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"OS NOBRES ALVAZIRES E O ALCÂNDOR "
"O alcândor Conselho Especial de Justiça, na sua apostura irreprensível, foi
correto e acendrado no seu decisório. É
certo que o Ministério Público tem o seu
lambel largo no exercício do poder de
denunciar. Mas nenhum lambel o levaria
a pouso cinéreo se houvesse acolitado o
pronunciamento absolutório dos nobres
alvazires".
O parágrafo acima, é puro português Pasmem!- ainda que afetado pelo bacharelismo. O bacharelismo, aliás, é uma das
manifestações mais abjetas do bovarismo
que empolga a vida social brasileira. Herança das cortes, primeiro portuguesas,
depois, imperiais: Punhos de renda numa
sociedade escravocrata tropical. O dito
parágrafo foi retirado de uma petição ,há
já alguns anos, de um advogado junto ao
Tribunal Superior Militar. Caiu nas redes
por obra e graça de meu amigo Santiago
Abreu, conhecido cartunista que não raro
anda aqui pela cidade. Trago-o à baila
com o intuito de discutir não só as falas,
mas o papel do Judiciário e do Ministério
Público na nossa sociedade. Na Proclamação da República, em 1889, separamos a
Igreja do Estado, mas até hoje não conse-

guimos abrir a caixa preta do Judiciário,
submetendo-o aos imperativos do mundo moderno que se afasta, inclusive, do
poder monocrático de um só Juiz sobre
ações judiciais, bem como o encastelamento do Judiciário pelos doutores da
Lei.
Você tem ideia, caro leitor, o que ganha, por exemplo, um Procurador do Ministério Público Federal? Pois eu lhe digo,
ainda que escandalizado: De R$ 28 mil,
no início da carreira, até R$ 33 mil ao final, ou cerca de 30 salários mínimos. Um
arco de diferença social ímpar no mundo.
Além disso Suas Excelências fazem jus a
pequenas gratificações, de forma a que
bem se hajam no exercício de suas nobres
funções, benefícios estes como Auxílio
Moradia e Auxílio Alimentação, dentre
outros, sobre os quais não incide Imposto
de Renda e que lhes permite ultrapassar
o teto salariai para servidores públicos.
Os Juízes ainda ganham um pouquinho
mais…E isso se reproduz nos Governos
Estaduais, numa cadeia que sangra sem
piedade as contas públicas. E quando se
aposentaram estes ínclitos senhores ainda terão aposentadoria integral, a qual,
em caso de morte, será regiamente paga

às suas respectivas viúvas, até o fim das
suas vidas, caso, claro, elas tiverem mais
de 45 anos. Isso faça sol, faça chuva, haja
crise, revolução ou até guerra…
“Mas o que chama principalmente a
atenção, além dos salários, são os ganhos
eventuais, denominação que o tribunal
dá para o abono, indenização e antecipação das férias, a antecipação e a gratificação natalinas, pagamentos retroativos
e serviço extraordinário e substituição.
Ganhos rendosos. Em março deste ano
um ministro recebeu, neste item, 169 mil
reais. Infelizmente há outros dois que
receberam quase que o triplo: um recebeu R$404 mil; e outro, R$435 mil. Este
último, somando o salário e as vantagens
pessoais, auferiu quase meio milhão de
reais em apenas um mês! Os outros dois
foram “menos aquinhoados”, um ficou
com R$197 mil e o segundo, com 432
mil. A situação foi muito mais grave em
setembro. Neste mês, seis ministros re-

ceberam salários astronômicos: variando
de R$190 mil a R$228 mil.”
(M.A. Villa – Apud Grupo Guararapes
2012)
Ora, isso faz do Judiciário, no Brasil,
junto com Ministério Público, um dos
mais caros, senão o mais caro do mundo,
ao custo de 1,3% do PIB. Um absurdo
O mais alarmante, porém, é que, agora, soube-se que os Procuradores do MPF
decidiram aumentar seus salários, a título de reajuste anual para 2018, em 16%,
num montante global de R$ 116 millhões.
E como não há Orçamento na União para
este aumento eles propõem remanejar
internamente, das verbas destinadas pelo
Orçamento 2018 para o funcionamento
do órgão a favor de seus salários. Uma
barbaridade destes nobres alvizares, mas
que poderá a vir se concretizar nos próximos dias, recaindo nas costas dos mortais
contribuintes brasileiros.
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FRONTEIRAS JURÍDICAS E A RELAÇÃO
ENTRE TORRES E PASSO DE TORRES

(parte 2)

Questões ambientais na cidade gaúcha são mais burocráticas que na vizinha catarinense
Por Fausto Júnior
O biólogo secretário do Meio Ambiente da cidade do Passo de Torres,
em Santa Catarina, Roger Maciel, casualmente foi secretário do Meio Ambiente da cidade de Torres, aqui no RS,
nos quatro anos passados (entre 2013
e 2016). A FOLHA, então, optou por
conversar com o profissional sobre o
impacto da fronteira jurídica na esfera

da administração ambiental, salientando diferença entre as duas cidades.
É que o Rio Mampituba é um símbolo
que pode representar estas diferenças. Ele corre no meio, dividindo o estado do RS e o estado de SC, e corre
no meio, fazendo a fronteira entre as
duas cidades.
Mais uma vez é necessário salientar, também, que para o cidadão comum, tanto gaúcho (de Torres) quanto

catarinense (do Passo), a fronteira é
irrisória, separada por uma ponte de
100 metros e com direitos de ir e vir
de ambas as partes. Mas mais uma
vez a matéria vai mostrar que as leis
estaduais e municipais (ou a forma
de lidar com elas) pesam na hora de
morar, empreender ou administrar
uma cidade diferente da outra como
estas duas. E pesam na hora de pagar
as contas.

Diferentes meios de encarar o tratamento de esgoto
No ano de 2001, o MP federal sentenciou a cidade de Torres
para que tivesse 100% de captação de esgoto. E que deste esgoto
captado, 100% fosse tratado antes
de voltar para o Rio Mampituba.
Hoje, a cidade possui quase 70% de
captação (pelo menos capacidade
para tal) e informa que trata tudo
(100%). E ainda caminha para a uni-

versalização do saneamento, pois
existem processos de implantação
de encanamento para possibilitar
a captação em locais como a Zona
Sul e bairros Getúlio Vargas e Igra.
Mas o MP ainda exige os 100%,
tudo baseado em demandas de veranistas e moradores, que reclamaram do despejo dos detritos e das
ligações clandestinas que poluem

o Rio Mampituba, desde a década
de 1990... como se o Rio fosse somente à margem de Torres, o que
não o é.
No Passo de Torres, o Ministério Público Federal não exigiu isto.
Hoje, conforme informações do
secretário do Meio Ambiente de
lá, Roger Maciel, o MPF exige que
sejam feitas as regularizações fun-

Rio Mampituba: Poluição vem dos dois lados
diárias das residências que estão
há menos de 100 metros do rio. “O
tratamento do esgoto deverá fazer
parte da regularização. Aí a cidade e
a companhia de agua & esgoto devem ser acionados para suprir esta
carência”, afirma Roger.

Isto mostra que é bem mais difícil e burocrático para o morador, o
empresário e principalmente para o
prefeito, aqui em Torres, o dia a dia
na questão das leis e exigências ambientais do que no Passo de Torres,
pelo menos na cobrança jurídica.

Município catarinense tem mais autonomia que o gaúcho
O secretario Roger resume seu
diagnóstico da diferença entre administrar o meio ambiente no Passo e
administrar as mesmas questões em
Torres em uma palavra: AUTONOMIA.
Para o especialista que trabalhou nas
duas cidades, a Fatma - Fundação que
gerencia as questões ambientais do

estado de SC - dá mais autonomia para
as prefeituras trabalharem do que a
Fepam (Fundação gaúcha para a proteção ambiental). Um exemplo que o
jovem secretário mostra é o da licença
para fazer passarelas de acesso à praia,
tentada por ele em Torres e também
no Passo de Torres. “Aqui no Passo de

Torres, em um mês eu consegui licenciar cinco passarelas junto a Fatma.
Elas já estão sendo iniciadas e devem
estar prontas para o veraneio. Lá em
Torres foi mais complicado, burocrático: o certo é que mais uma ali nas dunas da Praia Grande seria uma grande
caminhada para resolver um problema

que poderia levar anos”, explica o secretário Roger Maciel, que é torrense.
Outra questão que afunila muito
em Torres é a necessidade de pedido
de licença para mais um órgão, o Parque Itapeva. Ou seja: além do município ter menos autonomia e ser alvo
de ações estaduais e federais, também

existe a área de amortecimento do
Parque Itapeva, que exige que qualquer coisa feita no ambiente natural
seja acompanhada por uma aprovação da direção do Parque Estadual de
preservação. Ou seja, aumento de burocracia mas por uma razão nobre: a
defesa do ambiente natural.

“Dois mundos”: tão próximos, mas também distantes

Roger Maciel trabalhou em Torres é agora está na mesma função no
Passo de Torres

Para os que gostam da defesa do
meio ambiente de forma incondicional (e até meio radical), talvez morar
no RS, em Torres, seja mais saudável.
Pelo menos, é o que aparenta-se a
partir da rigidez das leis e o engessamento de processos que precisam
adentrar no meio ambiente. Mas para
aqueles que preferem ver sua cidade crescer, fomentar negócios, gerar
empregos e caminhar rápido para o
crescimento do Turismo, os dados
mostram que morar no Passo de Torres é mais fácil, menos burocrático,

se compararmos com Torres na área
ambiental.
Conforme indica o secretário Roger
Maciel, mais de 300 ligações de água
e luz novas foram pedidas nos últimos
dois meses lá no Passo. Isto indica que
muita gente está escolhendo a cidade
catarinense para morar ou construir
casas por talvez ser menos burocratizada para morar e empreender.
E para os que querem ver o Rio
Mampituba menos poluído, agora o
foco deveria ser o Passo de Torres. A
utilização de fossas sépticas com filtro

e sumidouros utilizadas no Passo de
Torres poderia ser uma solução requerida para Torres ao invés de uma ação
que obriga a cidade a captar e tratar
100% de esgoto? Ou o MP Federal vai
exigir do Passo de Torres 100% de captação encanada e 100 % de tratamento ao Passo de Torres, que não possui
sequer uma Estação de tratamento?
A pergunta fica no ar.... E a fronteira
jurídica mais uma vez mostrar suas
garras.
*Editado por Guile Rocha
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Governador Distrital do Rotary
Internacional visita Torres
Leandro Kolodny teve agenda cheia na cidade, sendo acompanhado
pelo presidente do Rotary Local, Sinval José Plucênio, e outros
companheiros do clube

Integrantes do Rotary, prefeito Carlos e primeira-dama Susi (d) prestigiaram jantar
O Rotary Club de Torres recebeu, na segunda-feira (25), a visita do governador do
Distrito 4670 do Rotary Internacional Leandro Kolodny. Tratou-se de visita protocolar ao
Rotary Club de Torres, sendo o governador
- juntamente com sua esposa Elisabeth - recebido pelo presidente local do clube de serviço, Sinval José Plucênio, pelo presidente da
comissão de imagem pública do Rotary local,
Mario Malmierca Cuadro, e outros companheiros do clube. O distrito 460 é um dos 5
que atuam no o RS, e engloba a região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral, entre
outras cidades.
Em sua agenda oficial em Torres, Kolodny
participou de entrevista na Rádio Maristela

AM - onde falou sobre os programas de Rotary International. Também no mesmo dia esteve em audiência com o prefeito de Torres,
Carlos Souza (também membro do clube de
serviços internacional).
Já pela noite, o presidente, companheiros
e damas rotárias de Torres recepcionaram o
governador e sua esposa em um jantar festivo no restaurante Souza, à beira do Rio Mampituba. Na oportunidade, o Rotary Club de
Torres apresentou ao mesmo os projetos em
andamento na cidade, assim como recebeu
as orientações e diretrizes do Rotary Intarnacional para o ano Rotário 2017/18. Também
nesta ocasião se fez presente o prfeito de Torres (que também faz parte do Rotary local).
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Fórum empresarial cobra demandas do
setor em reunião com o prefeito de Torres
Projetos estruturantes e menos desperdício são âmagos das demandas. Prefeito sinaliza com fim dos problemas financeiros
agudos da prefeitura
Em reunião de trabalho realizada na
semana passada, na Pousada da Prainha,
dirigentes do Fórum Empresarial de Torres
apresentaram para o prefeito da cidade,
Carlos Souza, uma espécie de avaliação
da situação atual da cidade de Torres, no
que se refere à infraestrutura física. A ideia
do grupo empresarial - formado por associações locais como a ACTOR (Construção
Civil), AHRBS, (Hoteleiros e restauranteiros), SERMOV (Indústria de Móveis) CDL,
Sindilojas (comércio e serviços) e Rede
(Imobiliárias) - é de cobrar o plano de ação

do governo de Torres perante as demandas
do mesmo fórum empresarial, demandas
estas apresentadas na campanha eleitoral
que elegeu o atual prefeito, bem como no
início de seu governo (Quando Carlos já estava eleito).
A Reunião foi coordenada pelo representante do Forum Empresarial (e presidente
da Actor), Eraclides Maggi, que lembrou
que o encontro busca o debate e a troca
de informações entre os representantes do
setor produtivo da cidade com as autoridades públicas eleitas pela sociedade.

