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Meu ofício – todos têm o seu -  consiste em 
falar sobre a conjuntura nacional brasileiro. Te-
nho-o feito regularmente já tendo, há tempo, 
esgotado meu manancial de títulos bombás-
ticos para caracterizá-la. Não seria diferente 
hoje. Maldades políticas abundam no noticiá-
rio: rombo de R$ 159 bilhões no Orçamento da 
União para este e o próximo ano, sem qualquer 
folga para o pagamento dos vultosos juros de-
vidos sobre uma dívida de R$ 4 trilhões a juros 
de 10%a.a., salário mínimo em 2018  dez reais 
abaixo do vigente no ano em curso, reforma 
política com direito a distritão financiado com 
R$ 3,6 bilhões de recursos públicos (inexisten-
tes), record em homicídios e policiais mortos 
etc etc etc… Melhor parar por aí e deixar o 
itinerário do quinto dos infernos para semana 
que vem. Quem sabe  partir, hoje, para os Cam-
pos Elísios, aquele lugar mítico da saga do Ha-
des em que  virtuosos repousavam dignamente 
após a morte, rodeados por paisagens verdes e 
floridas, dançando e se divertindo noite e dia,  
cercado por um muro gigantesco, parecido 
com o muro das lamentações, , protegido pelo 
justo Radamanto, e por onde corre o Rio Lete, 
do esquecimento… Uma espécie de Pasárgada, 
mas destinada apenas aos mortos. Tô fora! Va-
mos, então, a Portugal.

Há vários anos passo temporadas de verão 
na terrinha, hoje invadida por uma colônia de 
cerca de 200 mil brazucas, metade dos quais já 

fixada no país. Outros vão e voltam ao sabor 
das conjunturas aqui e acolá. No início da dé-
cada de 1990 só Lisboa tinha 60 mil brasileiros. 
Com a bonança lulo-petista metade voltou para 
o Brasil. Agora retornam aos montes. Parte são 
profissionais relativamente abastados da classe 
média em busca de qualidade melhor de vida, 
com maior segurança, num país europeu. Farão 
falta ao Brasil.  Outra parte, jovens em busca de 
realização social, boa parte dos quais estudan-
tes. Os que vêm trabalhar não têm muita ideia 
sobre o que vão aqui encontrar e levarão algum 
tempo até se estabilizarem, correndo riscos de 
não o conseguirem. O aperto à imigração ilegal 
está aumentando muito e todos os dias há no-
tícias de brasileiros devolvidos.

A vida em Portugal é muito parecida ao do 
Rio Grande do Sul. Clima temperado com es-
tações bem marcadas -um pouco mais frio no 
inverno- , geografia variada entre a costa e a 
serra correspondente a 1/3 do território gaú-
cho, embora mais homogênea do ponto de 
vista humano, com seus 11 milhões de habitan-
tes,  e com maior sobrevivência de populações 
aldeãs, idêntico Índice de Desenvolvimento 
Humano, em torno de 0,8 (considerado alto), 
nível de vida equivalente – apesar  renda perca-
pita distinta - , com excelente comida, farta em 
proteína animal, e excelentes frutas e vinhos. 
Mas há diferenças substanciais:

1. Portugal foi um grande centro metropo-

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

Paulo Timm 

VIVER EM PORTUGAL

litano, vanguarda da Idade Moderna, quando 
se construiu como verdadeira Nação, e, em-
bora decadente e isolado do mundo em quase 
todo o século XX, tem uma sociedade estável 
de classe média, com fortes raízes ainda no 
interior.

2. Em consequência não acumulou no seu 
interior um passivo social, como nós, de gran-
des bolsões metropolitanos de miséria e de-
gradação , muito embora, tal como no Brasil, 
tenha uma elite econômica muito restrita e 
que comanda os grandes negócios do país.

3. Fruto, talvez, do conservadorismo de 
base rural e com pouca presença de fatores 
de desestabilização, Portugal é um dos paí-
ses mais pacíficos do mundo e onde ainda se 
pode passear tranquilamente nas madruga-
das. Mas vive-se uma vida regrada sem em-
pregados domésticos, sem aqueles insidiosos 
vícios da classe media brasileira.

