a 
população, pois 
a atuação da se-
cretária contará 
com todo o apoio 

POLÍTICA

Suzana Machado é a nova secretária de Saúde em Torres

Nova secretária (na foto entre o prefeito e o vice) 

Decisão ocorreu após acordo com vice-prefeito (d) e manifestação de apoio de servidores

do vice-prefeito Dr. Fábio Amoretti, mé-
dico, que tem muito a contribuir com a 
gestão da Secretaria de Saúde”, afirma o 
prefeito.

“Por consenso do Governo, consi-
deramos melhor efetivar Suzana como 
secretária”, afirma Fábio Amoretti. O 
vice-prefeito destacou que ficará na co-
ordenação das ações da saúde, dando 

maior respaldo técnico à pasta. “Com 
isso, temos maior possibilidade de alcan-
çarmos a solução de muitos problemas 
da Saúde no Município, proporcionando 
o melhor para a comunidade”, ressal-
tou. Na próxima semana, a secretária e 
o vice-prefeito realizarão estudo sobre 
as prioridades da gestão e construirão 
o macroprojeto para a saúde na cidade.
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Vereador pardal alega perseguição e MP troca 
promotor que preside seu caso na justiça

Em matéria de alcance estadual, feita pela Rá-
dio Gaúcha, o vereador de Torres Valmir Daitx Ale-
xandre, o Pardal (PRB) negou mais uma vez estar 
envolvido em processos na justiça que o acusam 
de desvio de verba pública - quando vice-prefeito 
de Torres, na gestão 2009/2012. Ele chegou a ser 
preso em 1º de junho por suposta ameaça ao pro-
motor do município, Vinícius de Mello Lima, que o 
investigava. Mas Pardal foi solto alguns dias depois, 
após concessão de Habeas Corpus. O motivo da pri-
são alegado pela promotoria da comarca de Torres 
foi a fala de Pardal durante uma sessão plenária na 
Câmara Municipal. 

O MP acusou o vereador de tentar constranger o 
promotor que atuava em processo criminal movido 
contra ele - o que configura crime de coação no cur-
so do processo."O pau que bate em Chico, bate em 
Francisco. Aqui em Torres vai ser assim: o pau que 
bate em Valmir vai bater em Vinícius. Mas eu vou 
falar nisso num outro momento. Me aguarde meu 
querido promotor", disse o vereador na tribuna.

Conforme a Rádio Gaúcha, Pardal procurou a 
reportagem da emissora para dar a sua versão dos 
fatos, que já foram veiculados pelo jornal A FOLHA 
(em nível regional) em edições passadas.  Ele sus-
tenta que estaria sendo perseguido pelo promotor, 
que o processo está demorando acima da média e 
insiste que não há provas contra ele. "Eu não quero 
ficar inocente porque o processo prescreveu; quero 
ser inocente porque sou inocente", afirma o vere-
ador na matéria da Rádio Gaúcha. Segundo Pardal 
disse na rádio, a perseguição contra ele teria inicia-
do quando ele assinou a exoneração da sogra do 
promotor de uma creche do município, na época 

em que Pardal era ainda vice-prefeito de Torres. O 
vereador torrense também alega que a persegui-
ção poderia estar ocorrendo pelo fato da sogra e 
esposa do promotor que promoveu o processo, Vi-
nícius Lima, serem ligadas à ex-prefeita Nílvia Pinto 
Pereira, do PT  (sua "adversária política”, conforme 
Pardal).  

Vereador Pardal 

Vereador afirma que saiu da prefeitura mais pobre que entrou
A rádio Gaúcha fez pequeno histórico da vida de Par-

dal, principalmente na política, lembrando que se trata 
de um policial militar da reserva e lembrando que ele 
responde a outro processo por desvio de verba pública. 
“O político foi denunciado em 2014, quando era vice-
-prefeito de Torres, junto com outras sete pessoas, pe-
los crimes de peculato, formação de quadrilha, lavagem 
de dinheiro e fraude a licitações cometidos entre 2010 e 
2012”, sentencia a matéria da rádio Gaúcha, veiculada no 
site da emissora em formato de texto.  A matéria também 
lembra que o processo foi aberto por conta da Operação 
Money Trail (trilha do dinheiro), feita pelo MP de Torres, 
"quando a promotoria apontou desvio de R$ 262 mil da 
organização do Réveillon de 2011 e outros R$ 182 mil do 
Festival de Balonismo".

 A rádio Gaúcha diz ainda, na matéria , que Pardal 
também responde outro processo por desvio de recur-

sos referentes à construção de Unidade Básica de Saúde 
(UBS), no valor de R$ 432 mil, e de uma escola municipal 
de educação infantil, no bairro Campo Bonito, no total 
de R$ 479 mil. Tudo isso conforme informações presta-
das pelo MP, que acusa o vereador de lavar dinheiro com 
a construção de um prédio no centro de Torres. "Eu en-
trei na política com três apartamentos e hoje moro de 
aluguel", diz o vereador sobre estas denúncias, alegando 
que seus negócios estão dentro da lei.

Perguntado pela reportagem da Gaúcha sobre a ori-
gem do dinheiro para a construção do prédio no Centro 
de Torres, por exemplo, já que sua remuneração como 
soldado da reserva é de R$ 4.4864.28 e como vice-prefei-
to girava em torno de R$ 6 mil, o vereador disse que “foi 
procurado por investidores que o ajudaram no início, mas 
que tudo seria pago depois, com a venda das unidades 
habitacionais”. 

 Ministério Público diz que reclame do vereador é “estratégia de defesa”

O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Ins-
titucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 
Marcelo Lemos Dornelles, descarta qualquer questão 
pessoal do promotor em relação ao vereador, como ale-
ga Pardal em sua tese. Para a rádio Gaúcha, o chefe do 
MP estadual afirma que se trata de uma estratégia pura-
mente de defesa. “Essa denúncia do Ministério Público 
foi recebida pelo Poder Judiciário há mais de três anos. 
Na oportunidade da investigação, eu pude acompanhar 
e as equipes de Porto Alegre estavam lá. Teve escuta te-
lefônica e quebra de sigilo bancário, o que demostrou 
claramente os fatos que apontam na denúncia", afirma 
Dornelles para a Rádio Gaúcha. 

Mas, mesmo negando a existência da questão pes-
soal, o Ministério Público do RS decidiu pela troca do 
promotor responsável pela investigação de Pardal. Sai 
Vinícius de Mello Lima e assume o caso o promotor 
Marcelo Araújo Simões. "Exatamente para retirar esse 
argumento de que é pessoal quem está atuando agora 
é outro promotor, que não tem nenhum vinculo pessoal 
em relação aos fatos", explica Marcelo Dornelles, dizen-
do que trata-se de uma decisão conjunta com Vinícius 
Lima, o promotor que iniciou o processo lá em 2012. 
Conforme encerra a matéria, a rádio Gaúcha afirma que 
“o promotor Vinícius de Mello Lima não quis se mani-
festar”.

Defesa sugere vitimização buscada em âmbitos maiores

O vereador Pardal - quando no início desta po-
lêmica culminada por sua prisão - afirmara que es-
tava entrando com uma reclamação no Conselho 
Nacional do Ministério Público, justamente pela 
defesa de sua tese, que estaria sendo perseguido. 
Conforme o vereador afirma publicamente, este 
era o tal de “pau que bateria no promotor”: sua 
ação em níveis nacionais contra Vinícius Lima, o 
promotor da comarca. 

Com esta ação de procurar a Rádio Gaúcha, para 
expor sua preocupação sobre o processo contra 
ele, o vereador Pardal confirma que vai ser prota-
gonista além de ser réu, ou seja: ele vai buscar - em 
níveis acima do alcance da comarca de Torres - a 
coordenação e a avaliação do histórico dos proces-
sos movidos contra ele pelo promotor Vinícius de 
Melo Lima, se colocando como vítima de persegui-
ção além de se manter réu nos processos na justiça. 
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Por Teresa Cristina

Em tempos modernos,onde  tudo está 
em transformação,a família também não 
poderia deixar de passar por mudanças. 
Ainda que permaneça como um núcleo 
básico da sociedade, o conceito de família 
mudou. Hoje já é normal existirem várias 
concepções familiares, e a sociedade edu-
ca para que todas sejam aceitas.Na esco-
la  é comum ,entre os alunos, aqueles que 
são criados só pela mãe,ou pelo pai,ou por 
avós, tios, dois pais ou duas mães.

Hoje em dia, também é comum o se-
gundo casamento, quando as pessoas que 

estão separadas de seus antigos cônjuges 
se casam novamente, formando uma nova 
família. E é sobre esta nova formação famí-
liar que vamos focar

Com o tempo um dos cônjuge encontra 
uma nova parceria e  recomeçam uma vida 
á dois. Para muitos casais,a vida em família 
se completa com a vida espiritual: voltar a 
igreja, fazer parte da comunidade cristã. 
São casais que já contraíram o sacramen-
to do matrimonio e, com o divorcio, não 
podem casar–se novamente na Igreja ca-
tólica. Mas nada impede que estes casais 
continuem a frequentar a Igreja - só não 
podem confessar ou comungar. Já se uma 

pessoa é divorciada e não teve um outro 
relacionamento (se manteve só),esta pode 
confessar e comungar normalmente.

No ano de 1978, A assembleia da CNBB 
(Confederação Nacional dos Bispos do Bra-
sil),publica orientações sobre o matrimo-

nio e decide que “perante os divorciados 
,a Igreja deve assumir uma atitude de mi-
sericórdia”. Depois disso, o Papa João Pau-
lo II também falou que a Igreja é aberta 
á todos, inclusive aos casais formados na 
segunda união.

Movimento da igreja católica visa integração 
de casais em seu segundo casamento

Parte do grupo integrado ao movimento na confecção dos tapetes de Corpus Christi

Em Torres, Movimento 'Bom Pastor' já reúne mais de 40 pessoas

Sobre o Movimento Bom Pastor

O Movimento Bom Pastor, é um mo-
vimento da Igreja Católica, sendo basi-
camente formado por casais divorcia-
dos e que estão em sua segunda união 
matrimonial.  Em Torres, são mais de 
40 pessoas  que se reúnem para estu-
dar, confraternizar e principalmente 
fazer ações em prol de suas comuni-
dades, participando de diversas pas-
torais e atividades que  contribuem 
tanto para o seu crescimento como 
família, quanto para o engajamento 
na comunidade. "Em nossa região esse 
movimento teve início há cerca de 20 
anos, com a ajuda de casais de outros 
movimentos e de alguns membros da 
própria Igreja, e hoje já está presente 
em muitos municípios de nossa dioce-
se" explica André Dambrós, 51 anos, 
um dos integrantes. 

Casado com Evanete C. de Mattos e 
com dois filhos do antigo casamento (e 
criando mais um da atual companhei-
ra) André Dambrós, que frequenta a 

igreja desde a juventude, foi buscar no 
movimento Bom Pastor a comunhão 
espiritual. "Os casais separados não 
podem ser abandonados pela Igreja. 
Participo á seis anos do grupo,que hoje 
é formado por mais 20 casais de se-
gunda união,inclusive tendo casais que 
já estão junto á quarenta anos.A Igreja 
é mãe,e como mãe é misericordiosa e 
está de braços abertos para todas as 
pessoas",continua André. Em algumas 
missas,  André faz a leitura da Bíblia 
ou comenta algum trecho,para tocar o 
Coração daqueles casais que se sintam 
rejeitados.