Pouca ação até agora
Conforme informa em texto, o Fórum
empresarial acha que poucas providências
para a busca de soluções foram implementadas nestes seis meses de governo. Embora
o grupo reconheça que setor público esteja
passando por dificuldades financeiras para
tornar os planos em ações efetivos, eles mantêm a opinião que as ações estruturais ainda
estão esperando e que os problemas deveriam ser atacados.

O grupo cobra dos secretários municipais e
do prefeito Carlos Souza um plano mais bem
detalhado sobre ações e atitudes públicas
perante as demandas do Fórum Empresarial.
Os empresários insistem que a lista de ações
deve ser implantada, pois a cidade necessita
de modernização no ambiente, que azeita as
ações de desenvolvimento.
Dentre as demandas cobradas na reunião
entre empresários e prefeitura, estavam:

Eraclides Maggi lê demandas para prefeito Carlos Souza, em meio a empresários e
secretários de governo
• Definição do Plano Diretor
• Implantação da Lei nº4832 (de Incentivos
Fiscais)
• Plano viário para melhorar o trânsito de
veículos na área urbana

• Calendário de Eventos para fomento ao
Turismo
• Divulgação do Destino Torres para fora
• Fiscalização do Poder Público aplicando as
Leis existentes

Prefeito mantém promessas e diz que problemas financeiros estão sendo sanados
Na ocasião, após a apresentação das demandas do grupo, o Prefeito Carlos Souza apresentou
seus planos e projetos para captação de recursos,
que já foram encaminhados para contemplar várias demandas (que estão espalhadas em também
várias secretarias). Carlos Souza, em sua explicação

sobre as cobranças dos empresários, afirmou que
o déficit das finanças municipais já está quase sanado.
O prefeito lembrou ao grupo que muitas ações
demandadas pela sociedade, inclusive na parte
estrutural (o caso das do Fórum Empresarial), ne-

cessitam de ações pretéritas, como, por exemplo,
licenciamento ambiental e outros licenciamentos,
bem como o cumprimento de trâmites legais. Mas,
conforme o texto escrito pela diretoria do Fórum
Empresarial de Torres, o prefeito Carlos (em sua
explanação) man-

A busca é por projetos ESTRUTURANTES
Conforme informou para A FOLHA
na última quinta-feira (27) o representante do Fórum, Eraclides Maggi, o trabalho do grupo de empresários busca
que a prefeitura coordene a implantação de projetos estruturantes para Torres, já que eles (programas) dependem
de ações públicas e de leis que permitam que as ações sejam validadas. O
diagnóstico do grupo é o de que “faz
16 anos que Torres não recebe nenhum
projeto deste quilate”.

Eraclides afirma que o diagnóstico
aponta que a cidade está trabalhando
com desperdício de dinheiro e energia
justamente por não priorizar projetos
elaborados, que mudem a estrutura do
ambiente econômico, urbano e social.
Para os empresários, itens menores tiram a energia do setor público que desperdiça, ao invés de se ater em temas
maiores, de fundo.
Segundo o Fórum Empresarial, o
sistema viário urbano de Torres, por

exemplo, “é antigo e o material e o método de pavimentação das ruas é fraco
e ultrapassado”. Os empresários salientam que, em sua avaliação, o ambiente
para investir em Torres também é desfavorável e de certa forma inseguro juridicamente. O grupo acha que o investimento em equipamentos turísticos
também deveria ser uma prioridade
para a mudança do contexto ambiental, alavancando que empresários se
instalem ou investiam na cidade.

Parceria visa duas vias
O empresariado unido em trono do
Fórum Empresarial tem apoiado a administração pública de várias formas:
1) em parcerias onde recursos financeiros são envolvidos; 2) em apoio às
ações institucionais do setor público
que precisam ser tomadas para modernizar o município de Torres e melhorar o ambiente para investimentos.
Eraclides Maggi salienta que esta atitude dos empresários já vem há mais de
quatro anos, deste o governo passado.
E, agora, no governo Carlos Souza, busca-se ampliar ainda mais os apoios e as
parcerias.

Mas o Fórum Empresarial defende
e luta para que esta parceria seja uma
via de duas mãos. O setor colabora
com os programas e as necessidades
do setor público - em troca do direito
de opinar e cobrar ações que dependam de atitudes políticas do governo
no poder. Por exemplo, a reunião que
se realizou na semana passada, onde o
Fórum cobrou do prefeito sua lista de
demandas estruturantes para Torres,
é um direito dos empresários em sua
busca de parcerias publico-privadas.
Dentre outras “bandeiras” defendidas pelo grupo institucional, que

fomenta o desenvolvimento de Torres
em nome da iniciativa privada, estão:
1) A implantação bem feita do Estacionamento Rotativo no centro da cidade;
2) a criação de um Projeto de Lei referente ao FUNREBOM que facilite e dê
recursos para que os bombeiros possam trabalhar melhor e mais rápido
nas liberações de alvarás; 3) alteração
de algumas Leis referente à legislação
já existente; segurança Pública / Guarda Municipal; 4) uma Lei para terminar
com a POLUIÇÃO SONORA e valorização e incentivos a Praças /Museu/ Monumentos da cidade e na cidade.

teve suas promessas de implantar em seu governo
todas as demandas da categoria. Estas demandas
já estariam sendo trabalhadas em projetos nas secretarias municipais da nova gestão da prefeitura,
que completou seis meses de trabalho em junho.
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Tarifa de Ônibus X Estadismo
A partir do dia 1º de agosto, começa a vigorar a nova tarifa de ônibus da
empresa Torrescar, aqui em Torres. A
tarifa - que não é reajustada há mais
de dois anos – passa de R$ 2,90 para
R$ 3,50, representando um reajuste
de cerca de 20% no valor -parte disso
pela inflação do período de 2,5 anos.
Recentemente, a Prefeitura de Torres
chegou a acordo com a empresa no
sentido de garantir que este reajuste
também possibilite benefícios para a
população com a melhoria do serviço
oferecido aos passageiros.
O que a população tem de saber é
que TODAS as ISENÇÕES ou DESCONTOS nas passagens, que chegam
a diminuir 30% no total arrecadado,
não são pagas pelo governo. Trata-se
de projetos eleitoreiros votados em
Brasília ou na AL do RS que isentam
ou dão descontos para várias categorias, mas que não exigem que o governo pague esta conta, nem o federal, nem o estadual, nem o municipal.
Portanto, quem paga esta conta são os
USUÁRIOS que não são idosos, não
são deficientes, não são policiais, não
são estudantes. Os que gozam de descontos, dentre outros segmentos bene-

ficiados, tem sua passagem paga pelos
que não tem desconto.
Sou de certa forma a favor de benefícios sociais para pessoas especiais,
embora ache que deve se fazer mais
critérios para dá-las. Não é correto
pessoas com poder aquisitivo bom receber isenção. Mas isto não é o caso.
O certo é que esta ISENÇÃO (seja lá
qual for) seja paga por quem dá: o governo. Se não a passagem nunca vai
ficar barata e o sistema corre risco de
entrar em colapso, como o sistema de
aposentadorias no Brasil.
No fundo, esta questão do governo
querer se meter na tarifa de ônibus,
acaba dando espaço para que políticos
busquem votos através do dinheiro dos
outros, mesmo com a carga tributária
no Brasil sendo 40% do que produzimos ou consumimos. O empresário de
ônibus somente arrisca, investe e corre
risco. O consumidor chora os aumentos e acaba tendo de diminuir o uso,
em alguns casos. E tudo isto é porque o
governo NÃO PAGA pelos benefícios
que ele, governo, dá para a sociedade,
que paga a conta, afinal. Estatismo
exagerado. Se fosse tudo livre, o negócio seria melhor para todos.

Fronteira jurídica e meio ambiente
Nesta edição uma matéria mostra a patética diferença de avaliações jurídicas
nacionais em cidades com o mesmo problema. Torres está tendo que cumprir uma
SENTENÇA da Justiça Federal depois que
o MPF pediu e ganhou a exigência que a ci-

dade tenha 100% de captação de esgoto e
100% de tratamento deste esgoto captado.
Isto para NÃO POLUIR o Rio Mampituba.
O Passo de Torres, ao lado, não tem sequer canos de captação de esgoto, muito
menos estação de tratamento. Portanto, não
adianta Torres despejar água
mineral no rio depois de tratada (o que não ocorre), se o
Passo de Torres estiver realizando o despejo de esgoto in
natura. O ideal é tratar tudo e
captar tudo, mas a competitividade nos empreendimentos entre as duas cidades fica
prejudicada e sem sentido.
O certo é fazer as coisas de
forma equânime.

Projetos estruturantes do Fórum Empresarial
Os empresário do Fórum Empresarial de Torres cobram da prefeitura a implementação da
lista de prioridades estruturais que o segmento
apresentou para o atual prefeito ainda na campanha. Sabe-se e compreende-se que o governo anterior deixou um rombo nas finanças, portanto a
prioridade nestes meses iniciais é arrumar o caixa
lá pela prefeitura. Mas eu concordo em priorizar
projetos estruturantes. É que eles dão cria, são

autossustentáveis a acabam gerando progresso e
impostos para os outros processos, mas superficiais e submissos à recursos sistêmicos.
Desburocratizar a cidade e priorizar a infraestrutura urbana e de turismo são exemplos claros,
que caem de maduro para alavancagem de forma
estruturada o crescimento de Torres.
Tá certo o Fórum das Associações empresariais de Torres

Uber e Taxi em Torres
Tem Uber em Torres. E acho que os taxistas irão reclamar. Mas em minha opinião
o Uber é mais concorrente das revendas de
carros do que dos taxistas. Tem mercado
para todos, já que a sociedade tem se mostrado simpática em compartilhar caronas
e usar menos o carro de forma individual:

mais barato e gerador de outro mercado, o
de carona por aplicativo, Uber, e o de taxi.
Mas acho que a prefeitura deveria facilitar a vida dos taxistas por um lado, para
compensar, e cobrar alguma coisa da Uber,
nem que seja ISS sobre as vendas.
Olho no lance!

Vinodeiro Já é grande e pode crescer
Começou nesta quinta-feira, 27, o primeiro Festival do Vinho e do Cordeiro, que
acontece na SAPT até o dia 30/7. Durante
todos os dias, o acesso às atividades será
aberto às 10 h e a programação acontece
até às 22h. Para entrar no evento, basta
doar 1Kg de alimento não perecível que
será destinado a famílias carentes do Município.
A programação terá, além de jantares
com receitas à base de cordeiro – o tema
principal - oficinas, palestras e workshops
sobre a criação e utilidade dos cordeiros e
ovelhas, além de degustação, exposições e

comercialização de vinhos. Outro grande
atrativo são os almoços com fogo de chão
que acontecem no sábado e no domingo, ao
meio-dia, sempre com a mesma carne de
cordeiro de centro de receita.
Este evento já nasceu grande e parece
que os diretores da SAPT que o idealizaram acertaram em cheio, pois os ingressos
para os jantares estavam se esgotando. Mas
ele pode ficar maior ainda, pode crescer e
ser uma festa anual, deixando o calendário
local mais turístico ainda.
Parabéns aos organizadores, patrocinadores. Os ingressos estão à venda na SAPT

Bom trabalho, mas a concorrência é a melhor forma...
Com o propósito de capacitar os empreendedores no setor de atividades de
alimentação, a Prefeitura de Torres, em
parceria com o Sebrae/Senac disponibiliza curso de boas práticas na área de
alimentos e bebidas. O foco principal
da Sala do Empreendedor é possibilitar
práticas bem sucedidas no atendimento
ao turista e veranista na próxima temporada de verão, como também apresentar
um serviço de qualidade para nossos moradores. Os cursos ocorrem nas dependências do Hotel São Paulo, também em
parceria.
Acho boa a ideia. Mas sugiro que o setor receba mais liberdade para vender e
prestar serviços, tanto nos estabelecimentos em loja, quanto nos estabelecimentos

de beira de praia e arredores. Respeitando
as leis básicas de higiene, barulho, respeito ao cliente e respeito às leis de segurança alimentar de fundo, os comerciantes
poderiam receber mais autonomia para
criar novos produtos e serviços.
A concorrência e a criatividade entre
os parceiros de negócios são os melhores
ingredientes para a busca da qualidade e
preço justo para os turistas, o que é a lei
mais natural de comércio e funciona no
mundo inteiro. Regra rígida e corte de liberdade não ajuda em nada.
O trabalho da diretoria de Indústria
e Comércio e bom. Mas caberia tentar
azeitar ainda mais o ambiente para os
empreendedores, o que melhora o TURISMO como um TODO.
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Após dois anos, novo reajuste fará tarifa de
ônibus em Torres custar R$3,50
Jornal A FOLHA conversou com Delci Dimer (foto), proprietário da Torrescar. Para ele, reajuste repõe inflação e possibilita
melhorar o serviço
Por Guile Rocha e Fausto Júnior
Responsável pelo transporte coletivo municipal, a Torrescar estará operando, a partir do dia
1° de agosto, com tarifa de R$ 3,50, reajuste de
cerca de 20%. Nos ônibus da companhia, um comunicado já vinha há algum tempo alertando os
usuários do serviço sobre o aumento - que ocorreria a partir de 18/07, mas acabou sendo postergado. Mas reclamações de usuários já chegaram
ao jornal A FOLHA de que o novo valor dificultará
a vida do trabalhador, principalmente aqueles
que se utilizam do transporte diariamente.
Em maio de 2015, época em que a tarifa do
ônibus custava R$2,40 em Torres, o proprietário
da Torrescar, Delci Dimer, afirmou que a empresa
já vinha há tempos operando em situação defici-

tária, e que o reajuste das passagens era algo inevitável para a manutenção do serviço, dos funcionários e da frota. Já na época ele pedia reajuste
da passagem para R$3,50, mas o valor subiu para
'apenas' R$2,90. E agora, cerca de 2 anos depois,
o preço volta a subir.
E agora, o jornal A FOLHA esteve conversando
novamente com Delci Dimmer, Diretor gerente
da Torrescar, nesta quinta-feira (27). Ele ressaltou que a tarifa não era reajustada há 2 anos, e
que o aumento se deve a reposição da inflação
e outros custos extras. “ E agora há, também, o
aumento de combustível que deve impactar mais
ainda os custos para a empresa, que vai ter de ser
assumida pela Torrescar. Isso porque o reajuste
foi calculado antes do aumento dos impostos nos
combustíveis".