4. Graças, ainda, a sua presença na União 
Europeia o país equilibrou-se, depois dos dias 
agitados da Revolução dos Cravos, entre as 

correntes conservadora, social-democrata e 
de esquerda, que se têm alternado sem gran-
des traumas no Poder, conseguindo, com isso, 
não apenas uma certa paz política interna, 
como  uma continuidade no processo de for-
mação da infra-estrutura física, social e cultu-
ral, comparável aos países mais avançados do 
continente.

Todos estes fatores estimulam muito a pre-
sença cada vez maior aqui, de brasileiros. Eu, 
particularmente, não estimulo a emigração, 
salvo no caso de profissionais muito qualifi-
cados, em busca de maior tranquilidade, ou 
aposentados, com a ressalva, neste caso, de 
que no tocante à saúde sempre nos sentimos 
mais seguros no Brasil. Mas tenho acompanha-
do, aqui, os portais de apoio a brasileiros em 
Portugal e procuro, pelo menos, oferecer-lhes 
um nível maior de informação. Independente, 
porém, de viver em Portugal, ver este país é 
sempre um enorme prazer, além de um mergu-
lho na nossa História profunda. Somos, enfim, 
filhos desta terra…
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PL é de autoria do vereador Pardal (foto), que busca atender reclamações sobre falta de medicamentos

PL de autoria do vereador Pardal obriga prefeitura de Torres a divulgar 
lista de remédios distribuídos e em falta pelo sistema municipal

Postes estão presentes, mas ficam desligados pela noite na maioria 
dos pontos da BR 101

Por Fausto Júnior

Entrou em 1ª apresentação 
em pauta na última sessão da 
Câmara de Vereadores de Torres, 
realizada na segunda-feira, dia 
14/8, um projeto de lei de autoria 
do vereador Valmir Daitx Alexan-
dre, o Pardal (PRB). Se aprovado, 
o PL obrigará que a prefeitura 
mantenha divulgação aberta dos 
medicamentos que estão dis-

poníveis para uso de pacientes 
do sistema público de Saúde da 
cidade. O vereador,  que já foi 
secretário de Saúde de Torres, 
vem há tempos reclamando da 
distribuição de medicamentos, 
assunto muito demandado em 
seu gabinete (conforme Pardal). 

O tema é polêmico. Nas reu-
niões do Conselho de Saúde, a 
reclamação vinda de servidores 
dos postos da cidade dá conta 

que, por outro lado,  existem 
médicos que exigem que seus 
pacientes utilizem medicamen-
tos “de marca”, não aceitando os 
chamados genéricos, o que pode 
ser um dos motivos. Mas a dimi-
nuição da disponibilidade de me-
dicamentos à população em ge-
ral tem sido um tema recorrente 
em todo o Brasil nos últimos me-
ses, por conta da crise financeira 
do sistema. 

Listas disponíveis nos Postos de Saúde e na Internet

No PL de autoria do verea-
dor Pardal, o texto obriga que a 
municipalidade mantenha listas 
atualizadas onde constem TO-
DOS os medicamentos disponí-

veis, listas estas que devem ficar 
permanentemente afixadas nos 
postos de Saúde e no site da 
prefeitura de Torres. No mesmo 
texto, consta, também, a obri-

gatoriedade da prefeitura em 
divulgar lista com medicamen-
tos que ESTÃO EM FALTA aos 
pacientes.

Para valer, o processo deve 

passar pelas comissões temáti-
cas da Câmara, receber parecer 
jurídico sobre sua legalidade 
perante as leis estaduais e fede-
rais e, finalmente, ser debatido 

e votado em sessão plenária da 
Câmara. Lá será aprovado ou 
rejeitado pelos vereadores tor-
renses, o que deve ocorrer nas 
próximas semanas. 