O Bom Pastor é um movimento 
aberto, onde pode fazer parte qual-
quer casal em que pelo menos um dos 
dois tenha sido casado, e que através 
dessa segunda união tenha forma-
do uma nova família.  Para participar 
basta procurar uma das paróquias da 
diocese de Torres, deixando o nome do 
casal e telefone para contato. 
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Viatura foi adquirida com dinheiro cobrado em multas e fianças previstas nas condenações criminais do sistema judicial local

Presídio feminino de Torres recebe viatura 
adquirida com recursos adicionais do judiciário

Representantes de entidades e pessoas ligadas ao presídio feminino comemoram a chegada da 
nova viatura

Por Fausto Júnior

O Presídio Feminino localizado em 
Torres, que abriga mulheres apenadas 
de toda a região do Litoral Norte do RS, 
recebeu na última quarta-feira (21) uma 
viatura completa. O veículo será utiliza-
do para transportar as detentas, quando 
estas necessitarem participar de audiên-
cias de processos em cidades onde foram 
condenadas, além de outras necessidades 
de transportes seguros. O benefício foi 
entregue pelo novo presidente do Conse-
pro de Torres, Rossano Freitas, em evento 
organizado pelo Conselho Comunitário do 
Presídio de Torres, presidido por Valdemar 
Xavier, e pela diretoria do estabelecimento 
prisional de Torres, Rosalva Soares.

A cerimônia recebeu muitas pessoas li-
gadas ao Conselho do Presídio e ao sistema 
judiciário de Torres. Teve até a presença de 
dirigentes regionais da Susepe (Superin-
tendência dos Servições Penitenciários do 
RS) por conta do vultuoso valor do recurso, 
doado pela justiça para o sistema que abri-

ga as apenadas da justiça estadual.
A juíza da 1ª Vara Criminal de Torres, 

Marilde Angélica Goldschmidt, também 
prestigiou a entrega da viatura - equipada 
com cela para a locomoção de apenadas. 
É que a melhoria serve para atingir os ob-
jetivos do sistema - de cumprimento de 
sentenças criminais - assim como os re-
cursos para a aquisição do carro também 
são oriundos de verbas captadas a partir 
de cobrança de multas ou fianças do siste-
ma judiciário local (Vara Criminal da qual 
a Juíza é titular).Em seu discurso, a magis-
trada comemorou a questão por ela atingir 
seu estilo institucional de trabalhar pelo 
cumprimento da lei. “Sou uma juíza firme 
em sentenciar quem descumpre a lei, mas 
também trabalho para melhorar as condi-
ções do cumprimento das penas pela cida-
dania, uma questão deixada de lado mui-
tas vezes pela sociedade”, afirmou Marilde 
Goldschmidt.

A viatura vai ficar sediada em Torres para 
transporte de detentas femininas. Já a antiga 
viatura que equipava a comarca  fica para a 

Susepe (Superintendência de Serviços Peniten-
ciários do RS) utilizar em presídios onde sequer 
tem um carro com equipamentos de seguran-
ça para transporte de apenados  (cela), mazela  
muito comum no sistema prisional gaúcho e 
brasileiro. 

A Comarca de Capão da Canoa também co-
operou com os recursos para a aquisição da 
viatura novinha, já que as mulheres condena-
das por lá cumprem suas penas em Torres, as-
sim como todas as mulheres condenadas nas 
cidades do Litoral Norte. 

Conselho de Segurança de Torres 
presta contas e nomeia novo presidente

Por Fausto Júnior

Na última sexta-feira, dia 16 de junho, acon-
teceu aqui em Torres a troca da presidência do 
CONSEPRO (Conselho Pró Segurança Pública de 
Torres) para o novo biênio 2017/2019. Em cerimo-
nia na sala de reuniões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Torres, o presidente do biênio que 
se encerra, Nasser Samham, prestou contas de 
seu trabalho no conselho e entregou para Rossano 
Santos Freitas a presidência da entidade, para os 
próximos dois anos.

Na oportunidade onde várias autoridades da 
Brigada Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil 
e Patram (da cidade e região) estavam presen-
tes, o presidente Nasser Samham prestou conta 

sobre doações feitas por meio de 
Convênios, recursos que ajudaram 
na manutenção e no aumento de 
equipamentos para as entidades que 
trabalham na segurança pública da 
cidade e entorno. Somente para a 
PATRAM (Patrulha Ambiental), foram 
mais de R$ 160 mil em recursos atra-
vés do Consepro no período que se 
encerrou, com aquisição de viaturas 
e barcos para a guarda ambiental da 
região, além da compra de mobiliá-
rios e materiais diversos. 

A Polícia Civil, o quartel da BM e a 
Polícia Rodoviária Estadual também se 
beneficiaram dos convênios do Conse-
pro com o poder judiciário da comarca de Torres, re-
cebendo reformas nas suas instalações e equipamen-
tos.  O destaque foi a aquisição de um veículo 0 km, 
totalmente equipado, para atuar junto a BM como 
Guarnição da segurança ostensiva da cidade e região.

No discurso de entrega do seu cargo, o empre-
sário Nasser Samham agradeceu a juíza Marilde 
Angélica Goldschmidt e ao promotor de Justiça 
Márcio Carvalho pelo empenho e parceria com a 

comunidade para agilizar as verbas que origina-
ram os ganhos para o sistema de segurança da ci-
dade. É que os recursos vêm de fundos montados 
no judiciário e no Ministério Público, oriundos do 
pagamento de multas por TACs (Termo de Ajus-
tamentos de Conduta), principalmente da área 
ambiental, e por multas ou fianças cobradas pela 
justiça em causas criminais (onde o pagamento de 
fiança substitui as penas criminais - ou parte de-
las). 

Órgão atua no encaminhamento de recursos oriundos de multas do judiciário e outros para o 
sistema de segurança pública local

Rossano (d) recebeu a  presidência de Nasser (e),  que 
prestou contas de seus dois anos de gestão

Novos diretores do Consepro de Torres - biênio 2017/19

Presidente - Rossano Freitas
Vice-Presidente - Sérgio Bonfanti
Secretário - Paulo de Oliveira 
2º Secretário - Marco da Silva Pinho
Tesoureiro - Rafael Herzog da Cunha
2º Tesoureiro – Felipe Bitencourt
Conselho Fiscal: Nasser Samham, Cezar Grazziotin e Rosane Hertel. 
Suplentes do Conselho Fiscal: Gleber Machado, Amilton Teixeira e Eraclides Maggi.
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Na madrugada desta quarta-feira (21), 
um homem foi sequestrado e executado 
em Torres, no Litoral Norte. Conforme a 
Polícia Civil, Deividi Farias Broca, de ida-
de ainda não confirmada, havia saído 
horas antes da Penitenciária Modulada 
de Osório e ido para casa, no bairro São 
Jorge, onde foi encontrado pelos assas-
sinos. 

Por volta das 3h da manhã, o crime 
foi testemunhado pela esposa da víti-
ma, que estava junto no momento em 
que os bandidos arrombaram a porta da 
casa aos gritos de "polícia". Com a Deivi-
di rendida sob ameaça, os criminosos - 
que estavam vestindo roupas com falsos 
distintivos policiais -  perguntavam sobre 
armas que estariam com ele Deividi Bro-
ca não soube responder e então, foi co-
locado em um Onix e levado. 

Por volta das 7h, a vítima foi encon-
trada morta na Estrada Geral do bairro 
Praia Real, com cerca de 30 marcas de 
tiros pelo corpo. O carro, que havia sido 
roubado em Porto Alegre, foi localizado, 
incendiado e abandonado próximo da 
BR-101. 

O delegado Celso Jaeger, que investiga 
o crime, diz que a violenta ação está pro-
vavelmente ligada ao tráfico de drogas 
(sendo que o indivíduo alvejado tinha 
envolvimento com o tráfico). Inicialmen-
te, ele desconfia de uma ação arquite-
tada por facções para dominar pontos 
de venda de drogas. Conforme a BM de 
Torres, o indivíduo que veio a óbito pos-
suia antecedentes por lesão corporal, 
desacato, furto mão grande, resistência, 
entorpecente tráfico e suspeita de roubo 
contra estabelecimento comercial.

Um dia depois de sair da cadeia, homem é sequestrado 
e assassinado em Torres

 Na madrugada desta quinta-feira (22), uma 
guarnição de serviço da Brigada Militar de 
Torres foi acionada para atender um crime de 
roubo.No caso, um funcionário de um restau-
rante foi efetuar um tele-entrega e teve o seu 
carro, o aparelho celular e o valor em dinheiro 
subtraídos. Os autores seriam dois homens e 
uma mulher. 

Os policiais, então, efetuaram averigua-
ções e encontraram, posteriormente, os dois 

homens suspeitos. Ao avistarem a BM, estes 
passaram a fugir da guarnição em outro veícu-
lo. Durante o acompanhamento, os suspeitos 
colidiram em tijolos alocados na via e foram 
abordados na localidade do Jacaré - porém 
um deles conseguiu fugir correndo. No veículo 
dos autores, foi apreendida uma espingarda 
cal.22. 

Em diligência na casa dos suspeitos foi en-
contrada a mulher que também participou 

do crime. Na residência também 
foram apreendidos um carregador 
de pistola cal 9mm, um revolver 
cal.22, 96g de maconha, uma ba-
lança de precisão e os objetos da 
vítima. O veículo da vítima, um Fiat 
Siena, foi encontrado com o pneu 
furado no bairro Centenário, mes-
mo bairro onde ocorreu o roubo. Os 
presos foram apresentados na Dele-
gacia de Polícia onde foi lavrado o 
auto de prisão em flagrante delito.

Onix roubado em Porto Alegre e clonado, carrousado no crime foi incendiado  
(Foto: Brigada Militar - Divulgação)

BRIGADA MILITAR PRENDE LADRÕES E 
APREENDE DROGAS E ARMAS

Madrugada de sábado em 
Torres. Por volta das 02h30, as 
guarnições da Brigada Militar 
realizaram abordagens a veícu-
los na Prainha. O objetivo foi a 
coibir a contravenção penal de 
perturbação do sossego alheio 
no entorno da orla da beira 
mar - com ocorrência de som 
automotivo em volume muito 
alto. Na ação, foram autuados 
e recolhidos alguns veículos ir-
regulares.

BRIGADA MILITAR REALIZA ABORDAGENS NA PRAINHA 

Três funcionários são apon-
tados pela Polícia Civil como 
responsáveis pelo furto do di-
nheiro que seria utilizado para 
pagamento de salários de uma 
empresa de Arroio do Sal. O 
crime ocorreu no início deste 
mês e os suspeitos foram pre-
sos na noite dessa sexta-feira 
(16) pela Brigada Militar. O va-
lor furtado foi de R$ 39 mil.

O trio teve a prisão decre-
tada pela Justiça de Torres a 
partir da investigação realizada 
pela Polícia Civil. A Brigada Mi-
litar prendeu dois homens em 
uma residência em Arroio do 
Sal e o outro foi detido no Hos-
pital Nossa Senhora dos Nave-

gantes, em Torres. O trio ficará 
à disposição das autoridades 
na Penitenciária Modulada de 
Osório.

O delegado Adriano Koehler 
Pinto, titular da Delegacia de 
Arroio do Sal, informou ao Lito-
ral na Rede, que imagens de câ-
maras de segurança ajudaram 
a confirmar a autoria do crime.  
“Os funcionários simularam 
uma queda de luz e apagaram 
as imagens internas de câme-
ras de segurança, que depois 
foram recuperadas”, explicou. 
O dinheiro ainda não foi recu-
perado. O trio responderá por 
furto qualificado com abuso de 
confiança.

Funcionários são suspeitos 
de furtar quase R$ 40 mil de 

empresa em Arroio do Sal

Na noite de quarta-feira 
(21) uma guarnição da Briga-
da Militar em Arroio do Sal foi 
acionada pelo Corpo de Bom-
beiros, em uma ocorrência de 
provável incêndio criminoso 
ocorrido no balneário Rondi-
nha.