Custos submersos
Conforme Dimmer, no mês de junho, a empresa realizou o transporte público de quase
1/3 dos passageiros de graça. São beneficiários
de várias leis estipuladas no Brasil e RS - que
acabam tendo de ser cumpridas também em
Torres. O proprietário da Torrescar ressalta que
a tarifa em Porto Alegre está R$ 4, 05, e em Torres vai ficar R$ 3,50 depois deste reajuste: ou

seja: 12% mais baixa. E Porto Alegre está trabalhando para diminuir estes benefícios ( idade
de idosos, capacidade de pagamento de estudantes, e número de viagens para deficientes
, dentre outras), que devem impactar menos
nos custos da passagem geral ( dos que pagam
a conta). Em porto Alegre a 20 anos atrás a tarifa era 33% mais barata que a de Torres. Hoje se

inverteu e Torres é 12% mais barata, em média.
E o poder público não paga nada por esta
isenção de passageiros (usuários do transporte púbico municipal), diferente do que acham
muitas pessoas. A empresa de transporte que
arca com estes custos, e não consegue repassar eles na passagem, segundo explica Dimer.
"Ainda por cima existem linhas ( percursos) que

são deficitárias na região, mas a empresa ainda
mantém estas linhas para poder servir a concessão".
Recentemente, a Prefeitura de Torres chegou a acordo com a empresa no sentido de
garantir que este reajuste também possibilite
benefícios para a população com a melhoria do
serviço oferecido aos passageiros.

tir de setembro e dará melhor controle no fluxo de
passageiro ( custos e benefícios,) além de o usuário
poder pagar com um cartão eletrônico. Além disso,
a bilhetagem eletrônica permite que a empresa e
os órgão fiscalizadores tenham mais visibilidade de
tudo: sabem os horários de saída, o fluxo e até o

perfil dos passageiros que embarcaram no carro.
“ Se um adolescente que utilizar cartão não embarcar no ônibus, os pais podem saber porque ele
deve estar registrado no controle do carro em que
ele usa", ressalta Delci, que completa. " Na Torrescar, câmaras vão fotografar as pessoas que passam

na bilhetagem dentro do ônibus para a empresa e
a prefeitura checarem se o cartão não está sendo
emprestado para outro cidadão que não precisa da
isenção ou desconto. Isto vai moralizar e diminuir
custos e renúncia fiscal. Em Capão da Canoa já está
funcionando".

Bilhetagem eletrônica
Mas juntamente com o aumento do valor da
tarifa, Delci Dimer explica que algums benefícios
também virão para os usuários da Torrescar. O reajuste vai contribuir também para que a empresa
continue modernizando sua frota. Além disso há a
bilhetagem eletrônica, que deverá funcionar a par-

SIMERS cobra da prefeitura de Torres solução para impasses da saúde

O

Sindicato Médico do Rio Grande do
Sul (SIMERS) realizou reunião com
a secretária municipal de Saúde de Torres,
Suzana Machado, na quinta-feira (27/07).
Na pauta, as condições de trabalho dos
médicos que atendem no Pronto Atendi-

mento Municipal. Além disso, o SIMERS
cobrará da administração municipal o encaminhamento do projeto de lei que prevê
o incentivo para os médicos que atendem
na rede básica de saúde, compromisso assumido pelo prefeito, Carlos Souza, junto
ao Sindicato Médico e aos profissionais de
saúde, em abril deste ano.
Segundo o diretor do SIMERS, André
Gonzales, é urgente que a situação seja
solucionada nos próximos dias pelo gestor municipal. “ Há o risco concreto de desassistência da população, na medida que
os profissionais podem passar a trabalhar
em municípios vizinhos que ofereçam me-

lhores condições”.
Para o restante de 2017, todas as esferas da administração pública precisarão investir mais na saúde pública e criar
condições de fixar médicos nas
localidades, conforme o sindicato médico gaúcho. "A campanha
Desejos para a Saúde, feita pelo
Simers em 2016, pode auxiliar
os novos prefeitos e os reeleitos.
Moradores de 497 municípios
gaúchos apontaram as melhorias
a serem feitas. Em Torres, as pessoas pedem melhor infraestrutura
na saúde pública, aumento nos

leitos em unidades de saúde pública e aumento da frota de ambulâncias", indicava
(em abril) Paulo de Argollo Mendes, presidente do Simers.
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Escoamento irregular de esgoto
traz prejuízos socioambientais no
bairro Jardim Eldorado
Com Rádio Maristela
TORRES - Na última segunda-feira (24), a reportagem da Rádio Maristela, de Torres, foi até a
Rua Eldorado com a Luis Gonzaga Capaverde, no
bairro Jardim Eldorado (em Torres). A pedido de
moradores, o pessoal da rádio foi conferir a dificuldade enfrentada com escoamento irregular
de esgoto, acumulando água poluida, lixo e mal
cheiro. Uma imagem mostra um cão bebendo da
água contaminada.
Já na manhã de terça-feira (25), a Rádio Maristela conversou com a gestora da Corsan de
Torres, Juliana Mesquita Inácio, sobre o atendimento da Corsan na cidade. Segundo Juliana, até
2035 a meta de tratamento de esgoto é de 75%.
Atualmente a cidade de Torres já conta com 55%
do esgoto tratado.
De acordo com a gestora e também a partir
de informações da Vigilância Sanitária de Torres,
o Decreto Estadual nº 23430, art. 115, determina
que "É vedado o lançamento de qualquer substância ou mistura de substância, em estado sólido, líquido ou gasoso, no meio ambiente (água,
ar e solo)...", sob pena de multa para os proprietários que não cumprirem a determinação.
A Vigilância Sanitária de Torres também foi
consultada pela equipe de reportagem da Maristela, informando que, assim como já efetuado
em outras oportunidades, novamente haverá fiscalização da região nos próximos dias, visto que
os proprietários das residências são responsáveis
pelo esgoto produzido e não estão autorizados
ao lançamento irregular conforme legislação vigente (conforme Decreto Estadual nº 23430).
Mas o fato é que, enquanto espera-se por uma
mudança de paradigma neste trecho onde verve

Indivíduo é preso e indiciado
por tráfico de drogas em
Arroio do Sal

Cão bebe da água contaminada
(foto: Rádio Maristela)
esgoto irregular, o meio ambiente e os cidadãos
que cumprem com suas obrigação quanto ao esgotamento sanitário sofrem com a poluição e o
mau cheiro.

Pinguim 'visitando' a praia de Itapeva

CRÉDITOS DA FOTO: Gizelani Guazzelli e Luiz Teixeira
No dia 25 de julho (terça-feira), um visitante
inusitado foi fotografado enquanto descansava
no Parque Estadual de Itapeva (PEVA): Um Pinguim de Magalhães, avistado pegando um sol do
'veranico de julho' junto a Pedra de Itapeva. O registro foi postado no Facebook 'Berçário Marinho
de Itapeva'. "Contatamos os Guarda Parques do
Parque da Itapeva, seguimos a orientação obtida,
fizemos o resgate e levamos até a PATRAM (Polícia
Ambiental), para cuidados, alimentação e devolução para o meio ambiente", ressaltou a bióloga
Gizelani Guazzelli, uma das gestoras da página.
Um dia antes disso, no dia 24 de julho de 2017,
foi postado na mesma página "Berçário Marinho
de Itapeva", um pequeno texto e fotos falando

sobre a dinâmica da vida no berçário Marinho
de Itapeva, que engloba faixa de praia do PEVA,
importante local de desenvolvimento da vida marinha e aves migratórias. " A maré baixa expôs alguns locais nem sempre visíveis, e trouxe alguns
organismos diferentes ao local. É interessante
observar as mudanças diárias que ocorrem ali",
indicava Gizelani, que refletia sobre a situação:
"Pena que nem sempre as pessoas respeitam os
avisos colocados na área e insistem em entrar
com seus veículos, danificando o ambiente". Entre as fotos postadas, há uma que mostra uma
placa - indicando a restrição do acesso de veículos na área de praia do PEVA- arrancada e atirada
no chão.

A Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar de Arroio do Sal realizaram na
manhã de hoje, 13 de julho, a prisão em
flagrante de um indivíduo, no bairro Quatro Lagos, que estava de posse de vários
objetos sem procedência, como celulares,
notebook, computadores, vídeo games e
um violino, além de entorpecentes e dinheiro, os quais foram apreendidos. O indivíduo foi indiciado por tráfico de drogas
e encaminhado ao Presídio de Osório.
A Assessoria de Segurança Pública de
Arroio do Sal parabeniza a ação conjunta
das Polícias Civil e Militar.
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29 novos soldados da BM atuando no Litoral
Entretanto, os novos brigadianos, recentemente formados,atuarão em polos específicos distantes de Torres
O Comando Regional de Policiamento
Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), com
sede em Osório, recebeu nesta segunda-feira (24) um grupo de 29 soldados das
turmas que se formaram na última semana.
Os novos policiais militares atuarão nos 25
municípios da área de abrangência do CRPO
Litoral e ficarão divididos em quatro polos:
Osório, Tramandaí, Capão da Canoa e Balneário Pinhal.
A partir das unidades operacionais da
BM nessas cidades os soldados se deslocarão para o policiamento nos municípios da
região, acompanhados de efetivo já experiente. O trabalho previsto é de abordagem
de pessoas e veículos, barreiras, patrulhamento de rotina e operações especiais que

venham a ser realizadas.
O comandante do CRPO Litoral, coronel Ricardo Fraga Cardoso, agradeceu por
terem escolhido atuar no Litoral Norte e
disse que há uma grande expectativa da comunidade sobre esse acréscimo no efetivo
da BM na região. "Esse é um momento de
satisfação porque o CRPO Litoral é um entre os cinco Comandos Regionais que estão
recebendo os novos soldados. Vamos fazer
o melhor possível com os 29 novos integrantes, de forma coordenada e eficiente”, disse
o coronel Cardoso.
Os soldados que desejarem terão alojamento à disposição nas Organizações Policiais Militares (OPMs) das cidades-polos de
sua atuação.

Indivíduos presos no Bairro São Jorge
com armas de posse restrita
Madrugada de Quarta-feira, dia 26
de julho. Às 03h, após denuncia anônima de que, em uma determinada
residência localizada no bairro são
Jorge, havia arma de fogo e relação
com o tráfico de drogas, a guarnição
de serviço efetuou patrulhamento,
fazendo averiguação. Próximos do
local indicado, os policiais avistaram
um dos indivíduos que, quando foi
tentada abordagem, fugiu para o interior da casa.
Dentro da residência, após a entrada dos policiais, 2 indivíduos se renderam e foram presos: tratam-se de
N.G.S (antes sem antecedentes) e F.
S. M (com longa ficha, inclusive homi-

cídio e roubo). Antes de se renderem
e serem presos pela Brigada Militar,
os homens dispensaram 2 armas de
fogo de uso restrito(9mm). Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil e o material apreendido.

Foragido recapturado pela Brigada Militar
Dentre as ações da Operação Avante,
realizada pela Brigada Militar de Torres,
está prevista a intensificação no cumprimento de mandados de prisão expedidos
pela comarca local.
Diante disso, na tarde desta quinta-feira (27), a administração da BM de Torres
repassou a informação à guarnição de
serviço de que havia sido incluído no sistema informatizado um mandado de prisão
para um suspeito conhecido dos policiais
militares. Os combatentes, então, deslocaram-se até a residência dos pais do réu e
efetuaram a sua prisão, pouco tempo após

a expedição da determinação judicial. O
preso possui antecedentes por porte ilegal
de arma de fogo, roubo a comércio, dentre
outros.

BRIGADA MILITAR APREENDE HOMEM COM
COCAÍNA EM TORRES
Na noite de sábado (22)uma guarnição da Brigada Militar abordou um veículo suspeito na vila Nova Esperança, em
Torres. Durante buscas no carro, ocupado por um indivíduo do sexo masculino,
a polícia apreendeu 23,6 g de cocaína,

além de 1305 reais (em dinheiro e cheques).
O homem, que já possuia antecedente por tráfico de drogas, foi apresentado
preso na Delegacia. Mas na presença da
autoridade policial, foi ouvido e liberado.