 Visita oficial de vereadores do PMDB à Brasília 
projeta bons resultados para Torres

Em visita à Brasília, na semana 
passada, os Vereadores Gibral-
tar Vidal – Gimi (PMDB), Carlos 
Monteiro – Tubarão (PMDB) e 
Marcos Paulo – Marcos da Obra 
(PMDB) cumpriram agendas em 
várias frentes políticas da capi-
tal federal. Conforme informam 
em nota para a imprensa, junto 
à senadora gaúcha Ana Amélia 
Lemos (PP) foi reivindicada ver-
ba vinculada e disponível em seu 
Gabinete, para a aquisição de 
dois Jet- skis para uso dos Bom-

beiros de Torres. É que a cidade é 
na beira do mar e os bombeiros 
não possuem este equipamento. 
E com a proximidade do verão, 
é essencial ter este aporte para 
apoiar o trabalho de guardar as 
vidas de turistas, veranistas e 
moradores que frequentam as 
praias.

Conforme informa a nota dos 
vereadores peemedebistas para 
a imprensa, ainda deve-se achar 
uma forma de encaixar a deman-
da de Torres às normas, para re-

ceberem verbas de gabinetes do 
Senado. Mas parece que se trata 
tão somente de documentação 
provando a necessidade dos jet-
-skis para a cidade e os bombei-
ros. Então, com o Deputado Fe-
deral Pompeu de Matos (PDT), os 
vereadores solicitaram a mesma 
demanda. E o deputado gaúcho 
assumiu o compromisso de alte-
rar o texto de repasses, incluindo 
também esse item entre outros, 
resolvendo o problema legal 
para o pedido local. 

Edis torrenses visitaram e formalizaram pedidos de Jet-skis para o gabinete  da senadora Ana Amélia (foto) e conseguiram encaminhar 
água encanada para o interior

Pedido de água para interior e periferia com 
possibilidades forte de ser atendida

Em audiência no gabinete do 
Deputado Federal Alceu Moreira 
- este do mesmo PMDB dos edis 
torrenses e de origem aqui do Li-
toral Norte do RS - os vereadores 
estiveram com Lucas Eduardo, 
assessor da Presidência da FUNA-
SA (Fundação Nacional do Sanea-
mento), no Ministério da Saúde. 
O objetivo neste caso foi traba-
lhar a demanda por água para os 
moradores da localidade do Jaca-
ré (interior de Torres).  Conforme 
informam também os vereadores 
torrenses na nota, eles foram in-
formados que em 60 dias deverá 
estar pronto o resultado da verifi-
cação técnica para o projeto apre-
sentado, conforme afirmam “com 
grande possibilidade de êxito”.  
Ainda no gabinete do deputado 
peemedebista eles conseguiram 
formalizar, através de demanda 
no Ministério da Justiça, a libera-

ção de R$ 100 mil para a continui-
dade do projeto Geoparque (rela-
cionado, em Torres, ao asfalto da 
Estrada das Salinas).

No Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome, 
os vereadores torrenses Gimi, Tu-
barão e Marcos foram recebidos 
pelo Secretário da pasta, Caio Ro-
cha. Lá foi solicitado solução para 
possibilitar, também, água servi-
da e encanada para as escolas das 
águas Claras, do Campo Bonito e 
para a aldeia Indígena (localizada 
também no Campo Bonito). Con-
forme a nota dos edis torrenses, 
prontamente o executivo do mi-
nistério fez ligação para o repre-
sentante da EMATER, em Torres, 
e deu as coordenadas indicando a 
solução do problema. A Escola da 
comunidade do Jacaré, também 
por solicitação dos Vereadores, já 
conseguiu o mesmo pleito.

Vereadores devem fazer denúncia ao MP sobre 
projeto 'Minha Casa Minha Vida' em Torres

Como pauta pré-agendada para 
ser cumprida em viagem de traba-
lho à Brasília na semana passada, 
os vereadores que foram à capital 
federal em conjunto - Gimi, Tu-
barão e Marcos, da bancada do 
PMDB de Torres - conversaram 
criteriosamente com o Ministério 
das Cidades. Lá, os vereadores tor-
renses foram recebidos por Adilon 
Moreira. A pauta foi a situação real 
do programa Minha Casa Minha 
Vida em Torres, interrompido e 
sem projeções de continuidades 
recebidas nos últimos meses.  