A vítima - que solicitou a 
presença policial -  informou 
que o suspeito seria o seu ma-

rido, pois durante a tarde hou-
ve uma discussão entre o ca-
sal e o suspeito teria dito que 
colocaria fogo na casa. Foram 
feitas averiguações pela BM 
e o homem suspeito foi en-
contrado em uma residência 
próxima. Ele foi apreendido e 
conduzido à Delegacia de Po-
lícia de Torres, onde foi ouvido 
e liberado após o registro.

Após suspeita de ter colocado 
fogo na própria casa,  homem é 

detido em Arroio do Sal
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No primeiro trimes-
tre de 2017, conforme 
divulgado pela FEE-
-RS, o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do Rio 
Grande do Sul registrou 
variação nula (0,0%) re-
lativamente ao primeiro 
trimestre de 2016, de-
pois de 11 quedas con-
secutivas nessa base de 
comparação. Com esse 
resultado, a economia 
gaúcha registra retração 
de 2,0% em quatro tri-
mestres.

Sob a ótica da produção, o resultado 
do trimestre frente ao mesmo trimestre 
de 2016 refletiu os resultados opostos dos 
setores da economia. A indústria apresen-
tou diminuição de 1,0%, com destaque 
para o recuo na indústria extrativa mineral 
(-7,6%). A indústria de transformação apu-
rou variação de 0,7% no período. O setor 
de serviços, por sua vez, registrou variação 
de -0,1%, com destaque para a contração 
de 1,0% apurada no comércio. Ainda para 
os Serviços, a atividade de transporte, ar-
mazenagem e correio apresentou elevação 
de 3,4%. Por fim, a agropecuária teve cres-
cimento de 3,5%, reflexo do aumento na 
produção da safra agrícola.

O resultado do primeiro trimestre não 

surpreendeu. Na comparação com o Brasil, 
os números menores da agropecuária refle-
tem a base de comparação mais ampla do 
estado - que não sofreu com perdas relevan-
tes como as verificadas pela safra no res-
tante do Brasil no ano passado. A indústria 
gaúcha teve um desempenho semelhante à 
nacional. Em termos de atividade, destaque 
para o segmento metalomecânico que tem 
sido favorecido pelas compras externas e 
para a fabricação de bebidas, impulsionada 
pela ótima safra de uva. O resultado pode-
ria ter sido menor caso não se registrasse 
uma parada não programada na produção 
de celulose. O setor de serviços apresentou 
queda inferior à registrada no Brasil, que 
pode ser explicada pelo comportamento do 
mercado de trabalho e da massa de salários 
no Estado.

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

PIB GAÚCHO CRESCE 0% (e isso é uma boa notícia!)

OPINIÃO

O vereador Gimi (PMDB) repete pe-
didos - de colegas de Câmara na legisla-
tura passada e de pessoas em redes so-
ciais. A busca é resolver o problema da 
confusão no cruzamento QUÍNTUPLO 
da Avenida Independência com a Ave-
nida José Bonifácio e a Rua José Osório 
Cabral. Confusão de trânsito antiga...

Acho que a prefeitura deve ser ur-
gente na resolução de problemas urba-
nos de trânsito que NÃO ENVOLVAM 

MUITOS RECURSOS,  pois a falta de 
recursos parece ser a maior pedra no ca-
minho atual do governo Carlos Souza, 
pelo que se fala. E deveria tratar prin-
cipalmente àqueles questões pontuais 
que caem de maduro como esta, onde 
pelo menos uma sinalização mais efi-
ciente e eventuais trocas de mão podem 
colaborar. Uma sugestão para mostrar 
algo mesmo em tempos de economia 
declarada.

CAINDO DE MADURO

CAINDO DE MADURO II
 O vereador Jacques, na última ses-

são da Câmara, lembrou que vence 
somente em  AGOSTO o prazo pedi-
do pelo governo Carlos - de 180 dias 
com "economia de guerra" em decreto 
municipal. Mas a necessidade de uma 
sinaleira ou rotatória no cruzamento 
de outras duas avenidas, a José Boni-
fácio e a Avenida do Riacho é urgente, 
também. Lá as velocidades são gran-
des, pois se tratam de duas vias bem 
movimentadas e utilizadas há tempo 
para cruzamentos perimetrais. E parece 

que temos uma sinaleira sobrando, que 
estava no cruzamento da Avenida José 
Bonifácio com Avenida Barão do Rio 
Branco antes das modificações por lá 
feitas no governo passado.

Uma sinaleira, em qualquer rua que 
cruze a Avenida Barão do Rio Branco, 
também deveria ser alternativa para 
motoristas que não gostam de se aven-
turar na frente de carros, necessário 
para o cruzamento.  Sugiro que seja 
no cruzamento da Avenida Benjamim 
Constant. 

CAINDO DE MADURO III
Outra coisa que pode melhorar radi-

calmente o trânsito de Torres é o fecha-
mento dos cruzamentos de avenidas 
que não têm rotatórias nem sinaleira. 
Carros são feitos para andar, portanto 
rodar mais uma ou duas quadras para 
fazer retorno e pegar a rua que se quei-
ra não é um bicho de sete cabeças (nem 
de duas). E basta fechar com canteiros 
de folhagens ou estacionamentos de 

motos. Também alternativa é construir 
entradas à esquerda sinalizadas e com 
sinaleiras em alguns cruzamentos mais 
importantes. Isto funciona se for segui-
do da proibição de estacionamento nos 
trechos de retorno à esquerda.  

Asfaltar pequenos retornos ou si-
nalizar retornos alternativos que já 
existem através de  quadras em ruas 
paralelas seria civilizado e a seguran-

ça (e paciência), tanto de 
motoristas quanto de pe-
destres e ciclistas seriam 
melhorados. Atualmente 
temos que dirigir, cami-
nhar e pedalar em Torres, 
sempre, como diz a gíria 
popular: “com um olho 
no peixe e outro no gato”, 
está muito estressante. 
Olho no lance!

O volume de vendas do 
varejo restrito brasileiro se 
expandiu em 1,0%, no mês 
de abril, frente ao mês an-
terior (na série com ajuste 
sazonal), conforme a Pes-
quisa Mensal de Comércio 
(PMC), do IBGE. Com-
parativamente ao mês de 
abril do ano passado, hou-
ve aumento de 1,9%. Esse 
foi o primeiro aumento 
nessa base de comparação 
depois de 24 meses seguidos de queda, o 
que certamente é uma notícia positiva.

Abril teve três feriadões e a economia 
vem recebendo o dinheiro do pagamento 
do salto dos fundos de garantia dos traba-

lhadores que têm este direito. Mas o gráfi-
co acima mostra claramente um movimen-
to de retomada dos negócios, o que é de 
se comemorar no meio deste temporal da 
coluna policial que se tornou a Política no 
Brasil.

RECUPERAÇÃO LENTA, MAS...
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Bombeiros levaram três horas para apagar o fogo devido 
ao risco de choque elétrico

GERAL

Programa da Brigada Militar de prevenção às 

drogas atendendo 400 alunos de escolas torrenses

Deputado gaúcho quer alterar lei que proíbe 
circulação de veículos em praias

Com o apoio da Pre-
feitura, a Brigada Militar 
de Torres realiza desde 
o ano de 2000 nas esco-
las municipais, estaduais 
e particular da cidade, 
o PROERD – Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas e a Violên-
cia. Em Torres, o PROERD 
está sendo desenvolvido 
semestralmente na área 
do 2º Batalhão de Poli-
ciamento em Áreas Turís-
ticas, visando combater 
(de forma preventiva) o 
uso e o aliciamento de 
crianças e adolescentes 
para práticas de violência 
e criminalidade.       .

As  ações educativas 
da 1ª turma do PROERD 
2017 tiveram início no 
mês de abril, abrangen-
do 16 turmas de 5º ano 
e  2 turmas de 1º ano. 
Participam do Programa 
aproximadamente 400 
(quatrocentos) alunos com idade entre 06 e 12 
anos, e estão inclusas no Programa neste primei-
ro semestre, as seguintes escolas:  Escola Particu-
lar Rede Sagrado São Domingos; Escola Estadual 
José Quartiero; Escola Estadual de Ensino Funda-
mental Justino Alberto Tietboehl; Escola Estadual 
Ensino Básico Governador Jorge Lacerda; Insti-

tuto Estadual de Educação Marcílio Dias; Escola 
Municipal Zona Sul; Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Alcino Pedro Rodrigues. 

A formatura tem previsão para a primeira quin-
zena do mês de agosto. São instrutores da 2ªCia 
de Policiamento de Torres, o 1ºSgt Leandro da 
Silva Martins, e a Soldado Márcia Valim de Mes-
quita.

Incêndio destrói 
serraria em Torres

Um incêndio destruiu um 
galpão de uma serraria, na ma-
drugada desta quarta-feira (21), 
no bairro São Braz, em Torres. 
O Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM) do município foi aciona-
do por volta das duas horas da 
manhã e devido à proximidade 
com redes elétricas de alta ten-
são precisou realizar um traba-
lho minucioso para combater as 
chamas. O fogo só foi completa-
mente apagado por volta das 5h.

O estabelecimento fica em 
uma rua paralela à BR-101. Um 
homem de 53 anos, que estava 
no local, conseguiu sair sem fe-
rimentos. Conforme o CBM de 
Torres, houve rompimento de 
fios de baixa tensão e havia ris-
co para os próprios bombeiros. 
A Concessionária de energia foi 
acionada, mas os técnicos da 
empresa só apareceram depois 
que o incêndio estava controla-
do.

Foto: CBM Torres

Sobre o PROERD
O PROERD baseia-se no programa norte ameri-

cano D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), 
criado em 1983 em Los Angeles e aplicado na maio-
ria dos distritos e cidades dos Estados Unidos (e 
posteriormente em mais de 60 países). O PROERD 
busca trabalhar preventivamente um dos maiores 
problemas sociais da atualidade que é o uso de dro-
gas, pois a maioria dos crimes está direta ou indire-
tamente relacionada com seu uso e exploração. Os 

objetivos do programa são os de informar os jovens 
estudantes dos malefícios das drogas, usando mé-
todos que priorizem a moral e os bons costumes, a 
afetividade e modelos de vida ativa e saudável. 

No  Rio Grande do Sul, o PROERD surgiu no ano 
de 1998, sendo que o programa da Brigada Militar 
já atingiu a maioria dos municípios gaúchos e bene-
ficiou cerca de 1 milhão de alunos de escolas públi-
cas e privadas. 

O deputado Adilson Troca (PSDB) apresentou 
projeto de Lei (PL) 57 2017 propondo alteração 
na lei que proíbe a circulação de veículos nas 
praias balneárias do Estado. A proposta do de-
putado prevê que o disposto na legislação não 
seja aplicado às praias que tenham condições 
compatíveis com programas implementados de 
manejo de conflito entre urbanização com cam-
pos arenosos e preservação de dunas, acompa-
nhados e fiscalizados pelos órgãos gestores das 
políticas do meio ambiente.

Conforme Adilson Troca, o acesso e a ocupa-
ção das praias aumentaram de forma exponen-
cial nos últimos anos e os fatos estão a exigir 
atenção especial às pessoas que frequentam os 
balneários. “É indispensável que disponham de 
infraestrutura básica, inclusive transporte e es-
tacionamento. Os programas de manejo de con-
flito entre urbanização e a legislação ambiental é 
matéria a ser equacionada com respeito à satis-

fação dos legítimos interesses das partes envol-
vidas”, observa.

Destaca ainda que as soluções são encargos 
de ações concorrentes do Estado e dos Municí-
pios, lembrando a lei que instituiu o Plano Na-
cional de Gerenciamento Costeiro (“As praias 
são bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas 
e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressal-
vados os trechos considerados de interesse de 
segurança nacional ou incluídos em áreas pro-
tegidas”), o Código de Trânsito Brasileiro ( que 
considera “vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública, as vias internas pertencentes 
aos condomínios constituídos por unidades au-
tônomas e as vias e áreas de estacionamento de 
estabelecimentos privados de uso coletivo”) e a 
Constituição Federal, que assegura a conjugação 
de esforços do Estado e dos Municípios sobre a 
matéria.