Traficantes presos com crack E 5,5kg de
maconha EM TORRES

Na madrugada de 27 de julho, por
volta das 01h, em abordagem de rotina em local tido como “Ponto de
trafico” em Torres - casa próxima do
Parque de Balonismo, limite do Igra
Sul - foram identificados pela Brigada
Militar alguns indivíduos. Num veículo Gol, abordado ao sair da residência, estavam dois destes indivíduos
(incluindo uma menor de idade).
Com eles foi encontrado um tijolo de
maconha, balança de precisão e dinheiro.
Após, os policiais entraram na residência, onde mais dois indivíduos
foram abordados. Em revista pelo
local em questão, foram encontradas

29 pedras de crack, uma balança de
precisão e 03 tijolos de maconha. Outro tijolo de maconha foi encontrado,
ainda, durante revista em veículo estacionado no pátio.
No total, a apreensão de maconha
chegou ao total de 5.5 Kg. Além disso, foram apreendidos16 celulares de
modelos e marcas diversas, dinheiro
no valor 2.083,00 reais, dois veículos,
um revolver (calibre 38) e munições
também foram recolhidos no local.
Diante dos fatos e do material apreendido, Dois indivíduos foram deslocados à delegacia para o registro da
prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

BM prende homem por tráfico de
cocaína no centro de Torres
Na tarde desta terça-feira, 25, uma guarnição da Brigada Militar de Torres observava
um veículo suspeito. Os policiais decidiram
segui-lo, ao perceberem que o condutor
mudou o curso no qual seguia ao avistar
um veículo, entrando em ruas adjacentes.
Como já havia uma denúncia informal de
que o mesmo veículo estaria sendo utilizado
para tráfico de entorpecentes, foram efetua-

das buscas e feita a abordagem em rua central da cidade. O condutor foi identificado e,
com ele, foram localizadas 14g de cocaína,
parte dela já fracionada para consumo, além
de R$ 79,00 em dinheiro. O veículo foi recolhido e o condutor preso em flagrante delito
pelo crime de tráfico de entorpecente, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia
de Torres.
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Prefeitura inicia operação tapa-buracos em ruas da cidade
Por Prefeitura de Torres
TORRES - Começou nessa sexta-feira, 21
de julho, a operação tapa-buracos da Prefeitura em ruas da cidade. A primeira ação
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ocorreu na rótula da Avenida
Rio Branco com a Rua José Osório Cabral.
O início da operação foi acompanhado
pelo prefeito Carlos Souza. Conforme o
prefeito, o operação foi iniciada na rótula
para atender a demanda da população. O
trecho estava cheio de buracos Quase 20
toneladas de asfalto foram colocadas no
local, informa o diretor de Obras Públicas,
Dilson Boaventura. A iniciativa vai benefi-

ciar toda a cidade em virtude de ser um
importante acesso. Enquanto acompanhava a obra, vários moradores e comerciantes das proximidades se manifestaram
destacando a importância da melhoria
para o fluxo de veículos e pedestres.
Na segunda-feira (24) a ação continuou
na 21 de Maio com a Caxias do Sul. O presidente da Associação dos Moradores do
bairro Jardim Eldorado, Vilmar Matos,
disse que a melhoria é de grande significância porque é um acesso para o ESF do
Curtume, para o Salão Comunitário e a Escola Estadual Quartiero. De acordo com o
diretor de Obras Públicas, foram distribuídas 16 toneladas de asfalto na área.

Prefeitura de Torres realiza aguardada drenagem no Bairro Guarita
Uma antiga reivindicação dos moradores
do bairro São Francisco está sendo atendida
pela Prefeitura. Foi iniciada nesta semana,
dia 18 de julho, as obras de drenagem da
Rua São Pedro. A demanda apresentada
pela Associação dos Moradores para várias
administrações públicas agora está sendo
concretizada com previsão de término para
setembro. A obra é uma parceria do Município com os moradores.
O acesso ao bairro Guarita vai melhorar,
disseram hoje os moradores, quando da visita do prefeito Carlos Souza ao local, para
acompanhar o trabalho dos servidores da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos. Toda a área próxima se benefi-

ciará com a iniciativa, disse o secretário
de Obras, Davino Lopes, explicando que os
moradores participam com a aquisição de
canos de 300 milímetros. Com a obra deverão ser eliminados os alagamentos que
sempre foram alvos de queixa da Associação dos Moradores.
A ação será executada em duas etapas,
primeiro será feita a canalização pluvial da
Independência à Caxias, cerca de 150 metros. Numa segunda etapa, a canalização da
São Pedro, entre a Caxias e a Leopoldino da
Rosa. Conforme o secretário, devido esta
zona ser mais baixa, sempre ocorreu acúmulo de água no lugar, prejudicando moradores e fluxo de veículos.

Formação Docente e Fórum Acadêmico Municipal reunem
350 professores de Torres
A Formação Docente e o Fórum Acadêmico Municipal reuniu 350 professores de
Torres no Centro de Convenções da Ulbra
na última quinta e sexta-feira, dias 20 e
21 de julho. O evento foi promovido pela
Secretaria Municipal de Educação com o
propósito maior de oferecer formação continuada para o corpo docente do município
da Educação Infantil e Fundamental, intenção que ocorre neste ano em três ocasiões.
Nesta edição, a grande novidade foi a presença de professores da rede estadual, cerca de 100 profissionais.
O tema deste evento foi “Escrevendo
o futuro com as possibilidades na/para
educação". A escolha do tema se deu à
necessidade de aproximar professores das

discussões referentes ao ensino, à pesquisa
e à inovação. “Tem-se o interesse de levar
o público envolvido a trabalhar em busca
de descobertas científicas considerando as
demandas sociais para que possam gerar
benefícios no meio onde estão inseridos”,
diz a secretária municipal da Educação,Vilma Aguiar.
A primeira edição aconteceu nos dias 13
e 14 de fevereiro e as próximas ocorrerão
nos dias 21 de setembro e 21 de outubro,
do corrente ano e, objetiva também, criar
um espaço para integração de docentes da
rede municipal do município e, posteriormente, nas próximas edições, ampliá-lo
para nível regional, incluindo escolas estaduais e particulares.

De acordo com a secretária, o evento foi
bastante produtivo pois além de motivar
o professor municipal, possibilitou a qualificação contínua através da valorização da
produção científica dos nossos professores.
Por meio dos trabalhos apresentados no
Fórum Acadêmico Municipal muitas inicia-

tivas foram reconhecidas. A secretária disse
que a formação docente de 2018 deverá
contar com a parceria da rede estadual devido estes profissionais mostram-se satisfeitos com o recente evento.
*FONTE: Prefeitura de Torres

EMPREENDEDORISMO: setor de alimentação prepara-se para bem atender no verão
Com o propósito de capacitar os empreendedores no setor de atividades de alimentação, a
Prefeitura de Torres em parceria com o Sebrae/
Senac disponibiliza curso de boas práticas na
área de alimentos e bebidas. O foco principal
da Sala do Empreendedor é possibilitar práticas
bem sucedidas no atendimento ao turista e veranista na próxima temporada de verão, como
também apresentar um serviço de qualidade

para nossos moradores. Os cursos ocorrem nas
dependências do Hotel São Paulo, também em
parceria.
Entre esta segunda e quinta-feira, dias 24 a
27 de julho, à noite, ocorreu no Hotel o Curso de
Boas Práticas da Alimentação, com a nutricionista Andréa Klein Rizzi, instrutora e consultora em
Alimentos e Bebidas. Estão participando 30 empreendedores da área, a maior parte ligada aos

quiosques da beira da praia. A iniciativa qualifica
o turismo em Torres. A coordenadora da Sala do
Empreendedor, Val Silva, informa que outros cursos serão disponibilizados para o setor, tratando
de planejamento, vendas e compras, entre outros.
A procura é grande devido ao fato de ser imprescindível o certificado de capacitação no Curso para liberação ou renovação de alvarás no se-

tor. No programa, tudo sobre a legislação na área
e conteúdo sobre produção, armazenamento, higienização, entre outros. Várias edições do Curso
já foram realizadas e muitas outras ocorrerão. O
próximo acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto,
quarta e quinta-feira. Os interessados podem se
inscrever na Sala do Empreendedor que fica na
térreo da Prefeitura. Mais informações pelo fone
3626 9150 ramal 238.
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OPORTUNIDADE!
VENDO TERRENO NA PRAIA ESTRELA DO MAR, 12X30, ATERRADO, ESCRITURADO E NA
AVENIDA PRINCIPAL.

VALOR: R$50 mil
*ENTRADA DE 50% E SALDO FINANCIADO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.
(51) 982553055 TIM E WHATSAP
(51) 997714455 VIVO
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400 metros da Av. Beira Mar na Praia
Grande em Torres, mobiliado. Por apenas
R$ 216.000,00,Temos as chaves, maiores informações na imobiliária. PZ01463
6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios
com sacada, no centro, cozinha,
banho social, estar/living, 1 vaga de
estacionamento, um lance de escada. R$ 330.000,00. COD. PZ02504