Conforme informam os verea-
dores torrenses, o executivo res-
pondeu várias perguntas elabo-
radas pelo grupo em relação ao 
programa, sempre baseadas nas 

informações oficiais que circula-
ram aqui na cidade, desde o anún-
cio da implementação, lá no ano 
de 2014.

Conforme nota para a impren-
sa, emitida pelos vereadores na 
quarta-feira, dia 15/7, as respos-
tas foram anotadas e debatidas. 
E após o diagnóstico dos edis tor-
renses em visita ao ministério, o 
próximo encaminhamento deverá 
de ser feito junto ao Ministério Pú-
blico de Torres, tendo em vista as 
irregularidades no processo mos-
tradas no diagnóstico local do pro-
grama 'Minha Casa Minha Vida'. 

Promessa não cumprida

A promessa de construção de 

casas populares, através do Pro-
grama 'Minha Casa Minha Vida' foi 
anunciado em Torres pelo governo 
Nílvia Pereira, em novembro de 
2013. Inicialmente seriam 120 ca-
sas, que depois passaram para 520 
residências, que seriam instaladas 
em grande terreno localizado no 
Bairro Faxinal .  Segundo informa-
va o site da prefeitura na época, o 
Governo Federal havia liberado o 
montante de R$ 35 milhões para 
as construções. Entretanto, nada 
disso aconteceu.
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Postes estão presentes, mas ficam desligados pela noite na maioria 
dos pontos da BR 101
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Entidades e Prefeitura assinam 
convênios para projetos sociais em 

prol de crianças e adolescentes

Atirar lixo em área pública de 
Torres pode dar multa 

Com Prefeitura de Torres

O prefeito Carlos Souza assinou, no dia 16 
de agosto, quarta-feira, convênio com as enti-
dades contempladas com recursos financeiros 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Funcomdica) em cerimônia 
realizada na Prefeitura pela parte da manhã. 
Conforme o prefeito, esta parceria entre a ad-
ministração municipal e entidades é de gran-
de importância para o atendimento de nossas 
crianças e adolescentes. Participaram do even-
to a secretária municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos, Neusa Carlo; o presidente 
do Comdica, Belimar Guimarães; os conselhei-
ros e demais participantes das entidades.

 Os projetos deverão ser executados em 12 
meses. A previsão total dos recursos para con-
templar os projetos foi de R$ 275 mil. O valor 
de cada um pode ser de até R$ 55 mil. Seis pro-

jetos foram aprovados, mas a cerimônia con-
tou com a participação de quatro entidades. 

As entidades contempladas assinaram um 
termo de compromisso com cláusulas referen-
tes ao recebimento e prestação de contas dos 
valores, assim como sofrerão monitoramento 
do Comdica e fiscalização da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda na correta aplicação dos 
mesmos. Na assinatura do convênio foram 
acertados detalhes da operacionalização. A se-
cretária do Comdica, Elaine Sebastião Cardoso, 
fez os devidos esclarecimentos. 

Na oportunidade, o presidente do Comdica 
parabenizou o colegiado pelo sucesso da ini-
ciativa. O evento foi marcado pela fala do pre-
feito, frisando a importância do trabalho que 
cada uma destas entidades realiza. Desejou 
sucesso e que os recursos repassados possam 
ajudar a continuarem fazendo a diferença na 
vida das pessoas.