Revisão do Eleitorado com 
coleta de dados biométricos 
em Torres e Três Cachoeiras

Até o dia 04 de outubro de 
2017, todos os eleitores cadas-
trados no município de Três 
Cachoeiras, devem comparecer, 
pessoalmente, no Cartório Elei-
toral de Torres, na Rua Manoel 
José de Matos Pereira, 176, a 
fim de proceder à revisão de sua 
inscrição eleitoral. Já os eleito-
res do município de Torres, cuja 
conclusão da biometria está 
prevista para 2019, igualmente 
poderão se antecipar e compa-
recer para proceder à revisão de 
seus dados evitando, com isso, 
as grandes filas no futuro.O ho-
rário de atendimento é de 2ª a 
6ª feira, das 12 às 19 horas.

Conforme a juíza eleitoral 
Rosane Ben da Costa, o eleitor 

deverá apresentar: documen-
to público que comprove a sua 
identidade, título eleitoral e 
comprovante de domicílio, com 
a data de sua emissão ou expe-
dição com um período inferior 
a três meses."O não compare-
cimento do eleitor implicará o 
cancelamento de sua inscrição, 
sem prejuízo das sanções penais 
e legais cabíveis, se constatada 
irregularidade".

Estão dispensados do com-
parecimento os eleitores que 
tenham requerido operação de 
alistamento, revisão ou transfe-
rência, já identificados biometri-
camente no respectivo Municí-
pio, a partir de 07 de junho de 
2013.”
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Estudo de servidora pública de Torres é reconhecido 
em evento internacional de turismo

Mais de 7.400 óculos de 
sol impróprios para uso 
apreendidos na cidade

TORRES - A saúde dos olhos de muitos 
torrenses e visitantes pode estar correndo 
risco, conforme a Prefeitura de Torres. No 
dia 15 de junho, feriado de Corpus Christi, 
a Vigilância Sanitária de Torres realizou a 
destruição de 7.400 (sete mil e quatrocen-
tos) óculos de sol, que foram apreendidos 
em diversas ações da Vigilância em dife-
rentes dias e locais. A Saúde obteve laudo 
técnico considerando as mercadorias im-
próprias para o uso.

 "É recomendado que o consumidor 
procure comprar produtos ópticos em 
lojas especializadas, que possua um res-
ponsável técnico e o alvará da Vigilância 
Sanitária", diz o fiscal sanitarista Ricardo 
Mariano dos Santos, Coordenador de Vi-
gilância Sanitária. Explica que a partir do 
laudo ficou constatado que os óculos des-
truídos - sem lentes com proteção contra 
os raios Ultra-Violeta (UV) - poderiam de-
senvolver diversas doenças de visão, como 

a catarata, além de proble-
mas graves na pele, devido 
ao material da armação.

 As ações da Vigilância 
Sanitária continuarão a se-
rem realizadas, podendo a 
população fazer as denún-
cias de venda ilegal de pro-
dutos ópticos pelo telefone 
(51) 3626-9150 ramal 407. 
O horário do expediente é 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h.

Prefeito e secretário de Obras 
visitaram Praias do Sul

Sistema vai facilitar fiscalização 
sobre o ICMS

Investindo em gestão inteligente, a Prefei-
tura de Torres contratou recentemente siste-
ma que permite reforçar a fiscalização sobre 
o ICMS. Trata-se do software de Gestão do 
Índice de Participação do Município (GIPM). 
A medida faz parte de uma série de ações 
da Administração Municipal para aumentar 
a receita pública. A partir desta iniciativa, o 
Município tem a possibilidade de cruzar in-
formações e relatórios de divergências dos 

dados apurados pelo sistema.
 O software facilita o gerenciamento e 

monitoramento das informações do Censo 
do ICMS. Com estes dados, a Secretaria da 
Fazenda poderá controlar informações sobre 
as atividades das empresas no Município, 
facilitando ações de fiscalização direta e aju-
dando no combate à sonegação de impostos. 
Busca-se um incremento real na arrecadação 
tributária do município, com justiça fiscal.

A servidora Maria do Carmo Conforti Rodrigues

Por prefeitura de Torres

“O Turismo sob a ótica da Legislação 
Municipal” é o resultado da dedicação 
de um ano de estudo e pesquisa local, 
um dos 15 trabalhos selecionados den-
tro de um universo de 300 estudos ana-
lisados no eixo estruturante turismo, 
planejamento e política pública de Fó-
rum Internacional de Turismo do Iguas-
su deste ano. Realizado anualmente na 
cidade de Foz do Iguaçu-Pr, o evento 
técnico-científico compõe o Festival de 
Turismo das Cataratas do Iguaçu que 
será realizado entre os dias 28 e 30 de 
junho. O trabalho é focado na estrutura 
turística e legislação local, abrangendo 
um período de 70 anos, de 1946 a 2016, 
e é uma criação de Maria do Carmo Con-
forti Rodrigues, servidora da Prefeitura 

de Torres desde 1993.
 A servidora foi convidada a apresen-

tar este estudo no Festival das Cataratas, 
que terá nesta edição como tema prin-
cipal “Turismo e Cidades Criativas”. Com 
base neste argumento, os pesquisado-
res enviaram seus trabalhos. A pesquisa 
pode ser resumida como a análise de 
relação entre a legislação municipal e o 
desenvolvimento turístico de Torres po-
derá subsidiar futuras políticas públicas 
locais visando a qualidade no turismo 
ofertado. Maria é mergulhada na ener-
gia do turismo, teatro, cultura, pedago-
gia e projetos sociais. A turismóloga guia 
nacional de turismo, diretora de teatro 
e psicopedagoga já está realizando ou-
tra pesquisa em Torres, neste caso, in-
titulada “Os Impactos Socioculturais do 
Turismo nas Comunidades Receptoras” 

através do modelo 'irridex de doxey'.
 O Festival das Cataratas está em sua 

12ª edição. É o maior evento fixo de Foz 
do Iguaçu e o segundo maior de turis-
mo da região Sul. Devido sua posição 
geográfica do Brasil com Argentina e 
Paraguai, possibilita a promoção de um 
encontro de negócios entre profissionais 
de turismo do Mercosul. Para 2017 es-
tão confirmados os eventos: Feira de Tu-
rismo e Negócios, Salão E-Marketing Ca-
taratas, Salão Adventure Cataratas, Expo 
Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultu-
ral e Espiritualidade, Salão MICE Catara-
tas, Salão Brasileiro de Turismo Termal 
& Spa, Hackatour Cataratas (Maratona 
de programação de software), Salão de 
Vinhos Argentinos, Salão de Turismo de 
Compras, e Fórum Internacional de Tu-
rismo do Iguassu.

Com prefeitura de Torres

Na última sexta-feira, 20 
de junho, o prefeito Carlos 
Souza e o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, Davino 
Lopes, visitaram Praias do 
Sul. Atendendo o anseio dos 
moradores, o secretário e o 
prefeito foram acompanhar 
obras na Praia Real e na Praia 
Santa Helena.

 Na Praia Real, nas Ruas 
Oito e Nove, estão sendo rea-
lizadas obras no calçamento, 
resultado de uma parceria entre a Prefei-
tura e a Associação dos Moradores e Vera-
nistas. Os moradores participaram com a 
mão de obra e as pedras, o município com 
o projeto, o maquinário e as questões de 
licenciamento.

 A visita na obra também foi acompa-
nhada pelo presidente da Associação dos 
Moradores e Veranistas da Praia Real, Pe-
dro Schneider, que além de agradecer pela 

providência da Prefeitura, ainda tratou de 
outras questões pontuais da Praia.

 Na Santa Helena, a maior preocupação 
foi sobre as drenagens de água. A Prefei-
tura pretende encaminhar ações que re-
solvam esta dificuldade no lugar. Esta praia 
recebeu recentemente limpeza completa, 
sendo empregada inclusive uma escavadei-
ra hidráulica, conforme explicou o secretá-
rio Davino. A manutenção já está em fase 
final.
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- Frente Norte (ótima posição)
- 12,25 x 35,10 (ótimo tamanho)

- Com edícula (dormitórios, sala de 
jantar, cozinha e 2 banheiros)

- Todo cercado com muro
 - IPTU 2017 pago

- Acesso rápido ao centro, estrada do 
mar e BR 101

Compre agora por apenas 
R$ 65 mil!

Obs: Não aceitamos parcelamento, valor 
apenas para propostas à vista.

Contato: (51) 9 9143 7927

BARBADA!!!!!!!!!! 
 TERRENO em Torres, no bairro Centenário
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ANÚNCIOS PENZ IMÓVEIS

1-EM TORRES Apartamento de Três 
dormitórios, banheiro suíte e social, 
com sacada e box. No centro, excelente 
oferta. COD. PZ03119 – R$350.000,00

2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul, 
Três dormitórios, terreno 10x25. R$ 
180.000,00 COD PZ03154

3-CASA ALVENARIA NOVA – 02 dor-
mitórios, garagem com churrasqueira, 
toda murada, pode trocar por aparta-
mento. R$260.000,00 Código PZ03199

4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓ-
RIOS semi mobiliado com cozinha 
americana, sala de estar, um banheiro 
social. Edifício bem localizado no centro 
de Torres e 02 quadras da praia,  junto  
a praça XV de novembro, ótima locali-
zação R$ 200.000,00 – COD. PZ03057

5- EXCLUSIVO,  Ótima oportunidade!  
Apartamento de 01 dormitório, bom 
espaço com churrasqueira, térreo, a 

400 metros da Av. Beira Mar na Praia 
Grande em Torres, mobiliado. Por apenas 
R$ 216.000,00,Temos as chaves, maio-
res informações na imobiliária. PZ01463

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

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

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

9 – ALUGUEL:  LOJA nº 04 do Edi-
fício Residencial e Comercial Paris, 
localizada no centro de Torres, com 
45,94m² de térreo, 21,90m² de mezani-
no, perfazendo um total de 67,84m² de 
área privativa. Tratar fone: 51- 99918 
4841
 
OBS: OS VALORES DESTAS OFER-
TAS ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis 
a oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
8446 4474 (51) 9918 4841
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Corpo de Bombeiros Militar de Torres 
promove  1°Semana de Prevenção

Torres realizará a IX Conferência 
Municipal de Assistência Social

Entre os dias 26 de junho ( se-
gunda ) e 02 de julho ( domingo ) 
o Corpo de Bombeiros Militar de 
Torres  promoverá uma série de 
atividades envolvendo escolas,po-
der público e a comunidade. As 
atividades da Semana de Preven-
ção a Incêndios são alusivas ao DIA 
NACIONAL DOS BOMBEIROS - que 
é comemorado dia 2 de julho.

Dentre os destaques está o 1° 
Fórum de Prevenção de Incêndios 
que ocorrerá dia 28 ( quarta) as 13 
horas no auditório da ULBRA. A 

iniciativa visa esclarecer ao público 
presente pontos importantes para 
a obtenção do alvará de preven-
ção (PPCI) e minimizar recorrentes 
erros que atrasam este proces-
so. O evento é aberto ao público. 
Além disso, a semana contará com 
concurso de redação nas escolas 
(sobre a Importância do CBM na 
cidade), treinamento de resgate 
veicular, missa em ação de graça 
ao dia do bombeiro e instrução de 
apneia para crianças do Projeto 
Surfar AST

Será realizado em Torres, no dia 
30 de junho, sexta-feira, a IX Con-
ferência Municipal de Assistência 
Social abordando o tema “Garantia 
de Direitos no Fortalecimento do 
SUAS” O evento ocorrerá no Salão 
Comunitário do Bairro Stan, das 8h 
às 17h30min com promoção do Con-
selho Municipal de Assistência Social 
em conjunto com a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos. A Conferência é aberta ao 

público em geral, inclusive para a po-
pulação dos municípios vizinhos.