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

7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO Três
dormitórios, sendo um suíte, dependência de empregada, banheiro social,
lavabo, estar/living, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira,
garagem. Junto as quatro praças. COD
PZ00605 R$ 690.000,00.
8 - Chácara no São Brás com boa
casa de alvenaria, árvores frutíferas,
própria para criar gado, toda cercada.
R$ 280.000,00 COD. PZ03200.
9 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício Residencial e Comercial Paris,
localizada no centro de Torres, com
45,94m² de térreo, 21,90m² de mezanino, perfazendo um total de 67,84m² de
área privativa. Tratar fone: 51- 99918
4841
OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
Venha nos visitar. Temos outros imóveis
a oferecer.
Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51)
8446 4474 (51) 9918 4841
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EDITAL DE LEILÃO/ PRAÇA ÚNICO COM
DUAS CHAMADAS e INTIMAÇÃO
VALDINEI SILVEIRA, Leiloeiro Público Oficial, Mat. 202/04, FAZ SABER QUE, devidamente
autorizado pelo EXMO. SR. DR. RUI FERREIRA DOS SANTOS, JUIZ DA VARA DO TRABALHO
DE TORRES - RS, NA FORMA DA LEI, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que a Vara do Trabalho de Torres levará à venda em Hasta Pública, nas datas,
local, horário e nos termos do art. 888, § 1º, da CLT, os bens penhorados nos processos abaixo
relacionados.
Dia 15 de AGOSTO de 2017 – às 10:30 horas
Local: Rua Pará, 1351 – Torres/RS.
Lote 01
Processo nº: 0000250-63.2011.5.04.0211
Reclamante: GABRIEL ELOI APOLINÁRIO PEREIRA
Reclamada: TREVISANI & PIONER LTDA – MASSA FALIDA E OUTROS (6)
Descr. Bens: Um terreno urbano, com uma construção em alvenaria, situado no Município de
Torres, dentro do quarteirão formado pelas ruas Saldanha da Gama, Egidio Michaelsen (antiga
“C”), e Avenida Mampituba (antiga Cristóvão Colombo), lado par, constituído pela quadra 33, tendo um formato de um triangulo retangular, fazendo frente para a Rua Egidio Michaelsen, em uma
largura de 44,00m, na Avenida Mampituba tem a largura de 54,00m e na Rua Saldanha da Gama
mede uma largura de 30,00m. Conforme matricula nº 12.778 do Registro de Imóveis de Torres/RS.
Avaliado em R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais). Débitos: consta débito referente
ao IPTU no valor de R$ 99.570,32 na data de 01/06/2017.
Lote 02
Processo nº: 0000235-55.2015.5.04.0211
Reclamante: PATRÍCIA BIRK PREISSLER
Reclamada: ODONTO FÁCIL LTDA
Descr. Bens: Um terreno urbano, situado no lugar denominado Praia Yara, Torres/RS, constituído
do lote 23 da quadra 18, medindo 12,00 metros de frente, a sudoeste, com a Rua Salgado Filho,
por 25,00 metros de frente a fundos, com demais especificações constantes na matrícula nº 8691
do Registro de Imóveis de Torres/RS. Avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 08/05/2015.
Lote 03
Processo nº: 0000458-13.2012.5.04.0211
Reclamante: PAULO FERNANDO CAETANO
Reclamada: ARTES CORREA LTDA
Descr. Bens: Um veículo Renault/Kangoo/SPW 1616, ano 2008, placas IOS3293, em estado
compatível com o ano do veículo, avaliado em R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).
Depositário: Valdinei Silveira.
Lote 04
Processo nº: 0020053-90.2015.5.04.0211
Reclamante: GIVANILDO BREZOLIN DOS SANTOS
Reclamada: PRISCILA SILVA DOS REIS - ME
Descr. Bens: 25.000 (vinte e cinco mil) tijolos de seis furos, medidas 09cmx14cmx19cm, avaliados em R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) cada tijolo, totalizando R$ 13.000,00 (treze mil reais)
em 15/02/2017. Depositária: Priscila Silva dos Reis, Av. Verde mar, 642, Torres/RS.
Lote 05
Processo nº: 0079800-15.2008.5.04.0211
Reclamante: SILVANIA MEDEIROS – SUCESSÃO DE
Reclamada: E J DALPIAZ E CIA LTDA E OUTROS (5)
Descr. Bens: 07 travessas em cerâmica, brancas, usadas, próprias para restaurante, valor unitário R$ 40,00, totalizando R$ 280,00; 06 travessas em aço inox, 30cm, valor unitário R$ 50,00,
totalizando R$ 300,00; 10 travessas em aço inox, 35cm, valor unitário R$ 70,00, totalizando R$
700,00; 10 pratos em cerâmica, cor branca, valor unitário R$ 50,00, totalizando R$ 500,00. Total
da avaliação: R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais). Depositário: Valdinei Silveira.
Lote 06
Processo nº: 0000165-72.2014.5.04.0211
Reclamante: ANDRESSA TETIELLY RODRIGUES SANTOS
Reclamada: ROSE MARIA SAUGO E OUTROS (2)
Descr. Bens: 27 bolsas de marcas diversas, por R$ 79,90 cada, total de R$ 2.157,30; 29 bolsas
de marcas diversas, por R$ 89,90 cada, total de R$ 2.607,10; 43 bolsas de marcas diversas, por
R$ 99,90 cada, total de R$ 4.295,70; 20 shorts jeans de marcas diversas, por R$ 119,90cada,
total de R$ 2.398,00; 12 calças jeans de marcas diversas, por R$ 119,90 cada, total de R$
1.438,30; 07 calças legging de marcas diversas, por R$ 99,90 cada, total de R$ 699,30; 72 peças
de roupas de marcas diversas, por R$ 49,90 cada, total de R$ 3.592,80; 34 biquínis de marcas
diversas, por R$ 49,90 cada, total de R$ 1.696,60. Total da Avaliação: R$ 18.882,60 (dezoito mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Depositária: Josiele Farias da Silva, Rua
Azaleia, 525, Miratorres, Passo de Torres/SC.
Lote 07
Processo nº: 0000534-03.2013.5.04.0211
Reclamante: PATRÍCIA DA SILVA LENTZ
Reclamada: ROSE MARIA SAUGO E OUTROS (2)
Descr. Bens: 150 camisas de diversos times de futebol (nacionais e internacionais), tamanhos
P, M, G, e GG, cada uma no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais). Depositária: Josiele Farias da Silva, Rua Azaleia, 525, Miratorres, Passo de
Torres/SC.
Lote 08
Processo nº: 0000612-60.2014.5.04.0211
Reclamante: GABRIEL MARTINS PEREIRA
Reclamada: GRUPO MUSICAL INDÚSTRIA NACIONAL
Descr. Bens: Uma mesa de madeira, com aproximadamente 2,00 metros de comprimento, por
aproximadamente 1,00 metro de largura, em bom estado, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais).
Depositado com o devedor, Estrada do Mar, KM 88, Torres/RS.
Lote 09
Processo nº: 0000294-77.2014.5.04.0211
Reclamante: IVO DOS SANTOS ROCHA
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Reclamada: QUATRO LAGOS URBANIZADORA LTDA
Descr. Bens: Treze terrenos urbanos, todos localizados no lugar denominado Quatro Lagos, Município de Arroio do Sal/RS, assim descritos:
1) lote 01 da quadra 101, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 40.848
do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais); com débitos de IPTU no valor de R$
839,53; 2) lote 02 da quadra 101, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº
40.849 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais); com débitos de IPTU no valor
de R$ 839,53; 3) lote 03 da quadra 101, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 40.850 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais); com débitos de IPTU
no valor de R$ 839,53; 4) lote 04 da quadra 101, com especificações e confrontações descritas
na matrícula nº 40.851 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais); com débitos
de IPTU no valor de R$ 807,77; 5) lote 05 da quadra 101, com especificações e confrontações
descritas na matrícula nº 40.852 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais); com
débitos de IPTU no valor de R$ 774,91; 6) lote 06 da quadra 101, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 40.853 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil
reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 757,67; 7) lote 07 da quadra 101, com especificações
e confrontações descritas na matrícula nº 40.854 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 8.000,00
(oito mil reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 740,37; 8) lote 08 da quadra 101, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 40.855 do RI de Torres/RS, avaliado em R$
8.000,00 (oito mil reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 791,46; 9) lote 09 da quadra 101,
com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 40.856 do RI de Torres/RS, avaliado
em R$ 8.000,00 (oito mil reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 815,90; 10) lote 02 da quadra
44, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 39.891 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 1.168,21; 11)
lote 03 da quadra 44, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 39.892 do RI
de Torres/RS, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); com débitos de IPTU no valor de
R$ 1.168,22; 12) lote 04 da quadra 44, com especificações e confrontações descritas na matrícula
nº 39.893 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); com débitos
de IPTU no valor de R$ 1.168,20; 13) lote 05 da quadra 44, com especificações e confrontações
descritas na matrícula nº 39.894 do RI de Torres/RS, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 1.168,21. Os débitos de IPTU foram atualizados até a
data de 20/06/2017. Total da avaliação: R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).
Lote 10
Processo nº: 0000783-17.2014.5.04.0211
Reclamante: MIRO GEHRKE
Reclamada: QUATRO LAGOS URBANIZADORA LTDA
Descr. Bens: 01) Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado no lugar denominado Quatro Lagos, Arroio do Sal/RS, constituído pelo lote 21 da quadra 52, com especificações e confrontações
descritas na matrícula nº 40.047 do Registro de Imóveis de Torres/RS, avaliado em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais); com débitos de IPTU no valor de R$ 5.315,10; 02) Um terreno urbano, sem
benfeitorias, situado no lugar denominado Quatro Lagos, Arroio do Sal/RS, constituído pelo lote 01
da quadra 01, com especificações e confrontações descritas na matrícula nº 39.293 do Registro
de Imóveis de Torres/RS, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com débitos de IPTU no
valor de R$ 12.304,82. Total da avaliação: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Lote 11
Processo nº: 0000220-23.2014.5.04.0211
Reclamante: JANETE CARNEIRO DE ARAÚJO
Reclamada: BROCHIER NORDESTE S/A E OUTROS (2)
Descr. Bens: Um terreno urbano, situado no lugar denominado Balneário Sereia do Mar, município de Arroio do Sal/RS, constituído pelo lote 15 da quadra 37, medindo 12,50m de frente ao Sul
à Rua Castelo Branco, por 24,00m de frente a fundos, com demais especificações e descrições
na matrícula nº 60.167 do Registro de Imóveis de Torres/RS. Avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com débitos de IPTU no valor de R$ 1.445,80 em 20/06/2017.
Lote 12
Processo nº: 0193800-04.2003.5.04.0211
Reclamante: TERCILIA DA SILVA
Reclamada: MARIA CLARICE BROVEDAN – ME E OUTROS (2)
Descr. Bens: Uma mesa oficial de bilhar, com aproximadamente 2,50m de comprimento por
1,30m de largura, bom estado, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Depositária: Maria Clarice Brovedan – Rua Venancio Camilo de Matos, Vila São João – Torres/RS.
Lote 13
Processo nº: 0000309-85.2010.5.04.0211
Reclamante: ENI TEREZINHA NUNES XAVIER.
Reclamada: EVERALDO CARLOS TOMAZ ME.
Descr. Bens: Um veículo GM Meriva, cor azul, ano/modelo 2003/2004, placa MDD2848, em
bom estado de conservação, reavaliado em R$ 13.000,00 (treze mil reais). Depositário: Everaldo
Carlos Tomaz – Rua Borges de Medeiros, 154, apto. 11, Centro – Torres/RS. Ônus: consta débito
no DETRAN RS no valor de R$ 11.646,00 em 20/06/2017.
Advertências Especiais: Os bens serão alienados em um único leilão, e serão aceitos, na primeira chamada, lanços a partir valor da avaliação, e, na segunda chamada para os bens não vendidos, serão aceitos lanços pela melhor oferta, desde que não caracterize preço vil; Não havendo
licitantes no primeiro e segundo leilão/praça fica desde já autorizado o Leiloeiro a proceder à
VENDA DIRETA dos bens, na forma do art. 888, § 3º da CLT; Pelo presente Edital ficam as partes,
procuradores, herdeiros e credores intimados, caso não tenham sido localizados por via postal ou
pelo Sr. Oficial de Justiça; A comissão do Leiloeiro será de 10% (dez por cento) sobre o valor da
arrematação, adjudicação ou remição e correra por conta do comprador, adjudicante ou remitente;
Depois de publicados os editais, nas hipóteses de acordo, remição, anulação ou qualquer cancelamento por interesse das partes, será devido pela executada o reembolso com as despesas de
publicações e comissão do leiloeiro, desde já fixada, para esse fim, em 1,5% do valor da avaliação
para bens imóveis e 2,5% para bens móveis, tendo como limite o valor de R$ 3.000,00; Os bens
são vendidos no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante a vistoria dos mesmos antes da venda judicial, não se admitindo reclamação posterior;
Existindo qualquer ônus relativos à IPVA, IPTU, débitos condominiais ou multas incidentes sobre o
bem, considero aplicável o art. 130, parágrafo único do CTN, ou seja, os tributos, taxas e demais
despesas sub-rogam-se no preço, devendo, estes credores, concorrer com os demais credores existentes nos autos. Se a venda judicial for anulada por culpa do arrematante, não haverá
devolução da comissão de leilão. Ao participar do certame de venda, o arrematante concorda com
os termos do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é
passado o presente edital, que será publicado na forma da lei, e fixado no lugar de costume. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial pelo fone/fax (51) 3626 2769 ou na Rua Júlio de Castilhos,
283, centro – Torres/RS. E-mail: vsleiloes@vsleiloes.com e no site: www.vsleiloes.com. Torres, 24
de julho de 2017.

RUI FERREIRA DOS SANTOS
Juiz do Trabalho

VALDINEI SILVEIRA
Leiloeiro Público Oficial
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CLUBES DE SERVIÇO
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.

Este texto pretende fazer um breve resumo de algumas instituições, cujas características
foram importantes para moldar novas formas de ação social, que diferencia dos métodos
clássicos de caridade e beneficência.
Elas são notáveis concepções de caridade e filantropia, cujas contribuições delineiam uma
evolução e que culminou com as atividades de serviços locais, regionais e mundiais.
Elas também podem ser consideradas precursoras de abordagens diferenciadas de problemas sociais e humanitários ao redor do planeta.
Benjamin Franklin, ajudou a fundar em 1727, um clube que reuniu alguns membros para
a discussão informal de temas de interesse, o clube com sede própria em 1731 e com uma
biblioteca itinerante que circulava pelos Estados Unidos. Este clube pode ser considerado o
precursor dos clubes modernos serviços.
No final do século XIX, surgiu na Inglaterra o movimento “user/emenrs “ onde eram estabelecidas fundações que contavam inicialmente com residências para universitários, localizadas em bairros pobres, onde estes poderiam assumir responsabilidades e fazer solidariedade
aos necessitados tendo como contrapartida a educação e a promoção pessoal.
Essa ideia originou em Oxford em 1884, onde foi fundada “Toynbee Hall”, e este conceito
se espalhou para os Estados Unidos, recebendo um forte impulso, inicialmente pelos clérigos
protestantes e depois um movimento para ingressar as mulheres nas faculdades.
Em 1889, Jane Addams e Ellen Starr abriram o “Hull House” em Chicago, que oferecia
a diferentes bairros serviços como creche, playground, biblioteca, alojamentos e salas de
reuniões.
Estes centros comunitários espalhados por todo o país, trabalhavam com voluntários,
estes eram jovens das classes média e alta, estimulando atividades necessárias, tentando
ajudar as pessoas a trabalhar em conjunto, para satisfazer as suas próprias necessidades. A
ênfase estava mais na melhoria pessoal e em reformas sociais.
Em 1893, Solomon G. Harman, também em Chicago fundou o Conselho Nacional de Mulheres, cujos objetivos eram a educação religiosa e filantropia.
Na origem dos clubes de serviço, observou-se que os precursores dos mesmos, eram homens de negócios, e que pretendiam ser uma reação contra a desconfiança que prevalecia
no mundo dos negócios, causada pela presença de aventureiros comerciais e financeiros.
Estes clubes permitiam aos seus membros estabelecer uma amizade e ligações que asseguravam o cumprimento dos objetivos e compromissos assumidos entre eles.
Com o passar do tempo, alguns desses clubes passaram a perseguir objetivos exclusivamente profissionais, outros para promover atividades e interesses sociais ou públicos.
Uma história de grande interesse, neste contexto, foi a fundação de um clube de empresários e profissionais que foi criado em Chicago em 1905 pelo advogado Paul Harris. Desde
o início foram realizadas reuniões em sistema de rodízio nos escritórios dos membros e foi
chamado Rotary Club.
A ideia era que se teria um membro para cada atividade ou profissão voltados para fins
sociais e seriam direcionados a promover o entendimento e a amizade entre os membros e
na ajuda mútua.
A influência de Harris e outros partidários entusiastas, à instituição foi estendido por todo
os Estados Unidos, baseando clubes em diversas cidades. Em 1910 constitui o primeiro clube
fora dos Estados Unidos, no Canadá, alcançando status internacional. O primeiro clube fundado no Hemisfério Sul foi em 1918, na cidade de Montevidéu.
Sem pretender ser exaustivo, vale destacar a fundação de outros clubes de serviço, que
por seu grande número de membros e de sua projeção internacional, estão cumprindo um
papel transcendente para as comunidades e para toda humanidade.
Exchange (l9l l), Giro(l912), Kiwanis(l9l3), Lions (1917), Optimist (1919), Civitan (1920),
Sertoma e Aetive (1922), Ruritan (1928), Cosmopolitan (1933) e Chamber Junior (1944).
Faremos uma referência pormenorizada a criação do Lions que nasceu com uma característica específica de organização que em 1914, começou a direcionar Melvin Jones do Chicago Business Circle. A fim de dar aos clubes de negócios um outro propósito: atividades de
serviço comunitário.
Esta ideia central era o verdadeiro foco do Lions criado em 1917 com a participação alguns
clubes teve sua integração baseada no serviço comunitário e na ética.
Embora o conceito de serviço tenha recebido uma promoção adequada a disseminação
dentro dos clubes foi necessária. E se mostrou inegável que ações conjuntas, abordagem
comunitária e quadros individuais traziam resultados surpreendentes.
Os clubes de serviços têm se expandido desde o início do século, constituindo um universo de entidades e associações que integram um setor importante. Que em muitos casos
dados a complexidade, a necessidade e principalmente onde o poder público deixa a desejar.
Estes clubes fazem a diferença.

ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Paula dos Santos Cadore
(acadêmica do Curso de Administração Ulbra Torres/RS)

O MARKETING DIGITAL E O USO DAS
REDES SOCIAIS
No cenário atual, a competitividade encontra-se em um nível global no
qual o posicionamento é de fundamental importância para a sustentabilidade da organização. Nesse contexto, aderir à cultura da participação nas
redes sociais digitais na estratégia da empresa não é algo trivial. Para que
esta estratégia tenha sucesso, é preciso incorporá-la ao processo organizacional utilizando o conceito de participação atuante nas redes sociais digitais
para compreender o novo comportamento on-line do usuário que é cliente.
O marketing digital tem se tornado importante por causa das mudanças
que vêm ocorrendo no comportamento do consumidor que tem estado cada
vez mais presente na internet em busca de informações. Com isso, entende-se, que devido ao acesso à internet, os consumidores tem mudado o
comportamento, criando assim, a necessidade de mudanças no marketing.
Mesmo que a internet não fosse usada para ações de marketing, ainda assim, ela iria influenciar na maneira como o consumidor se comporta, e em
consequência, mudaria as estratégias de marketing que as empresas utilizam neste novo ambiente.
As redes sociais são estruturas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições de forma democrática e participativa, em torno de interesses comuns. As dinâmicas de trabalho dessas redes supõem atuações
colaborativas e se sustentam pela vontade e afinidade de seus integrantes,
caracterizando-se como um significativo recurso organizacional para a estruturação social.
Podemos dizer que as redes sociais, como fenômeno de promoção da
participação e colaboração espontânea entre as pessoas, podem ser consideradas como uma forma recente de agrupamento humano, motivado por
compartilhar informações com interesses comuns. O crescimento do número
de usuários da Internet e de sua participação em redes sociais no Brasil
possibilita uma fonte peculiar para a investigação de significados e aspectos
simbólicos das preferências e decisão de compra dos consumidores.
Ao utilizar as tecnologias digitais como forma de marketing, as empresas
devem atentar para os riscos de uma comunicação on-line não entendida.
Assim, a comunicação eficaz é essencial, ela deve atingir novos clientes e
ser clara, para que possa ser entendida, deve provocar também, uma ação
no cliente de forma que ele se sinta atraído pelas divulgações realizadas
nas redes. A ação do marketing só conseguirá êxito, depois de removido os
diversos obstáculos que impossibilitam uma comunicação positiva. Assim,
na comunicação real, as pessoas são mais flexíveis menos rígidas nas suas
posições. Na comunicação on-line, o que se escreve torna-se inflexível, defensivo e documentado.
Desta forma, ao fazer uso do marketing digital as empresas podem também, correr riscos referentes às suas ações promocionais. No marketing
promocional, ao promover a marca, a preocupação da empresa deve ser utilizar mensagens que condiz com a identidade dela, se ajustando aos perfis
dos clientes, do contrário, essa mensagem pode causar dano à imagem da
organização e à lealdade do cliente. Deste modo, verifica-se que, para se ter
sucesso em uma ação de marketing, é necessário planejamento, visto que
esta ação objetiva atingir vários consumidores o que demanda preparo das
empresas para que este marketing digital seja eficiente.
Fica claro, então, que as redes sociais beneficiam as que as utilizam,
promovendo uma melhor comunicação e aumento no número de clientes,
fazendo com que os consumidores de seus produtos sejam mais participativos nas promoções e enquetes, comentando de forma livre e espontânea
o conteúdo gerado por ela a partir de seu portal. As redes sociais digitais
podem ser utilizadas de diversas formas nas estratégias de marketing das
organizações.
Entretanto, independente da estratégia adotada, é possível e crucial que
as organizações efetuem um acompanhamento mais próximo e direto dos
seus clientes ou futuros clientes, aproximando-os da marca ou produto,
gerando uma relação em que todos ganham. Por um lado, os clientes se
sentem mais próximos da marca e com um maior grau de importância por
serem ouvidos pela organização e, por outro lado, a organização não só está
agregando mais um canal de comunicação, como também está abrindo um
espaço para que os seus clientes divulguem a sua própria experiência com
os diversos produtos ou serviços por ela fornecidos.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 24/07 e 31/07)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Começa uma fase que pede mais
criatividade, ariano. É bom fazer mais do
que você gosta, curtir mais a vida social e
ser mais criativo e inovador no amor. Para
não ser surpreendido pela vida, surpreenda
primeiro e faça o movimento. É uma boa
semana para conversas afetivas, para desenvolver um talento e para fazer planos para o futuro. Dias delicados para
ações precipitadas.
TOURO - Semana intensa nos assuntos
da casa e da família, taurino. É um bom
momento para mudar coisas na casa e até
mesmo mudar de casa. Mas é importante pensar antes de fazer qualquer coisa.
Bons dias para conversas mais intimas e
para decidir coisas importantes com seus mais chegados.
É uma semana desafiadora em alguns assuntos materiais,
que pedem cautela.
GÊMEOS - Dias de ótimas ideias, geminiano. E de comunicação fluindo maravilhosamente bem. É importante se soltar, falar, comunicar, compartilhar. Conversas, cursos,
estudos, palestras, escrita, viagens, tudo
aberto e positivo. Ótimos dias para divulgar,
decidir, planejar. Semana movimentada como você gosta. Fique atento e aberto as novidades, propostas e noticias que
chegam até você.
CÂNCER - É um bom momento para
sentar e planejar melhor sua vida material, canceriano. Vale organizar melhor o
dinheiro e guardar mais para fazer aquilo
que você mais quer. Se está com vontade
de viajar, fazer um curso ou investir em um
imóvel, mais motivos ainda para isso. Dias importantes para
encarar seus medos de frente e tentar resolver velhas mágoas e mudar padrões.
LEÃO - Prepare-se para um novo e
intenso ciclo, leonino. E pra começar seu
ano novo com o pé direito comece a se
preparar bem para isso. Pode começar
coisas novas, com mais criatividade e
inovação. É um bom momento para se
mostrar mais,
aparecer. Mas com tanta visibilidade, o
ataque e a inveja também podem ser grandes, portanto,
proteja-se. Momento de vida importante.
VIRGEM - É uma semana internamente
movimentada, virginiano. Muitas emoções, constatações, e até mesmo a chance de resolver assuntos internos e coisas
do passado. As emoções estão mais a flor
da pele e você está sentindo tudo muito.
Talvez não seja tão simples resolver os assuntos mais práticos esses dias. Ainda assim, foco no trabalho porque a fase
é de resultados.
LIBRA - Não se deixe abater pelas dificuldades ou adversidades, libriano. É uma boa
semana para você perceber os seus limites
e os dos outros, mas também para fazer planos mais consistentes para o futuro. É uma
semana movimentada em termos de projetos, com coisas novas surgindo por aí. Bons dias para começar coisas em grupo, em equipe. Movimentação também
nas amizades.
ESCORPIÃO - Dias intensos no trabalho, escorpiano. E é uma boa semana para você focar nos
seus projetos mais importantes e direcionar sua
energia para o que você mais quer fazer. É uma
semana importantes para se organizar melhor, tirar
algumas coisas da frente. Vem coisa nova por aí e
você precisa abrir espaço pra isso. Tente resolver as coisas na base
do diálogo, não da briga.
SAGITÁRIO - É uma ótima semana para fazer
planos mais consistentes para o futuro, sagitariano. Especialmente viagens, cursos e coisas
de trabalho, mas também vale para o amor e a
família. Dias para definir coisas nas relações e
você pode se dar conta de algumas diferenças
que existem entre você e o outro. É um bom momento para se
informar mais sobre seus gostos e interesses.

CAPRICÓRNIO - Bom momento para fazer mudanças em sua
vida, capricorniano. É fundamental ter planejamento, como você
gosta, mas também é importante
relaxar e deixar a vida acontecer. Você pode ter boas noticias no amor, mas
também pode ser mais cobrado, especialmente
para demonstrar mais seus sentimentos e estar mais junto e envolvido na intimidade. Sexo
intenso.
AQUÁRIO - É um ótimo momento
para os assuntos que envolvem
outras pessoas, aquariano. Novas
parcerias, sociedades, amores.
Gente nova no pedaço e a consolidação de relações que já existem.
Boa relação com público, bons resultados das suas
ações e movimento tanto na vida pessoal como
profissional. É uma semana importante para definir
seus próximos passos.
PEIXES - Sua vida profissional
ganha movimento, pisciano. Você
pode receber uma nova proposta,
se envolver em um novo projeto.
Sua comunicação está favorecida, especialmente no ambiente
de trabalho. Você pode enfrentar algum desafio no
ambiente familiar e é melhor ter paciência, sentar e
resolver para evitar que o problema continue. É importante cuidar da saúde e dos seus hábitos.
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Lions Clube de Torres vai receber
governador e deve associar mais membros
O Lions Clube de Torres receberá a visita do
Governador de Distrito. Essa visita é feita a todos
os clubes de Lions e tem como objetivo ajustar as
metas anuais de cada Clube com as metas Internacionais de Lions. Trata-se de uma visita oficial da
Governadoria, que serve também para dar assistência aos clubes. O evento ocorrerá na terça-feira,
dia 8 de agosto, nas dependências da SAPT, às 20
horas.
Nesta terça-feira passada, dia 25/7, o Lions Clube torrense realizou sua janta festiva do mês. O
clube anuncia que deverá associar mais membros
nas próximas semanas, tudo conforme a agenda
dos companheiros e conforme os trâmites tradicionais do Lions Club Internacional, obedecidos
nos quatro cantos do mundo.
Na janta desta terça-feira, também foi feito o
lançamento do tradicional Chá das Tortas. O evento acontece em outubro e o lucro do delicioso chá
torrense ficará para a Pastoral da Saúde da Igreja

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos dos Litoral (ASENART) é uma entidade com mais de 30 anos de atividade,
ligada diretamente ao CREA-RS. Com inúmeros profissionais cadastrados, ela tem como finalidade a valorização profissional de
seus associados, de modo a prestar serviços de qualidade em sua
área de atuação.

Presidente Francisco Pereira (d) no jantar festivo
de Lions Clube de Torres
Católica. O presidente Francisco Pereira já movimenta o grupo de companheiros para trabalhar a
venda dos ingressos do chá das Tortas, que também acontece nas dependências da SAPT.

regionais
para
compor a cédula
de votação. 16
foram os mais
votados
pelas
microrregionais e
os três mais votados receberão os
recursos do orçamento para a execução dos projetos.
CONSULTA POPULAR 2017 - Como votar?
– pelo site da Consulta Popular (www.consultapopular.rs.gov.br)
– presencialmente, por um aplicativo disponibilizado a representantes dos Coredes e dos Comudes
– via SMS para o número 29000, com a mensagem:
RSVOTO#(Nº do título de eleitor)#(Nº do programa,
(sem espaço) - Exemplo:RSVOTO#99999999#4

Sessão Solidária no Cine Torres
Nesta segunda feira dia 31 as 21:00 horas o
CineTorres (na galeria do Dunas Flat) abrirá uma
sessão solidária do filme DEIXE ME VIVER com limite de 100 pessoas. Os ingressos estão a venda
na bilheteria no valor de R$5,00.

ASENART - Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Litoral

O que é a ASENART?