FUNCONDICA - Projetos beneficiados em Torres
Associação dos Corredores de Torres – Brincar de Correr (R$ 48.783,00); 
Associação Torrense de Handebol – Crescendo com o Handebol s (R$ 48.783,00), 
Associação dos Moradores da Vila São João – Craques de Bola III (R$ 44.127,00) 
Centro de Cultura e Assistência Social – Esporte Transformando Vidas; (R$42.443,12). 
CPM – Escola Municipal Fundamental Alcino Pedro Rodrigues – Musi & Arte 
Associação Desportiva e Escolinha do Mimi – O futebol formando Cidadãos III 

Divulgação do 30° Festival Internacional 
de Balonismo de Torres sendo realizada 

com antecedência
Buscando superar o sucesso da 29ª edição do 

Festival Internacional de Balonismo de Torres, a 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Espor-
tes em parceria com a Associação de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares de Torres está inten-
sificado a divulgação da 30ª edição, que ocorrerá 
entre os dias 27 de abril e 1° de maio de 2018.

"Além das constantes publicações que estão 
sendo feitas nas redes sociais, diversos materiais 
gráficos já estarão nas ruas nos próximos dias. Na 
primeira quinzena de agosto, os carros oficiais do 
município foram adesivados e já levam o Festival 
para além das fronteiras de Torres", indica a as-
sessoria de comunicação da Prefeitura.

Conforme PL que está para ser votada, multa pode chegar a 
R$ 900 e qualquer pessoa pode ser penalizada

Por Fausto Júnior

Está prestes a ser votado no plenário da Câ-
mara o processo 42/2017, de autoria do vereador 
Gibraltar Vidal, o Gimi (PMDB), que dispõe sobre 
a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado 
descartando lixo nos logradouros públicos (ruas, 
calçadas, praças e praia) fora dos equipamentos 
destinados para este fim (lixeiras). As penalidades 
previstas nesta Lei serão estabelecidas através de 
auto de infração lavrado contra o infrator, que de-
verá ser feito por servidores autorizados, munici-
pais ou outros. E a multa está afixada em cinco Va-
lores de Referência Municipal (VRMs), o que hoje 
representaria em torno de R$ 900, pois a VRM está 
aproximadamente 180 reais.

A lei entra em vigor 120 dias após a data de 
sua publicação, um prazo que dá tempo para que 
a prefeitura faça campanhas de conscientização na 
cidade para que o cidadão seja educado (antes de 
ser punido). Mas a mesma lei precisa, ainda, rece-
ber os pareceres das comissões e jurídicos para po-
der entrar em debate e votação, o que deve acon-

tecer nas próximas sessões da Câmara Municipal.
Na justificativa do vereador ao PL, Gimi afir-

ma que este processo já é usual na maioria das 
cidades desenvolvidas pelo mundo afora, sendo 
o problema estudado como um dos desvios de 
comportamento e normas sociais.  Na mesma jus-
tificativa, Gimi afirma que busca, como legislador, 
normatizar condutas que visem o desenvolvimento 
ambiental e urbano, através da redução de descar-
te inadequado de lixo em áreas de uso comum no 
meio urbano. 

ULBRA Torres convida para festa dos 
25 Anos da Universidade em Torres
Por Gabriel de Mello

A ULBRA Torres convida a comunidade de Tor-
res e região para participar dos festejos alusivos 
aos 25 Anos da ULBRA Torres. Serão dois grandes 
eventos que marcarão a história da Universidade 
e você poderá fazer parte destes grandes momen-
tos. Na sexta-feira, 25/08, será realizado o Jantar 
Baile de 25 Anos da ULBRA Torres, a partir das 
19h30 na SAPT, em Torres. O convite individual 
para o Jantar e Baile com a Banda Scorpions cus-
ta R$ 60,00 e pode ser adquirido na Tesouraria do 
Campus. Maiores informações podem ser obtidas 
através do telefone 51 3626 2000 ramal 8131.

Concerto em tributo a banda Queen

Na quinta-feira, 31/08,  a Universidade propor-
cionará um momento de cultura e tributo a uma 
das maiores bandas de todos os tempos. O Con-
certo de 25 Anos da ULBRA Torres terá a Orquestra 
de Câmara da ULBRA com o grupo Vocal Takt, com 

o Especial Queen. Os ingressos podem ser adquiri-
dos pelo valor de R$ 50,00 na Tesouraria do Cam-
pus. Neste grande evento, a Orquestra e o grupo 
vocal executarão os maiores sucessos da banda 
britânica que marcou época e sempre emocionou 
o público.