 A expectativa é de que um gran-
de público compareça à IX Conferên-
cia. A Secretaria Municipal é uma 
referência no Litoral Norte pelos ser-
viços que presta à população. Torres 
conta, nesta área, com toda a estru-
tura prevista para os municípios com 
população até 50 mil habitantes.

 As Conferências Municipais são 
espaços de caráter deliberativo que 

acontecem a cada dois anos trazen-
do os usuários para o centro do de-
bate. São espaços que oportunizam 
a participação social, assegurando 
momentos para discussão e avalia-
ção da Política de Assistência Social 
e a proposição de novas diretrizes, 
no sentido de consolidar e ampliar 
os direitos socioassistenciais dos 
seus usuários e para eleição de prio-
ridades políticas para os respectivos 
níveis de governo.

“Minha Prainha” cria Espaço de 
Lazer Coletivo em Torres

Tem início no domingo, dia 2 de 
julho, mais uma iniciativa da Prefei-
tura de Torres que busca proporcio-
nar maior qualidade de vida para a 
comunidade. O Programa Minha 
Prainha – Espaço Coletivo de Lazer - 
vai reservar uma via da Avenida Beira 

Mar, das 9 

h às 18 h, para as pessoas, amplian-
do a área de circulação e ainda es-
timulando a prática de esportes e a 
adoção de hábitos saudáveis.

 De acordo com o diretor da Ju-
ventude da Prefeitura de Torres, So-
tério Junior, o Programa segue a ten-
dência já consolidada em grandes 

cidades do mundo, como Barcelona 
e Nova York, pelo movimento “open 
streets” em que ruas da cidade são 
abertas como espaço de lazer para 
a população. Iniciativa parecida já 
vinha sendo realizada pela prefeitu-
ra torrense ano passado (a partir do 
'Find Rua')

BM de Torres recaptura 
foragido por homicídio

Quinta-feira, 22 de junho.  Uma viatura da 
BM  foi verificar informação do SGT JACKSON 
(POE 2BPAT) de que o provável autor do Rou-
bo a Veículo ocorrido na madrugada (melian-
te que teria fugido da guarnição após perse-
guição) estaria escondido no bairro Guarita.  
Foi realizado uma averiguação no referido 
bairro e, em residência na rua Santa Helena, 
por volta das 17h 50 foi encontrado LUCAS 
AMARAL ROSA - indivíduo foragido por homi-
cídio. Lucas estava portando pistola estrangei-
ra municiada, mas foi rendido pela polícia. Ele 

confessou ter cometido o roubo a veículo na 
madrugada anterior (ver na PAG 9), consegui-
do fugir do local onde outros autores foram 
presos.

Na residência, também estava o pai do fo-
ragido, em posse de 30 munições intactas cal 
9mm. Diante dos fatos os mesmos foram pre-
sos. Na delegacia, além da entrega de Lucas (o 
qual estava foragido), foi feito vinculação do 
mesmo ao Roubo antes mencionado. Foi feito 
ainda registro dos dois (pai e filho) por posse/
porte ilegal de arma de fogo e munição.
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Fazer com que sua empresa, marca, seja conhecida, reconhecida e co-
mentada: esses são os principais objetivos da propaganda, por isso, essa 
parte importante da estratégia não pode ser deixada de lado se você de-
seja manter suas vendas em dia e os clientes chegando a todo momento.

Com o impulso da tecnologia, as empresas começaram a fazer maiores 
investimentos em propaganda para atrair o publico- alvo. Elevando assim, 
o grau de importância da propaganda no marketing.

Crescemos acostumados com as inconveniências dos comerciais que in-
terrompiam nossos programas de TV aberta, rádio e até mesmo revistas e 
jornais, quando estas eram as únicas opções de entretenimento e obten-
ção de informação. Com a chegada da tecnologia, não mudou muita coisa, 
mas logo depois que fortaleceu se teve grande importância. 

As empresas também tiveram essas mudanças, obtendo novos resulta-
dos em seu marketing e conseguindo alcançar seu publico- alvo. Com isso, 
muitos profissionais da área tiveram que se profissionalizar para poder 
incrementar suas vendas. 

O público ficou mais exigente e a forma de convencimento através da 
publicidade teve de se inovar. Antigamente as propagandas eram na TV, 
rádio, outdoors, jornais, revistas, mas o que se destaca atualmente é a 
internet com as redes sociais (facebook, instagram, whatsApp). São ferra-
mentas que auxiliam muito as empresas para a divulgação de sua marca/
produto a um custo baixíssimo.

A Propaganda, conforme a sua estrutura pode ser classificada como:
Propaganda ideológica - trata- se de uma técnica de persuasão de-

senvolvida de maneira mais global e ampla do que os demais tipos. Seu 
objetivo é a de formar a maior parte das ideias. Assim, a propaganda ideo-
lógica utiliza um conjunto de ideias a respeito da realidade.

Propaganda política - tem como objetivo difundirem ideologias políti-
cas, programas e campanhas partidárias. 

Propaganda eleitoral – Seu objetivo é conquistar votos para a pes-
soa do cargo eletivo, considerando ideias e também motivando a fusão da 
ideologia e da política. 

Propaganda governamental – Tem por objetivo criar, reforçar ou 
modificar a imagem de um determinado governo, dentro e fora de suas 
fronteiras.

Propaganda institucional – A propaganda institucional tem por de-
terminado preencher as necessidades ativas da empresa, diferentes de 
vender um serviço ou produto.

Propaganda corporativa- A divulgação de uma empresa é classificada 
de propaganda corporativa, ela tem, entre seus princípios específicos, o 
objetivo de divulgar e informar ao público as normas da companhia, e de 
criar uma imagem de confiança da mesma.

Propaganda religiosa – É utilizada forma de comunicação interpes-
soal, através do testemunho das pessoas ou na pregação de um cristão.

Propaganda social – São as campanhas direcionadas para as razões 
sócias: desemprego, doenças adoção do menor, desidratação e entre ou-
tros. Sãos programas que procuram elevar a aceitação de uma ideia ou 
prática social em um grupo-alvo. 

A propaganda tem um forte papel no marketing, com a chegada da tec-
nologia foi evoluindo e hoje se tornou um fator importante na empresa, 
sendo usada para informar e mostrar ao público algum serviço, produto 
ou marca. 

Por Débora Schwanck, Hélio Maggi (acadêmicos do curso de Estética 
e Cosmética e Administração da Ulbra Torres)  e Adriana Peccin 
(professora e coordenadora do Curso de Administração Ulbra Torres/RS)

ULBRA e você
conversa com profissionais

Remodelagem da propaganda

ê

People, a partir de agora a gente só vai poder conversar de 15 em 15 
dias. É que o jornal tá com bastante conteúdo, tem muitos colunistas es-
crevendo e aí a gente vai filosofar sem filtro a cada duas semanas. Acho 
que vai ser bom fazer uma pausa maior entre uma coluna e outra porque tô 
mesmo precisando de um tempo pra ler uns livros que andei comprando... 
pra poder evoluir em alguns conhecimentos. Ainda faltam umas trezentas 
e quinze coisas pra aprender nessa encarnação. Acho que preciso focar 
mais nessa coisa de tentar ser uma pessoa melhor... fortalecer o lado espi-
ritual, alimentar mais a alma e olhar mais pro outro. Tem dias que a gente 
pensa que sabe tudo e que já adquiriu todas as virtudes, mas isso é uma 
vaidade que mora na gente. O maior aprendizado é saber que aprender é 
uma coisa que não tem fim. Vamos começar a brincadeira? Se você com-
prou um ‘spinner’ e ficou felizíneo, não se engane, pois já foi comprovado 
cientificamente que essa m@@@@ não tem efeito relaxante nenhum. Os 
primeiros 5 minutos são divertidos, mas depois até uma batata se torna 
mais interessante. E por falar em relaxar... genteee, julho tá aí e quem 
conseguiu juntar um troco pra viajar nessas férias segue uma lista com as 
cidades mais próximas e baratas pra fazer um mochilão inesquecível na 
América do Sul. Sim, mochilão! O país tá numa crise louca e tem gente 
que ainda lava a calçada com água e sabão. Anotem aí os nomes das ci-
dades e quanto vocês vão gastar por dia em dólar pra dormir num hostel, 
fazer três refeições simples, comprar dois bilhetes de transporte público e 
uma entrada pra um evento cultural... 1ª. Quito (Equador), U$ 20 / 2ª. La 
Paz (Bolívia), U$ 24 / 3ª. Cartagena (Colômbia), U$ 30 / 4ª. Cusco (Peru), 
U$ 31 / 5ª. Santiago (Chile), U$ 35 / 6ª. Montevideo (Uruguai), U$ 45 / 
7ª. Rio de Janeiro, U$ 47 / 8ª. Caracas (Venezuela), U$ 55. Só não me 
arriscaria ir pra Caracas. A coisa lá tá inacreditável. A selvageria ainda tá 
rolando forte na Venezuela, a matéria-prima “desapareceu” e o Maduro 
daqui a pouco vai pular na jugular da procuradora-geral Luisa Ortega. Mas 
tirando Caracas as outras cidades parecem estar tranquilas e favoráveis 
pra exploração turística. Se você faz parte daquele grupo de pessoas que 
tem condições de viajar de vez em quando por uma semana que seja... 
coloque a mochila nas costas, o pé na estrada e não olhe pra trás! Sua 
saúde também depende da sua saúde mental. Quem trabalha sem parar 
precisa parar de vez em quando pra não parar de vez, né? Tem gente 
jovem tendo piripaque por causa dessa coisa workaholic da hipermoderni-
dade. As coisas não deixariam de acontecer no mundo empresarial se as 
pessoas trabalhassem menos horas. Essa pressa que a gente tem de ser 
feliz lá no final... isso não existe. Se você não estiver feliz agora no meio 
de todo esse caos que você vive diariamente, então, pode ser que você 
esteja meio perdido... a felicidade tá nos detalhes daquilo que a gente faz 
todos os dias... ela tá no cheiro do café que a gente toma antes de sair 
de casa de manhã... ou numa música que a gente ouve no caminho pro 
trabalho... no bom dia que a gente dá pra um desconhecido... e até numa 
oração que a gente faz pra agradecer o dia ou ajudar alguém que esteja 
precisando de boas vibrações. Então, work hard but don’t forget to live! 
Ah! Essa semana tive uma conversa muito séria com meu guia espiritual 
sobre as redes sociais... e a gente chegou à conclusão de que o mundo 
de fato tá patologicamente mega-afetado. (Ai, meudeusdocéu, será que 
acertei o uso do hífen?) Enfim, a gente vai começar a se preparar psico-
logicamente pra abandonar o Facebook também. Pra abandonar um vício 
você precisa diminuir gradativamente o número de vezes que você usa a 
coisa. Em aproximadamente 9 meses você constrói um “não hábito” na 
sua rotina. Quase tudo na vida pode ser construído, reconstruído, reestru-
turado, reestabelecido ou reabilitado no mesmo tempo de uma gestação. 
People are awesome! Quando estiverem perdidos, olhem pras estrelas. 
Boa semana! ;)

Psicóloga, Terapeuta Holística
Fone: 51 9.9858.4050 

Caroline Westphalen

Filosofando Sem Filtro
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ÁRIES - É uma semana mais leve, ariano. 
Portas se abrem, surpresas acontecem. 
Só é bom tomar cuidado pra não se em-
polgar demais, criar expectativas exagera-
das ou agir por impulso. A ideia é refletir 
antes de cada decisão e ação. Vida espiri-

tual ativada e a intuição funcionando pra valer. É um ótimo 
momento para se organizar melhor em termos de dinheiro 
também.