Votação definitiva da Consulta Popular
ocorre dias 1, 2 e 3 de agosto
A etapa final da votação do processo da Consulta
Popular está marcada para os dias 1, 2 e 3 de agosto
(terça a quinta-feira) em todo o Estado, por meio de
voto secreto. É importante a participação massiva
da população torrense porque os recursos da Consulta Popular são os investimentos que o Governo
do Estado fará nos municípios. Como vivemos num
momento de crise, é fundamental que todos os cidadãos estejam inseridos nesse processo de reconstrução do Estado.
Estão habilitados a votar os eleitores com domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul. Os eleitores poderão votar em apenas um dos Programas ou Ações
constantes da cédula de votação. Na votação on-line
e nos pontos de votação é necessário o número do
seu título de eleitor. Caso você não o tenha à mão, o
ambiente de votação na internet, permitirá pesquisa
diretamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre os 37programas /projetos apresentados,
seis foram votados pelos delegados e comissão
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'Deixe me Viver' (Brasil, 2016) - BREVE SINOPSE - Luiz Sérgio, um jovem espírita, é convocado a
escrever livros sobre a religião e embarca em uma
jornada a fim de resgatar espíritos que ainda pagam por seus pecados.

O que a ASENART pode fazer pelo seu associado?
A finalidade principal da entidade é a valorização do seu associado, mediante a realização de cursos de atualização, palestras e
visitas técnicas. Assim, ela permite um constante desenvolvimento de sus membros, assegura sua participação na sociedade e dá
destaque ao exercício de sua atividade.
Qual a participação da ASENART nas comunidades do Litoral
Norte?
Procurando uma efetiva e eficaz participação no desenvolvimento
da região, a ASENART teve destacada atuação na implantação dos
Planos Diretores, no Aeroporto Regional e na Rota do Sol, sempre
buscando soluções baseadas na qualidade e técnica de seus associados. Com estas iniciativas, a entidade procura, cada vez mais,
prestigiar os profissionais da região, com responsabilidade, participação e estando alerta para o desenvolvimento do Litoral Norte.
Carteira com descontos para associados
A entidade está atualizando seu cadastro de associados e os profissionais interessados em participar da ASENART ganharão a
carteirinha de associado inteiramente grátis com validade até dezembro de 2018. Esta carteirinha proporcionará ao associado descontos em diversos comércios da região, tais como: Esquadrias
Mercosul; Quiosque e Restaurante Chapéu de Palha; Cubo Mágico
solução em impressão; Ultrabox locações e venda de container;
Pompeu material de construção; Crep’s do Alemão; Pré-requisito
surf skate shop; Trópico surf skate shop; Preserva Sul tratamento
de madeira; Peixaria Mallmanm; Festisul; Farmácia Central; EletroFer; Doce Art café; Agafarma Igra; Welle fisioteriapia & pilates;
Móveis Rosa; Comercial Barão. A meta é alcançar mais de 50 parceiros até o fim de 2017.
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em fazer a
carteirinha, favor nos contate!
Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757.
Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres

Senac Torres promove atendimentos
gratuitos na área de beleza masculina
Os alunos do curso de Barbeiro do Senac Torres estão com
agenda aberta para atendimentos gratuitos de corte masculino
e design de barba. Os atendimentos acontecem aos sábados,
das 8h às 12h e das 13h às 17h,

na sede da unidade, localizada
na Av. General Osório, 146, e são
supervisionados pelos docentes
do Senac. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia
através do telefone (51) 36264908.
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Prefeito do Passo de Torres concede Festa dos Agricultores em Dom
entrevista para Rádio Maristela Pedro de Alcântara foi um sucesso

Jonas Souza (e) e Leonir Alves (d)
Na manhã de sexta feira (21 de julho), o prefeito do Passo de Torres, Jonas Souza, esteve na
Rádio Maristela (em Torres) realizando uma entrevista com Padre Leonir Alves, falando sobre
assuntos relacionados com a prefeitura.
Diversos temas foram abordados, como a
revitalização da Praça dos Pescadores, com a
instalação de pracinha e academia ao ar livre.
Questões de saúde: na semana o prefeito Jonas
estará em reunião com o prefeito Carlos de Torres, para firmar a possibilidade de, a partir de
janeiro, a população de Passo de Torres possa
utilizar o pronto atendimento de Torres. Tam-

bém foi falado sobre a chegada do Papai Noel,
que será um evento especial esse ano no Passo
de Torres. Jonas Souza ainda falou da vontade
de levar o Réveillon para a beira da praia.
Durante a entrevista os ouvintes da rádio
também participaram com perguntas e reivindicações. O município do Passo de Torres vem
se destacando na busca de recursos junto ao
Governo do estado e do Governo Federal. No
final da entrevista o prefeito agradeceu a todos os servidores do município que estão se
dedicando ao máximo para o bem de Passo de
Torres.

A Festa dos Agricultores, realizada no
último domingo (23), em Dom Pedro de
Alcântara, foi um sucesso. Com um dia
lindo de sol e a participação de mais de
mil pessoas, a iniciativa movimentou a
região e ofertou diversas atividades à comunidade.
Além do almoço campeiro, a programação contou com a procissão com máquinas agrícolas, na qual foi sorteada
uma roçadeira e uma motoserra aos par-

ticipantes; missa campal; exposição de
produtos coloniais; palestra aos agricultores; sorteio de brindes; tarde dançante; espaço kids e muitas brincadeiras. Os
participantes puderam ainda levar para
casa de presente um produto produzido
na localidade como feijão, banana, bergamota, laranja, mamão, dentre outros.
A Festa é uma promoção da Paróquia
Nossa Senhora do Amparo em parceria
com a Prefeitura Municipal.

Nova ambulância no Passo de Torres

Melhorias efetuadas na academia ao ar livre da
Praça central no Passo de Torres

Os usuários da academia da Praça dos
Pescadores, no Passo de Torres, já podem
se exercitar em um local mais bonito, seguro
e higiênico. É o que destaca a prefeitura do
município, que após reformar e pintar todos
os equipamentos, cobriu o espaço com grama sintética e está instalando novas lixeiras

para maior comodidade de todos que frequentam a Praça.
"A Praça dos Pescadores vem sendo transformada num grande ponto de encontro das
famílias passotorrenses com as mudanças
implantadas pelo Governo do município",
indica a assessoria do prefeito Jonas Souza.

Novo veículo para prefeitura de Dom
Pedro de Alcântara
Nesta quarta-feira (26), foi entregue à
Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara um automóvel Onix 0Km que irá
integrar a frota de veículos do município.
Adquirido com recursos próprios da administração municipal, o veículo ficará disponível
para atender o administrativo da Prefeitura,

visando agilizar as demandas solicitadas pela
população.
Com a aquisição deste automóvel, foi possível remanejar a frota e disponibilizar mais
um veículo para a área da Saúde e outro para
a Obras, buscando aprimorar os serviços
destas Secretarias.

O Prefeito do Passo de Torres (SC), Jonas Souza, fez a entrega oficial de uma
nova ambulância para a Secretaria de Saúde do município nesta terça-feira (25). O
equipamento, que custou R$ 159.900,00,
veio de uma parceria com o executivo estadual, e contou com investimento de R$
45.150,00 por parte do município.
O Prefeito agradeceu ao Governo do

Estado de Santa Catarina pelo investimento. " A nova ambulância ajudará e
muito no trabalho da saúde municipal, é
um veículo equipado com todos os itens
de segurança, oxigênio, prancha para
imobilização, suporte para soro e sangue
entre outros acessórios.. É o Governo do
Município investindo na saúde pública ",
relata o Prefeito.

Oficina de elaboração de receitas é transferida
devido à incidente em Dom Pedro de Alcântara
Nesta terça-feira (25), a Oficina de Elaboração de Receitas no Âmbito Escolar
que estava sendo realizada com as merendeiras e serventes, na EMEI Mundo
Encantado, no centro de Dom Pedro de
Alcântara, teve de ser transferida devido
a um incidente. Um fogareiro, que estava
sendo usado na área externa da Escola
para auxiliar na produção das receitas exclusivamente nesse dia, superaqueceu e
a válvula de segurança foi acionada, causando um forte barulho.
Por segurança, o prédio, que estava
sendo ocupado apenas em virtude da
capacitação, foi evacuado, a rede elétrica desligada e os extintores, que estavam

com a validade adequada, foram utilizados.
De acordo com o Sargento Cardoso e
o Soldado Régis, do Corpo de Bombeiros
de Torres, esse incidente é bem comum e
não há motivo para pânico. “Isso ocorreu
porque a válvula de segurança entrou em
funcionamento devido ao superaquecimento. A válvula alivia a pressão, evitando que ocorra uma explosão. O que
houve foi apenas um desconhecimento
sobre esse sistema de segurança”, disse
o Sargento.
Tirando o susto, o prédio não sofreu
dano algum, nem houveram pessoas feridas.
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Festa do Pescador está no ar em Arroio do Sal
Até domingo (30 de julho) - a cidade de Arroio do Sal estará oferecendo para turistas gaúchos e de fora do Estado mais uma opção boa de
entretenimento, culinária e turismo
Nestes últimos dias do mês de julho – entre quarta-feira,
dia 26 e domingo, dia 30 de julho – a cidade de Arroio do Sal
está oferecendo para turistas gaúchos e de fora do Estado
mais uma opção para as férias de inverno. Com o propósito de movimentar a economia de Arroio do Sal na época da
baixa temporada, a 15ª edição da Festa do Pescador já está
no ar. A organização espera receber mais de 80 mil pessoas.
O tradicional evento serve todos os dias, na praça da
Emancipação (no centro da cidade), pratos a base de TAINHA
ASSADA, peixe que sustentou e ainda sustenta os pescadores
do Litoral Norte no inverno, tendo muita abundância e sendo
APRECIADÍSSIMO em todo o mundo pelo seu sabor e quali-

dade. Mas a Festa do Pescador tem muitas atrações além da
gastronomia, atrações estas voltadas para TODA A FAMÍLIA,
numa possibilidade programada justamente para atender as
férias de julho escolares de crianças e adolescentes.
Para envolver mais os moradores e os turistas, a festa foi
distribuída em três pontos. Na Praça da Emancipação, o visitante poderá conferir shows variados, saborear a tainha e
outros tipos de alimentos. Na Praça do Mar, além de apresentações artísticas, haverá a feira com produtos variados,
as sessões do Circo Mariotti e o parque de diversão. Paralelamente, o Parque Municipal de Eventos recebe atividades
esportivas e campeiras.

Nenhum de Nós, shows regionais, cultura, esportes e eventos paralelos
Vários shows ocorrerão, com o destaque para a banda de
rock gaúcha NENHUM DE NÓS, que se apresenta no sábado (29)
à noite, às 23 horas. Outras bandas estarão se apresentando na
festa, em shows sempre gratuitos. As formações de Black Bull
Band, Sandro Coelho e Balanço do Tchê, por exemplo, também
farão suas apresentações em shows promovidos pela 15ª Festa
do Pescador de Arroio do Sal.
Eventos paralelos como apresentação de peças teatrais,
apresentação de invernadas gauchescas, apresentações circenses, mostras de carros rebaixados, mostras de clubes de Moto-

ciclistas, Campeonato de Pesca dentre outras, também completam a programação da grande festa artística e de lazer que se
resume anualmente as edições da Festa do Pescador em Arroio
do Sal, aqui no litoral do RS.
O evento servirá também para mostrar a comunidade o Monumento do Pescador – representante do espírito da festa – que
será inaugurado no sábado, 29 de julho, às 11 horas da manhã.
Trata-se de um evento para encher o tempo e marcar férias
de qualquer família, jovem ou adolescente. Mais informações
no site da prefeitura de Arroio do Sal.

VINODEIRO

Evento enogastronômico é destaque em Torres
Festival de vinhos e receitas a base de cordeiro ocorre até domingo, nas dependências da SAPT
Começou nesta quinta-feira, 27, o primeiro Festival do Vinho e do Cordeiro. As estruturas já estão
montadas para as diversas atividades que serão realizadas até domingo na SAPT (Sociedade Amigos
da Praia de Torres).
A programação do primeiro dia do evento inclui
espetáculo com balões iluminados (Night Glow), no
estacionamento em frente à SAPT, às 19 h. A cerimônia oficial de abertura ocorre às 20 h e, logo
após, será realizado o primeiro jantar do Festival,
com música ao vivo.
Durante todos os dias, o acesso às atividades na
SAPT será aberto às 10 h e a programação acontece
até às 22 h. Para entrar no evento, basta doar 1 Kg

de alimento não-perecível que será destinado a famílias carentes do Município.
A programação terá ainda oficinas, palestras e
workshops sobre cordeiro, além de degustação, exposições e comercialização de vinhos. Outro grande
atrativo da são os almoços com cordeiro ao fogo de
chão que acontecem no sábado e no domingo, ao
meio-dia. Os ingressos estão à venda na SAPT.
O Vinodeiro é realizado pela SAPT e conta com o
apoio da Prefeitura de Torres, Associação Brasileira
dos Criadores de Ovinos (Arco), Instituto Brasileiro
do Vinho (Ibravin), Actor, Alto Camaquã, Rede Torres Imóveis, SerMov e RMS. Confira a programação
completa no facebook em Vinodeiro.
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Museu Histórico recebe
instrumentos de trabalho do
primeiro médico de Torres

Doação foi feita pelo filho do médico (d)
Por Prefeitura de Torres
O Museu Histórico de Torres recebeu no início desta semana, 24 de julho, as ferramentas
de trabalho do primeiro médico ligado ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do
Sul que atuou na cidade. A doação foi do filho

do Dr. Ferreirinha, o engenheiro Nelson Azevedo Ferreira da Silva, veranista em Torres. Em
breve, a parte instrumental empregada pelo
médico poderá ser visitada pela população
quando da reinauguração do prédio da recente
localização do espaço, situado na Avenida Júlio
de Castilhos, 707, antiga sede da Prefeitura.