TOURO - A semana tende a ser bem posi-
tiva, taurino, cheia de novidades, mudan-
ças positivas e algumas surpresas que te 
deixam bem feliz. É um ótimo momento 
para estar com seus amigos, conversar 
mais, seja para se divertir ou para falar 

sobre projetos importantes. é um bom momento para viajar 
com sua família e para estar mais perto das pessoas mais 
intimas. Inclusive para resolver coisas!

GÊMEOS - A semana é linda, geminiano. 
Vale a pAs coisas podem parecer mais len-
tas e difíceis durante toda semana, geminia-
no. Mas não se apavore por isso. Se você 
conseguir parar, respirar e colocar foco no 
que está fazendo, vai dar certo. E você será 

recompensado por cada esforço. E de qualquer forma é uma 
semana de mais visibilidade, com os assuntos de trabalho 
bem ativados. Procure investir com atenção nos projetos.

CÂNCER - Não fique nervoso ou impa-
ciente demais, canceriano. É possível 
mesmo que algumas coisas  atrasem ou te 
decepcionem. Muita coisa pode sair bem 
diferente do planejado e alguns assuntos 
podem minguar com a lua. Mas não per-

ca as esperanças que logo mais chega sua vez. Dia 21 o 
Sol ingressa em Câncer, e dia 23 a Lua é nova em Câncer, 
abrindo portas e trazendo brilho!

LEÃO - Algumas coisas podem caminhar 
mais lentamente, leonino. Mas vale ficar 
atento pra perceber que se algumas portas 
se fecham, muitas outras se abrem e ainda 
mais com sua criatividade tão enfatizada, 
dá pra transformar momentos de crise 

em algo bem produtivo. São dias de mais intimidade nos 
relacionamentos, com maior proximidade emocional. Vale 
a pena se soltar.

VIRGEM - Vale a pena ir mais devagar, 
virginiano. Fazer uma coisa por vez, dar 
tempo ao tempo se for necessário. E tam-
bém pegar leve com as outras pessoas, 
que podem não estar no mesmo ritmo ou 
com a mesma empolgação que você. É 

uma semana para aprender mais sobre os tempos e limites 
da vida, os seus , os das outras pessoas. E para aprender a 
conciliar melhor todos assuntos.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 19/06 e 26/06)
Por Titi Vidal

LIBRA - Boa semana para se comunicar, li-
briano. VÉ uma ótima semana para organizar 
melhor sua rotina, libriano. Coloque seus com-
promissos e prioridades no papel, olhe com 
carinho e perceba se tudo ali é de fato neces-
sário. Essa é uma ótima semana para eliminar 

o que é supérfluo, o que não serve mais, o que atravanca a 
sua vida. Mas também é uma ótima semana para incluir coi-
sas novas. Dias bem felizes para o amor, inclusive.

CAPRICÓRNIO - É um momen-
to importante para definir melhor 
seus projetos e ideias, capricor-
niano. Coloque no papel. Então 
veja por onde começar. E até 
mesmo se quer fazer tudo que 

se propôs, ou se poderia eliminar algumas 
dessas coisas para colocar mais energia no 
que de fato interessa. É uma semana impor-
tante para organizar coisas no trabalho e resol-
ver assuntos afetivos.

AQUÁRIO - Talvez seja impor-
tante diminuir um pouco o ritmo e 
desacelerar, aquário. Pode seguir 
investindo nos seus projetos, con-
versando com as pessoas e nego-
ciando. Mas é bom sentar, colocar 

no papel e analisar com calma como seguir de for-
ma mais produtiva e com muita consistência. De 
qualquer forma a semana é de muita criatividade e 
novas ideias que surgem. E de otimismo.

PEIXES - A semana é bastante 
movimentada, pisciano. Apesar 
da pressão e dos acontecimentos 
externos, é importante não deixar 
de se conectar com suas emoções 
e vontades e necessidades. Uma 

boa semana para pensar em seus hábitos de vida 
e saúde, e começar a se cuidar mais. Alias é uma 
ótima semana para começar uma dieta e fazer mu-
danças efetivas nos hábitos.

ESCORPIÃO - Que tal se soltar um pouquinho 
mais , escorpiano? Quanto mais tenta controlar a 
vida, mais a vida te controla. Quanto mais você se 
solta, tem fé e confia, mais as coisas acontecem. 
Que tal experimentar? Isso vale especialmente 
para o amor, o relacionamento. Vale a pena falar 

mais o que você sente, expressar seu afeto e amor. Dias positivos 
para estudos ligados ao trabalho.

SAGITÁRIO - Cuidado com a ansiedade, sa-
gitariano! É bom ir com calma, especialmente 
nos assuntos de família, que podem demandar 
mais responsabilidade e atenção. É mesmo im-
portante reservar tempo na semana para estar 
com a família e também cuidar das coisas da 

casa e assuntos pessoais em geral. Mas o trabalho segue se 
abrindo, com produtividade e ótimas notícias e opções.
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Já no último dia 17 (sábado)  
foi realizada uma expedição de 
iniciação á observação da paisa-
gem arqueológica dirigida a uma 
turma de estudantes da UFRGS, 
das disciplinas de Arqueologia 
e Etnografia. A novidade foi a 

participação de integrantes da 
aldeia indigina Mbyá-Guarani do 
Campo Bonito, com acompanha-
mento do técnico Paulo Grubler 
(gestordo PEVA), com o professor 
Dr.José Otávio Catafesto da UFR-
GS e o historiador Rafael Frizzo.

MEIO AMBIENTE

Trilha especial e documentário sobre Itapeva 
apresentado para alunos  torrenses

Na noite de  25/05, alunos do 
turno da noite do EJA (Educação de 
Jovens Adultos) da Escola Estadu-
al de Ensino Fundamental Justino 
Alberto Tietboehl, assistiram uma 
apresentação do documentário 
"CAMINHOS DE ITAPEVA" no audi-
tório da escola. Também foi realiza-
da uma fala, com a participação do 
gestor do Parque Estadual de Ita-
peva (PEVA), Paulo Carlos Grübler 
e do historiador Rafael Frizzo sobre 
temas ambientais relacionados ao 
documentário e a preservação do 
PEVA. O evento fez parte do pro-

jeto TORRES A MAIS BELA, O QUE 
SABEMOS SOBRE ELA do professor 
e historiador Leonardo Gedeon.

E na quarta-feira passada 
(14/06) ocorreram mais duas exibi-
ções do documentário. Uma delas 
foi na Escola Zona Sul (seguida de 
uma conversa com a técnica Danu-
bia, do PEVA) e outra na Escola José 
Quartiero (seguida de uma conver-
sa com o técnico Paulo e o historia-
dor Rafael Frizzo). Antes disso, no 
dia 09 de junho - durante a semana 
Internacional do Meio Ambiente - 
fo a vez dos alunos do

O documentário "Caminhos de 
Itapeva" escolheu o Parque Itapeva 
para a primeira produção de mate-
rial audiovisual de divulgação das 
Unidades de Conservação Ambien-
tal do Estado pelo Programa de 
Educação Tutorial (PET) do curso de 
Biologia da UFRGS (Universidade 
Federal do RS). O filme, que mostra 
a natureza e divulga os desafios en-
frentados no parque ambiental de 
Torres contou com o apoio da equi-
pe do Parque, da Fundação Zoobo-
tânica do RS, professores da UFRGS 
e comunidade de Torres

Documentário 'Caminhos de Itapeva' foi apresentado 

Trilha orientada com participação de indígenas guaranis no PEVA

O Serviço Vigilância da Qualida-
de da Água para Consumo Humano 
(Vigiágua) é desenvolvido pela Vi-
gilância Ambiental em Saúde, cole-
tando amostras de água para con-
sumo humano, a fim de monitorar 
a qualidade fornecida pela Corsan.

São analisados os parâmetros 
de potabilidade para consumo 
humano, conforme estabelece a 
Portaria MS N° 2914/2011 (residu-
al de cloro, pH, turbidez, fluoreto, 
presença de coliformes totais e E. 
coli - o que indica contaminação da 
água por fezes). No caso, mensal-
mente são coletadas amostras de 
água recebidas direto da rede de 
abastecimento em vários pontos 
da cidade. Além disto, também são 
coletadas amostras de água nas 

comunidades não atendidas pela 
rede pública de abastecimento.

A Vigilância faz o acompanha-
mento da qualidade distribuída 
dentro de escolas do município. 
As unidades de ensino são respon-
sáveis pela limpeza semestral e 
análise bacteriológica de seus re-
servatórios. A Vigilância avalia os 
resultados destes exames.

A população também pode con-
tribuir para que a água chegue às 
residências em condições adequa-
das. Algumas atitudes são impor-
tantes como providenciar distân-
cias seguras entre as tubulações de 
água e de esgoto, trocar o encana-
mento quando houver rachaduras 
e realizar a limpeza semestral da 
caixa d'água das habitações.

Água para consumo tem 
qualidade monitorada 

em Torres

Três Cachoeiras sedia 
14ª da Feira da Biodiversidade 

Por Miriam Sperb (Litoral Ecológico)

O Salão Paroquial da Igreja Matriz e o 
Auditório da Prefeitura Municipal de Três 
Cachoeiras serão, nos próximos dias 27 e 
28, terça e quarta-feira, locais para troca 
de conhecimento e educação ambiental 
na 14ª Feira da Biodiversidade e 8ª Feira 
da Economia Solidária.  “O conhecimento 
está sempre evoluindo, a gente tem que 
se programar para se apropriar desse co-
nhecimento e ir melhorando a nossa prá-
tica”, avalia a produtora Marta Bergamo, 
do grupo Ecotorres do José, que trabalha 
com frutas nativas.  

A professora Adriane Lipert Biten-
court, da Escola Dom José Baréa, de San-
to Anjo da Guarda, destaca que a diversidade de 
espécies, culturas e ideias tem tudo a ver com a pro-
posta de educação ambiental da Teia de Educação 
Ambiental Mata Atlântica. A Teia é uma rede de edu-
cadoras que discute, planeja e executa projetos so-
cioambientais nas escolas da  rede pública da região. 

Ana Luiza Meirelles do Centro Ecológico,  lembra 
que para ocupar uma banca é preciso ir além de jun-

tar ou reunir a produção de cada pessoa.  “Se faz 
necessário que haja um vínculo entre as pessoas e 
das pessoas com a Feira – uma relação de que sem-
pre pode ser iniciada, desde que se tenha o princípio 
da articulação coletiva!”, pontua a agrônoma. A 14ª 
Feira da Biodiversidade e 8ª Feira da Economia Soli-
dária têm a organização do Centro Ecológico, Movi-
mento de Mulheres Camponesas (MMC) e Secreta-
ria de Educação de Três Cachoeiras.
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Musica instrumental, erudita e com toques folclóricos serão 
apresentadas pelas bandas Kiai (e) e Yangos (d)

Segundo o relatório anual da ONU, a Dinamarca é o país mais feliz do 
mundo. E tudo se deve a uma pequena e estranha palavra: o Hygge (lê-se 
‘rîgue’). O conceito não tem uma tradução fácil. Hygge é aquele sentimen-
to, a felicidade que surge nos pequenos prazeres da vida. É bem-estar, é 
sentir-se acolhido, em paz, sossegado, confortável, relaxado e livre. Tem a 
ver não apenas com coisas materiais, mas com o social, e também com o 
compartilhamento de momentos com os outros. A questão é que o termo 

tem feito muito sucesso pelo mundo como uma tendência de estilo de vida e, consequentemente, como ten-
dência no decor.

Hygge significa cuidar da iluminação para que o ambiente seja convidativo, colocar uma boa música de 
fundo, velas e flores sobre uma mesa: é aquele toque especial para provocar um prazer simples. A beleza 
desta tendência está nos pequenos detalhes, que faz da simplicidade da 
decoração algo pessoal e intimista. E quanto mais pessoal for o espaço, 
mais apropriada fica a decoração. 

Na tendência de decoração hygge, o mais importante, acima até da be-
leza estética, é o conforto. Assim, todos os materiais procuram ser suaves e 
macios, que criem uma sensação de bem-estar. Outro ponto fundamental 
está relacionado com a luz. Sendo um país com poucas horas de luz solar, 
os dinamarqueses procuram ter na sua casa a luminosidade que lhes falta 
no exterior. Dessa forma, a decoração hygge irá apostar em cores claras, 
que ajudem a iluminar o ambiente e a dar maior amplitude e sensação 
de espaço. Caso seja fundamental o uso de cores mais vibrantes, o ideal é 
eleger apenas uma cor e empregá-la em detalhes pontuais, sem exageros.

Pensando nisso, seguem 5 maneiras de trazer o estilo hygge para a sua 
casa. Inspire-se!

LUZ: Na decoração Hygge, as velas são imprescindíveis. Elas trazem aconchego, in-
timidade, e as perfumadas estimulam os sentidos. Não podemos nos esquecer da ilu-
minação natural, que é fundamental – preste atenção ao aproveitamento das janelas, 
elimine todo e qualquer adorno que impeça ou dificulte a passagem do sol durante 
o dia e escolha cortinas que tragam leveza. Para a iluminação artificial, quanto mais 
confortável melhor. Para isso, aposte em luzes quentes e luminárias mais amenas.

TOQUE NATURAL: Flores naturais sobre uma mesa. Plantas na sala. Paredes de 
cores mais neutras (branco, cinza, creme). Texturas de madeira ou pedra, lã, linho, 
algodão – para aquecer o ambiente. Todos esses detalhes usando materiais naturais 
fazem toda diferença no estilo e trazem felicidade através da simplicidade.

ABRA TUA CASA: O hygge acontece em qualquer lugar, não em apenas em um ambiente: ele pode ser 
aplicado um churrasco ao ar livre no verão, em um passeio pelo parque e até um jantar num restaurante. Mas, 
a maioria dos dinamarqueses gostam de se reunir no conforto do 
seu lar, por isso, inspire-se e abra as portas da sua casa para os 
amigos e família sempre.

OBJETOS COM MEMÓRIA: O hygge tem também muito de nos-
talgia. Uma viagem por aquele país que você tanto sonhou e reali-
zou, aquela foto no porta retrato que relembre seus antepassados, 
livros com dedicatórias, aquela peça que já passou por toda a ge-
ração da sua família. Mantenha por perto as lembranças e objetos 
que te fazem felizes e tragam sensação de paz. Lembre-se sempre das experiências e coisas simples da vida.

ACONCHEGO E SIMPLICIDADE: Embora o hygge tenha mais a ver com desfrutar as coisas do que com 
objetos concretos, há elementos que ajudam. Usar roupas folgadas, ficar na cama no domingo debaixo do 
edredom por mais tempo do que o habitual, ler um bom livro ou tomar um café. Enrolar-se no sofá com uma 
manta, ver um filme. Por isso, abuse das malhas, almofadas e tapetes que trazem mais conforto e tornam a 
casa mais acolhedora e convidativa para você desfrutar desses momentos. Ah! Não esqueça do pelego! Lindo, 
aconchegante e quentinho!

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

HYGGE
CONHEÇA O ESTILO DE VIDA QUE VIROU DECOR

 Neste sábado(24), Torres estará no circuito do

 Festival 'Dia da Música' 

O Dia da Música, manifestação nacional inspi-
rada na “Fête de la Musique” francesa, desembar-
ca pelo segundo ano consecutivo em Torres neste 
sábado, dia 24 de junho às 20h, na sede da SAPT, 
junto ao Rio Mampituba.Serão dois shows de gru-
pos relevantes focados na musica instrumental do 
estado: o grupo KIAI, que no seu repertório autoral 
jazz articula intuições rítmicas e sonoridades elétri-
cas, e o grupo YANGOS de Caxias do Sul, que cruza 
os aromas musicais da tradição gaúcha e da música 
tradicional do cone sul com o jazz e a música de câ-
mara. A qualidade artística destes grupos foi já re-
conhecida pela Curadoria geral do Festival que con-
cedeu um selo especial, reconhecendo assim não 
só perícia instrumental, mas também a proposta 
musical no seu todo, incluindo os aspectos da com-

posição e do arranjo de um repertório autoral.
Como ano passado então, o foco do palco do 

Dia da Música de Torres será a música instrumen-
tal autoral, sempre altíssima de qualidade e com 
instrumentistas consagrados, mas também conte-
rá com a participação especial de duas vozes sin-
gulares. O show do grupo KIAI terá a participação 
da cantora PAOLA KIRST, uma voz emergente no 
âmbito da música popular brasileira e do jazz no 
estado, mas já com uma forte personalidade de 
interprete e compositora, enquanto o grupo YAN-
GOS traz o célebre cantor argentino JORGE SULI-
GOY, consagrado como embaixador artístico de 
Calchaquí (Noroeste da Argentina) pela sua ação 
de valorização da musica tradicional folclórica lo-
cal.

Evento ocorrerá na SAPT
Dada a indisponibilidade do Centro Municipal de 

Cultura de Torres, abandonado pelo poder público 
municipal, este ano o palco do Dia da Música vai ser 
na sede da SAPT (Rua Kalil Sehbe, 05, Praia dos Mo-
lhes), uma associação histórica que está assumindo 
um papel sempre mais ativo na promoção da cultura 
na cidade.

 O evento, promovido pela MOTTIRONI EDITORE 

E EVENTI, tem entrada franca, garantida pelo finan-
ciamento da lei de incentivos à cultura do estado do 
Rio de Janeiro, patrocinado pela Vivo, mas sobretudo 
pelo patrocínio local da UP IDIOMAS e SAPT, e pelo 
apoio local da Climaponto, Ótica Ferraz, Morada das 
Bromélias, A Furninha, Panzerotti, TorresTV, tendo 
também o apoio cultural da Radio CulturalFM e dos 
jornais O Fato em Foco e A Folha na divulgação.
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Imobiliária de Torres inova e leva o nome da 
cidade ao mercado do agronegócio

Jéferson, da Guarita e Catarine, da R. Dimer

A Imobiliária Guarita em parce-
ria com a R.Dimer, participou da 
XV EXPOFEIRA 2017, considerada 
a maior feira de agronegócios do 
litoral norte e uma das maiores 
do Rio Grande do Sul. O evento 
ocorreu no municipio de Capivari 
do Sul, entre os dias 14 á 18 de 
junho.

As empresas Torrenses partici-
param com um stand para mos-
trar alem das belezas de Torres, 
empreendimentos imobiliários 
de alta qualidade. A grande atra-
ção do stand foi o balão da R.Di-

mer Construtora, que levou a sua 
equipe de balonismo, atraindo a 
atenção dos visitantes. Na ocasião 
a Imobiliária Guarita realizou con-
tatos com  empresas do setor do 
'agribusiness', como Agrale e John 
Deere entre outras.

O agronegócio é responsável 
por ter puxado o PIB nacional 
para cima, sendo um dos motores 
da economia brasileira. A decisão 
dos empresários em levar Torres 
para um evento desta importân-
cia destaca a imagem de nosso 
município. 

Jéferson e Luciano Dimer com o prefeito de Capivari (c)
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Valorização da história e da cultura foram os destaques da 
9ª Festa da Banana em Mampituba

A 9ª Festa Municipal da Banana 
reuniu um grande público na comu-
nidade de Rio de Dentro, interior de 
Mampituba, entre os dias 16 e 18 de 
junho. Conforme a prefetura, aproxi-
madamente 5 mil pessoas visitaram 
a comunidade, tradicional pela reali-
zação da festa que celebra a principal 
cultura do município de Mampituba 
desde o ano de 1980. Além dos gran-
de bailes que animaram os partici-
pantes do evento durante os três dias 
a programação da festa também foi 
enriquecida com atividades que pro-
curaram resgatar a cultural local em 
vários momentos durante o evento. 

Um dos pontos fortes da festa 
aconteceu durante a Abertura Ofi-
cial, na manhã de sábado (19), que 
reuniu um grande número de auto-
ridades e lideranças políticas locais. 
Ao todo estiveram presentes 14 
prefeitos da região, dois deputados 
federais (Dionilso Marcon e Marco 

Maia), quatro deputados estaduais 
(Altemir Torteli, João Fischer ''Fixi-
nha'', Tiago Simon e o Presidente 
da Assembleia Edegar Pretto) e dois 
secretários estaduais (Ernani Polo 
da Agricultura e Pedro Westphalen 
dos Transportes). Também estive-
ram presentes o Gerente Regional 
da Emater Ademir Santin, o Ex-De-
putado e Presidente Estadual do PP 
Celso Bernardi, representantes da 
Associação dos Municípios do Lito-
ral Norte e da União dos Vereadores 
do Rio Grande do Sul e várias outras 
autoridades como assessores de de-
putados, vereadores e secretários de 
diversos municípios da região. Em 
todos os pronunciamentos tiveram 
destaque a importância da valoriza-
ção da agricultura como atividade 
econômica e os temas ligados a atu-
al conjuntura política brasileira tam-
bém estiveram presentes em vários 
pronunciamentos.

Em destaque na Festa da Banana 
a gravação do programa ''Mateadas'' 
que será exibido nas próximas sema-
nas pela TV Assembleia e que divul-
gará não apenas a festa, mas todo o 
potencial turístico de Mampituba. O 
Show da Viola na noite de sexta (16) 
também foi um sucesso de partici-
pação, reunindo um grande público 
e vários cantadores do Litoral Norte 
Gaúcho e Sul Catarinense.  Outra 
atração do evento foi o lançamen-
to do livro ''Mampituba - Um Vale 
Encantado'', escrito pela professora 
Cloreci Ramos Matos e que resgata a 
história do município em oito capítu-
los, enfatizando a origem das etnias 
que constituem a população mam-
pitubense, assim como a história 
social e política do município desde 
a época que a região ainda  perten-
cia a Torres. Na tarde de sábado (19) 
também aconteceu um show com 
o Mágico Bruno Marioti que encan-

tou a todos (crianças e adultos) com 
seus truques e brincadeiras.

Outros momentos que também 
merecem destaque no evento: Baile 
Regional da Terceira Idade na tarde 
de Sexta feira; Bailes animados pelos 
Grupos Chapelão (sexta),  Luis Cláu-
dio & Baita Baile (sábado) e Chacoa-

lho de Vanera (domingo); Torneio da 
Amizade e a escolha da Musa do São 
Manoel sendo eleita a jovem Emily 
Schardosim Machado como 1ª Musa 
do clube. Na tarde de sábado tam-
bém foi apresentada a jovem Stéfani 
da Silva Roldão como a Musa do Es-
porte Clube Cruz de Malta.

Ações contra o frio em prol dos moradores 

mais necessitados no Passo de Torres

Com o elevado crescimento da 
população e a desigualdade social, 
são cada vez maiores os números de 
pessoas carentes que necessitam ser 
amparadas. Preocupados com o bem 
estar da comunidade mais necessita-
da, à Secretaria de Desenvolvimento 
Humano e Social do Passo de Torres, 
juntamente com o CRAS, vem exer-
cendo ações voltadas a ajudar estas 
pessoas. 

Um exemplo são as campanhas "Um 
Inverno Mais Feliz" e "Busca Ativa".No 
período deste mês, já foram realizadas 
visitas aos bairros Misturama e Caravelle, 
com o intuito de levar roupas, cobertores, 
informações sobre os direitos desses ci-

dadãos e muito carinho. "A Secretaria de 
Desenvolvimento Humano e Social exer-
ce um papel muito importante dentro da 
comunidade, pois garante o apoio à po-
pulação carente, oferecendo maneiras e 
oportunidade dessas pessoas mudarem 
sua realidade", indica a assessoria da pre-
feitura.