Acervo histórico
Estetoscópio, relógio cronômetro, seringas, entre outros instrumentos utilizados por
José Parreira Ferreira da Silva, o Dr. Ferreirinha, já se encontram no Museu. Ele trabalhou
de 1948 a 1952 junto ao Posto de Higiene e
Maternidade (atual prédio da Pousada da
Prainha) e também em consultórios improvisados localizados na Rua José Antônio Picoral,
no Hotel Farol e ainda em farmácias. Ele fez
parte do corpo técnico do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Faleceu em 2015 com
95 anos. Durante os quatro anos que atendeu
em Torres morou na Avenida Júlio de Castilhos, 739, quase ao lado do Museu.
O Museu Histórico de Torres tem cerca de
300 peças, a grande maioria doadas por moradores e veranistas. A população pode contribuir para o crescimento do espaço. A doação

é fundamental para a ampliação do acervo. O
historiador Alexandre Cardoso Rodrigues, do
MHT, conta que o filho do médico é um frequentador do Museu, que por muitas vezes
conversou com ele sobre a história de Torres,
tendo a iniciativa de fazer a contribuição. O
responsável pelo espaço comenta que para fazer a doação, dois são os pré-requisitos essenciais: que a peça tenha relação com a cidade
de Torres e que existe no mínimo pelo tempo
de uma geração ou seja, cerca de 30 anos.
O acervo que encontrava-se no Centro Municipal de Cultura está sendo transferido para
sua nova sede. Será reaberto em breve para
receber visita dos turistas e moradores, de segunda a segunda, na parte da tarde. Logo que
a data for confirmada, a Prefeitura divulga o
reinício do seu funcionamento. No prédio, o
Museu estará localizado no térreo,
na parte dos fundos, com uma vista
privilegiada para a
Lagoa do Violão.
O bonito prédio
da antiga sede da
Prefeitura já está
acolhendo a Secretaria Municipal de
Turismo que também encontra-se
em mudança para
o local.
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Leonardo Gedeon
Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

AMAROMAR
Os pés imersos na dança constante
das vagas os olhos fixam-se na retilínea
união entre o firmamento e a imensidão
oceânica. O Planeta líquido inunda os
continentes e dá o contorno ao mapa –
mundi que conhecemos. Diante das paisagens titânicas tornamo-nos pequenos
espectadores do grandioso movimento
universal. O vai- vêm das águas influencia diretamente o modo de viver dos habitantes do litoral conformando o ritmo
do tempo e esculpindo as históricas marcas culturais: o sustento, a espiritualidade e a percepção do mundo. É perceptível a conexão ancestral dos seres vivos com o oceano, seja
numa conotação místico-religiosa ou em assertivas científicas. O mar torna-se um manancial de divagações poéticas que embalam amores e dissabores, histórias extraordinárias,
fantásticas descobertas, tesouros, náufragos e rotas marítimas que embalaram os contatos inter-étnicos e as trocas comerciais. Os oceanos exerceram fundamental importância
para o desenvolvimento da humanidade desde as populações primitivas às sociedades
modernas. Os testemunhos arqueológicos revelam longas ocupações por sociedades humanas complexas nas regiões litorâneas demonstrando a abundância de recursos naturais
e áreas férteis para a exploração da caça, coleta de vegetais e pesca. O usufruto milenar
das praias por infinitas motivações e diferentes contextos sócio-históricos comprovam o
fascínio hipnótico e a influência das marés sobre a consciência dos indivíduos. A expansão
marítima impulsionada pelas Grandes Navegações dos séculos XV e XVI alargaram as
fronteiras do que se conhecia e o choque de civilizações pautou novas formas de pensar/
agir e surgiram novos paradigmas sociais. Rompe-se com a concepção feudal e se inicia
a primeira fase da globalização. A cada descoberta que fazemos das abissais oceânicas
e da diversidade de seres vivos que se propaga nos mistérios subaquáticos, descortina-se um vasto campo de conhecimento que transformam a vida terrestre, assim como as
descobertas no Cosmos ampliam a percepção de nossa existência. Nas transgressões e
regressões marinhas ou no avassalador Dilúvio Bíblico, a fúria das águas moldou a planície costeira e suas ornamentais lagoas. As populações litorâneas convivem com um misto
de exaltação e temor do mar, a dádiva pode acabar em tragédia, a exemplo dos colossais
tsunamis. Nas sociedades industriais o turismo desbravou praias intocáveis, valorizando os
benefícios medicinais e terapêuticos dos banhos e caminhadas à beira-mar. Viver ou estar
na praia transformou-se em sinônimo de qualidade de vida, atividades físicas ao ar livre,
alimentação saudável e repouso como um miraculoso elixir da longevidade. A interação
com o mar está no afeto do coração e no ar puro da respiração, na mente arejada pelos
ventos e pelo salitro que invade as reentrâncias do cotidiano e resguarda a maresia que
está impregnada na contemplação do horizonte marinho e nas oferendas e consolação
para os aflitos da alma. Um simples mergulho, os saberes/ fazeres da atividade pesqueira,
à prática de esportes ou cevar um mate sentado na praia, momentos preciosos de felicidade inigualável. De coloração turva ou límpida, com grandes ondas revoltas ou na mansidão
azul-turquesa, como nos relacionamos com o mar? Acima de tudo com respeito. Assim,
evitamos os acidentes e casos trágicos de afogamentos e lutamos para sua plena preservação, pois atualmente, os oceanos
estão sofrendo com os impactos da
pesca predatória e o acúmulo de resíduos que ameaçam toda a fauna
marinha. Quando fores se encontrar
com as forças poderosas do mar não
esqueça de retribuir com o melhor
de si, sabendo que tudo que goteja
em suas águas se propaga pelo planeta inteiro.
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Torrenses disputam
torneio Áspera Boxing
Séries em SC
No último sábado, dia 22, os atletas torrense Valmir
Júnior
(categoria
juvenil Meio medio
ate 64kg) e Elias
Pasturiza (categoria
leve ate 60kg ) foram até Balneário
Camboriú (SC) para
torneio de boxe.
Representantes da
ONG Construindo
Gigantes, eles irão
disputar a 3° etapa
do Torneio Áspera
Boxing Series.
O Atleta Elias
acabou derrotado
por pontos numa
luta bem disputada.
Já o atleta Valmir
júnior venceu sua
luta por nocaute,
no segundo round,
e segue no torneio
que ainda tem mais
uma etapa classificatória até a
grande final.
Os dois atletas tem chance de
disputar o cinturão deste torneio,
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Torres no Pódio da II Etapa da
Liga Litoral Norte de Skate
Realizada neste domingo (23/07) na Pista
de Skate de Tramandaí, a II Etapa da Liga Litoral
Norte de Skate teve a participação de mais de 50
atletas. E os atletas de Torres que competiram no
evento também chegaram até o pódio. Em destaque a colocação do skatista Ben Sanson, em 3 lugar na categoria infantil, e do atleta Allan Kjellim,
que ficou com o Vice Campeonato na categoria
principal (Amador).
Agora, Liga Litoral Norte de Skate segue com
sua próxima etapa, que será realizada no dia
20/08 na Pista de Skate de Torres (Praça Pinheiro
Machado).

Atletas torrenses Ben Sanson (e) e Allan Kjellim (d)

Empossado conselho de esportes
em Torres

sendo que Valmir Júnior, que
uma semana atrás conquistou o
cinturão na copa Santa Catarina,
é considerado favorito na sua categoria

Na noite de quarta-feira (19), os
membros do Conselho Municipal
do Esporte se reuniram nas dependências da Secretaria de Turismo
- locada no prédio da Antiga Prefeitura - para eleger a presidência
do Conselho. Por unanimidade, o
conselheiro Carlos Augusto Gomes
de Freitas, representante da Associação dos Surfistas de Torres, foi
empossado presidente. José Clademir da Silva Soares, do Clube de

Futebol Amador, assumiu como vice-presidente, e Derick Machado,

da Secretaria de Turismo, Cultura e
Esporte, como secretário.
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FUTEBOL

Definidos os confrontos para a próxima fase do Casa São
Paulo de Futebol Sete
Com informações de Igor Beretta
No último domingo, aconteceu a última
rodada da primeira fase do Campeonato Casa
São Paulo de Futebol Sete, realizado na Arena Copa em Torres, com quatros partidas dos
grupos 3 e 4.
Ás 14h, São Cristóvão e Amigos do Adri disputavam o primeiro lugar no grupo 4. E num
jogo que o Amigos do Adri não se encontrou
em campo, a boa equipe do São Cristóvão
venceu por 1x0, gol do Dionatan.
Já às 15h, Bomdicopus enfrentou o Brothers e não teve dificuldades em garantir a 2ª
colocação do grupo 3 ao aplicar a maior goleada do Campeonato até agora, 7x0. Os gol do
Sidiclei, Eduardo Boff (03) Carlos (3). Com a
derrota o Brothers deu adeus a competição.
Ás 16h, Silveira e Los Primos disputavam a
última vaga no grupo 4. No primeiro período
o Los Primos dominou e fez 4 gols (Lucas Soa-

res (2), Emerson e Lucas Gomes). No segundo
período o Silveira buscou a reação, diminuindo a diferença para um gol: Edevaldo (marcou
duas vezes) e Douglas. Mas foi pouco, e com
a derrota por 4 a 3, o Silveira também deixou
a competição.
Ás 17h, Água Santo Anjo e Igra fizeram
o jogo mais disputado da tarde. O Igra logo
abriu o placar, com um belo gol de voleio do
Dionathan Gaúcho; o Água Santo Anjo empatou com Kennedy; Gaúcho, em outro belo gol,
colocou novamente o Igra na frente, mas (de
novo) Kennedy empatou o jogo em 2x2. Nas
penalidades, o Igra levou a melhor, garantindo a classificação. Mesmo sem a vitória, Água
Santo Anjo ficou em primeiro lugar do grupo
3.
Com os resultados - juntamente com o fechamento da rodada dos grupos 1 e 2 (realizados semana passada), já estão definidos os
jogos das oitavas-de-final. Nessa segunda fase

Após empate, Igra (foto) venceu nos pênaltis, e segue para a próxima fase
jogam: Força Jovem x Ferropel, Meia Boca x
Panela, Bomdicopus x Los Primos e Amigos do
Adri x Igra. Os vencedores garantem uma vaga

nas quartas de final para enfrentar os primeiros colocados dos grupos: Torres Calçados,
Guarita, Água Santo Anjo e São Cristóvão.

Apresentação de gala dos Municipal de futebol em Três
veteranos do Torrense Cachoeiras teve sua 2ª rodada
No último domingo, dia 23 de julho ocorreu à segunda rodada do 29º Campeonato Municipal de
Futebol Adulto e o 3º Campeonato Municipal de
Futebol Sub-16, este ano com o nome de TAÇA
ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA.
Nos jogos no Campo do Pontal às 13h30min pelo
Sub 16, a Equipe do Santo Anjo goleou a equipe
do Paraguai pelo placar de 9x0. Marcaram os gols
do Santo Anjo Marcelo Fagner (4), Ailton (3) e
Marcelo Raupp (2). Já pelo Adulto, em um grande
jogo às 15h30min, a Equipe do Santo Anjo venceu
por 3x1 a equipe do Santa Rita. Marcaram para o
Santo Anjo Daniel, Jeferson e Maicon, enquanto
Ramon descontou para o Santa Rita.
No campo do Lajeado às 13h30min pelo Sub 16
a equipe do Lajeadinho perdeu de virada por 2x1

Jogando no estádio do Sul Brasileiro em
Osório, o time dos veteranos do Torrense goleou a equipe do "Entre Amigos" no
sábado (22). Num jogo onde o verdão de
Torres não deu chances para a equipe adversária, o placar final foi 5 a 1.
Conforme o técnico Adroaldo Lummertz,
foi uma apresentação impecável, onde
o Torrense teve todos os méritos pela vitória, construida com gols de Maicon (2),

Sandrinho, Jhony e Daniel.
O alviverde de Torres jogou com: Cristiano no gol;Ezequiel e Rafinha nas laterais;
Clóvis e Vazzata na zaga;Jánder e Édio
de volantes; Daniel e Émerson no meio;
Sandrihno e Maicon no ataque. Entraram
ainda Robledo e Jhony. A próxima partida
do Torrense será no sábado (29) contra a
equipe do BOm Sucesso, no Passo de Torres.

para o Vila Nova. Sander marcou para a equipe
do Lajeadinho. Igor Matos e Dionatam marcaram
para o Vila Nova. Pelo Adulto, ficou empate no
empate o jogo entre as equipes do Morro Azul e
Embratel. Diogo marcou para a Embratel de pênalti e, no segundo tempo, Tiago empatou para
o Morro Azul.
MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS Próxima rodada (06 de agosto)
Campo do Pontal - 13h30min Paraguai x Vila Nova
(Sub 16); 15h30min Embratel x Santa Rita (Adulto); Campo do Lajeado13h30min Lajeadinho x
Santo Anjo (Sub 16); 15h30min Centro x Lajeadinho (Adulto)
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