Uma festa com história
A procissão na manhã de 

domingo (19) fez um resga-
te da história do carro de boi 
e sua evolução ao longo dos 
anos na vida dos agricultores, 
iniciando com o tradicional 
carro com rodas de ferro, pas-
sando pelo carro de pneus até 
sua substituição pelos gericos, 
tobatas e agora pelos tratores 
de grande porte. A procissão 
de carros de bois como acon-
tece todos os anos é o mo-

mento mais emocionante da 
festa, pois para muitos trás re-
cordações da sua infância, tan-
to dos bons momentos em fa-
mília, como também da dureza 
da lida diária dos agricultores 
nas décadas passadas.

A Festa da Banana é organi-
zada pela comunidade de Rio 
de Dentro desde 1980, sendo 
que a partir de 2009 passou a 
contar com a participação do 
Poder Público Municipal em 

sua organização. Além da co-
munidade de Rio de Dentro e 
a Prefeitura outras entidades 
também colaboram na organi-
zação do evento como Emater, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Clubes de Mães e neste 
ano a novidade foi a participa-
ção do grupo ''Trilheiros Sem 
Destino'' que ficaram respon-
sáveis pelos garçons e pela or-
ganização das mesas no salão 
durante toda o evento.

Merenda escolar em Dom Pedro de Alcântara 
promove a alimentação saudável

É unindo alimentos saudáveis e sa-
bor, além de levar em consideração às 
necessidades nutricionais na infância, 
que é preparada a merenda escolar 
em Dom Pedro de Alcântara. 

De acordo com a Nutricionista, 
responsável técnica pela Alimentação 
Escolar no município, Deisi Bauer, é 
nas escolas que as crianças aprendem 
o hábito da alimentação saudável e 
o cardápio oferecido na merenda es-
colar é um avanço nesse sentido. "Os 
cardápios elaborados garantem a nutrição que 
os alunos precisam durante o período letivo e 
atuam inclusive como um elemento pedagó-
gico, caracterizando uma importante ação de 
educação alimentar e nutricional”, afirmou Dei-
si, acrescentando ainda que "quando a criança 
vê a importância de comer alimentos saudáveis, 
ela serve de multiplicadora, levando seus apren-
dizados para o ambiente familiar”.  

A alimentação saudável é uma exigência 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), implantado em 1955. A iniciativa con-
tribui para o crescimento, o desenvolvimento, 

a aprendizagem, o rendimento escolar dos es-
tudantes e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis. 

Em Dom Pedro de Alcântara são atendidos 
pelo Programa os alunos da educação infantil, 
os quais recebem quatro refeições diárias, e do 
ensino fundamental, que recebem uma refeição 
ao dia. “O cardápio atinge no mínimo 70% das 
necessidades nutricionais diárias nas escolas 
de educação infantil integral e 30% na esco-
la de ensino fundamental, em período parcial, 
atendendo as exigências do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação”, informou a nu-
tricionista. 

Arte Sustentável é novidade em escola de 

Arroio do Sal
O Prefeito de Arroio do Sal, 

Affonso Flávio Angst, esteve na 
Escola Santos Salvador de Mello 
na última sexta-feira, 16 de ju-
nho onde conheceu o projeto 
Oficina de Arte Sustentável, co-
ordenado pela Professora Liege 
V. Dorr Kisner. O Projeto tem 
o objetivo de desenvolver no 
aluno o senso estético e crítico 
que o conhecimento artístico 
proporciona, seja por meio de 
criações, restaurações e decorações 
aplicadas ao meio escolar, utilizando 
reaproveitamento de materiais diversos 
como base principal para todas as pro-

duções.  
Arte Sustentável irá acontecer até 

dezembro desse ano e é voltado para 
alunos do 6º ao 9º ano da Escola Santos 
Salvador de Mello.

Prefeito com professora e alunos da Santos 
Salvador de Mello
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Copa Casa São Paulo de Futebol Sete inicia em Torres
No último domingo, 18/11, 

iniciou o Campeonato Casa São 
Paulo de Futebol Sete, ocorren-
do nos campos da Arena Copa 
Torres. Numa tarde que iniciou 
ensolarada e terminou fria e com 
chuva, foram realizadas quatros 
partidas.

As 14h, os times Panela e São 
Luiz fizeram a abertura. Num 
jogo equilibrado no campo, a 
bola aérea fo Panela fez a dife-
rença: foram três gols, dois com 
Matias e um do Marquinhos: 
3x0 garantindo a primeira vitória 
para o time, que levou torcida or-
ganizada para o jogo.

Ás 15h foi a vez de Ferropel 

e Guarita estrearem, em outro 
jogo de muita movimentação. O 
placar terminou empatado em 
2x2 - gols de Diou e Rangel para 
o Ferropel e de Dú e Robson para 
o Guarita. Já nas penalidades o 
Guarita fez 3 x 1, ganhando um 
ponto a mais.

No jogo às 16h Torres Calçados 
e Força Jovem/Bar do Joel se en-
frentaram num clássico do bair-
ro Getúlio Vargas. Em jogo com 
muita movimentação, empate 
em 2x2 seguido por penalidades; 
Jesiel  (que fez um belo gol de 
falta), Mikinha e Igor marcaram 
para o Torres Calçados e Pelezi-
nho; Japa e Murilinho marcaram 

para o Força Jovem/Bar do Joel. 
Nas penalidades, melhor para o 
Torres Calçados, que garantiu um 
pontinho a mais

No último jogo da tarde - já 
com muito vento, escuridão, frio 
e chuva, Red Bull e Meia Boca 
fizeram outra grande partida. O 
Meia Boca abriu o placar com 
gols de Jefinho e Dinei, dando 
alegria para a torcida corajosa do 
Meia Boca. no final, num contra-
-ataque e bela troca de passes, 
Douglas descontou para o Red 
Bull, e o jogo acabou em 2x1.

A próxima rodada ocorre no 
próximo domingo, 25 de junho, 
com os times que ainda não en-

traram em campo: Água de Santo 
Anjo, Silveira, Brothers, Amigos 

do Adri, Los Primos, Igra, São 
Cristovão e Bomdicopus

Panela FC comecou campeonato com boa vitória por 3 a 0

Time infantil feminino da ATHB-Hand Torres lidera seu grupo no 
Campeonato Gaúcho de Handebol

Neste último final de semana, 
em Novo Hamburgo, a equipe in-
fantil feminina da ATHB (Associa-
ção Torres de Handebol) - Hand 
Torres disputou a primeira fase 
do campeonato gaúcho de hande-
bol. Com 3 vitórias em 5 jogos, a 
equipe lidera o Grupo B, tendo a 
possibilidade de confirmar a clas-
sificação na segunda fase para as 

semifinais . "Com dificuldades no 
ataque, a equipe deixou a desejar 
em algumas partidas, com diferen-
tes erros. Entretanto,as meninas 
tiveram potencial para conseguir 
melhorar e buscar os resultados", 
informa a assessoria da ATHB. 

Nas 3 vitórias que a equipe 
conquistou, foram 3 atletas ATHB 
como destaque: Sofia Amoretti, 

Manuela Carvalho e Laisa Milanez. 
"Há muito a ser melhorado, mas 
as meninas estão focadas para a 
busca dos acertos e continuarem 
firmes na competição", ressalta a 
assessoria ATHB. O foco das meni-
nas do infantil feminino agora é o 
campeonato brasileiro, sendo que 
elas embarcam no dia 03 de julho 
rumo a Vitória/ES.
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No último domingo (18/06), em Xangri-lá, ocorreu 
a I Etapa da Liga do Litoral Norte de Skate. O evento 
ocorreu  na pista de skate do município, com partici-
pação expressiva dos atletas torrenses que propor-
cionaram um verdadeiro show de skate. Destaque 
para o torrense Allan Kjelim, que foi o campeão da 
etapa na categoria Amador. Além dele, outros ska-
tistas torrenses que levaram à bandeira de Torres ao 
pódio.

O evento, que só reforça a necessidade de apoiar-
mos o esporte para uma juventude sadia, foi orga-

nizado pela Skate Shop Xangrila e pela De Lucca Bo-
ardshop. A próxima etapa da Liga do Litoral Norte 
será mês que vêm, dia 23 de julho em Tramandaí.

Torrenses no evento - resultados

Infantil: BEN SANSON - 5° lugar                        
Mirim: CAUÃ SOUZA - 2° lugar                        
Iniciante: LUCAS DIAS - 5° lugar                        
Amador: ALLAN KJELIM - 1° lugar; 
KADU FRANCISCO - 3° lugar

ESPORTES

Jovens torrenses se destacam na Liga 
Litoral Norte de Skate

União da Vila lidera Municipal de futebol 
em Arroio do Sal

A terceira Rodada do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de Campo de Arroio 
do Sal aconteceu no último domingo, 
18 de junho, com jogos nos Estádios 
Silvino Bolzan e Jovino Alves Pereira. 
Após os quatro jogos disputados, o que 
chama atenção é o equilíbrio na classi-
ficação. Os resultados foram estes: 1) 
SER Areias Brancas 4 x 2 Amizade; 2)
Praia Azul 0 x 2 União da Vila; 3) Ecas 
1 x 1 Rondinha; 4) Millonários 0 x 1 SER 
Atlântico
O União da Vila venceu e terminou a 
rodada líder do campeonato, com sete 
pontos ganhos, seguido pelo Amizade, 

com seis, pelo SER Areias Brancas, com 
cinco, pelo Ecas e SER Atlântico, am-
bos com quatro pontos, logo atrás vem 
Praia Azul e Rondinha, empatados com 
três e na lanterna está Millonários, sem 
nenhum ponto conquistado.
 A quarta rodada será no próximo do-
mingo, 25 de junho, com jogos no Es-
tádio Dorvalino Cunha às 13h30min 
entre SER Areias Brancas e Praia Azul 
e às 15h30mim União da Vila enfrenta 
o Amizade e no Estádio Elza dos Santos 
Magnum às 13h30min o Atlântico en-
frenta a Rondinha e às 15h30min a dis-
puta fica entre Ecas e Millonários. 

Municipal de Futebol de 
Campo de Dom Pedro de 

Alcântara já tem data definida
O tradicional Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Campo de Dom Pedro de 
Alcântara já tem data de-
finida. A competição, que 
há dois anos não era rea-
lizada, está prevista para 
se iniciar no dia 2 de julho, 
envolvendo cinco equipes 
do município.  
Para aquecer as chuteiras, 
um torneio será realizado 
neste domingo, dia 25 de 
junho, às 13h15, na co-
munidade de Canto dos 
Magnus. O time cam-
peão sairá com um ponto na frente no 
Campeonato. Este torneio será dedicado 
ao jovem Douglas Hahn (in memorian) e 
contará com a presença de sua família 
para a entrega da taça ao campeão. 
O campeonato é uma iniciativa da Pre-
feitura Municipal de Dom Pedro de 
Alcântara em parceria com a Liga Des-
portiva, que é formada por um repre-
sentante de cada clube: Edson Bock, do 

clube Floresta; Valdoir Leffa, do clube 
Mata Verde; Jucemar Sumara (Delavi), 
do clube Gaúcho; Flávio Hendler, do clu-
be Horizonte e Fábio Bernst (Binho), do 
clube Aimoré.
A primeira rodada do Campeonato 
(02/07) será realizada no campo da So-
ciedade Esportiva Aimoré com os se-
guintes jogos: 13h15min – Floresta X 
Gaúcho; 15h15min – Horizonte X Mata 
Verde

Família do jovem Douglas Hahn (in memorian) foi con-
vidada pela comissão para a entrega da taça
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