A ULBRA Torres, em seus 25 Anos de atuação,  
tem contribuído para o desenvolvimento local e re-
gional através dos profissionais das mais diversas 
áreas formados por esta instituição, e pelos servi-
ços prestados à comunidade, que tem modificado 
a realidade do Litoral Norte do Rio Grande do Sul 
e Sul de Santa Catarina. A Universidade é reconhe-
cida pela qualidade de seus cursos pelo Ministério 
da Educação (MEC), que a posiciona como a Me-
lhor Universidade da Região. Outra marca da UL-
BRA Torres é o alto índice de empregabilidade dos 
alunos formados na Universidade.  

A ULBRA Torres é localizada na Rua Universitá-
ria, 1.900, no bairro Parque do Balonismo, em Tor-
res. O telefone para contato é 51 3626 2000. O site 
da Instituição é www.ulbra.br.

Lei Orçamentária Anual é pauta de 
audiência pública em Torres

A Prefeitura de Torres convida a população em 
geral para participar no próximo dia 22 de agosto, 
terça-feira, de audiência pública para discussão 
e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA para o 

exercício de 2018.
 O evento ocorrerá às 18h no Salão Paroquial 

São Domingos. A audiência é organizada pela Se-
cretaria Municipal de Administração e Atendimen-
to ao Cidadão.  
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Recuo do mar em Florianópolis, no dia 11 de agosto

GERAL

Entre os dias 09 e 12 de Agosto tivemos uma 
agitação marítima muito forte na costa do Sul e 
do Sudeste que chamou atenção da população 
destas duas regiões. Ao longo deste período, 
tivemos o fechamento do porto de Rio Gran-
de, no Rio Grande do Sul, por causa do mar 
extremamente agitado e aproximadamente 45 
contêineres caíram de um navio, na entrada do 
Porto de Santos. Ondas de até 6 metros foram 
observados no Rio de Janeiro.  Logo após essa 
agitação marítima, ocorreu um recuo do mar.

Espiral de Ekman - De acordo com a mete-
orologista Bianca Lobo, a fricção gerada pelo 
vento e a superfície do mar transfere uma pe-
quena quantidade de energia para a água, ini-
ciando o movimento do mar. Quando os ventos 
são persistentes, uma corrente de superfície no 
mar se desenvolve.

Essa corrente formada pelos ventos persis-

tentes sobre o oceano não se move paralela-
mente à direção do vento. Devido a ação da 
força de Coriolis, o movimento da corrente ge-
rada cria um ângulo com relação ao vento, para 
a direita no Hemisfério Norte e para a esquerda 
no Hemisfério Sul.

A corrente de superfície força a movimen-
tação da água abaixo dela, que irá transferir 
energia e gerar o movimento da camada se-
guinte e assim por diante. A corrente gerada 
na camada inferior será sempre mais fraca e 
apresentará um ângulo relativo à corrente su-
perior (no Hemisfério Sul esse desvio será sem-
pre para esquerda). Esse processo é chamado 
de Espiral de Ekman. No final, a coluna de água 
que sofre esse processo apresentará um movi-
mento resultante de cerca de 90º em relação à 
direção do vento.

Portanto, quando temos ventos de compo-
nente norte paralelos a costa do Brasil, sopran-

O que provocou o recuo do mar em nosso litoral?

do persistentes e com forte intensidade, a água 
do mar será empilhada para fora da costa, resul-

tando no recuo das águas no litoral.
FONTE: Climatempo

Casal de Torres e bebê morrem em acidente na BR-116, em Camaquã
Foram identificadas as vítimas de um acidente que 

deixou três mortos e quatro feridos na noite de domin-
go (13), na BR-116, em Camaquã. Um casal de Torres e 
uma bebê de dois meses morreram na colisão, envol-
vendo dois veículos. O acidente foi com um Sandero, 
placas de Torres, que colidiu frontalmente com um Gol, 
de Novo Hamburgo, e ocorreu em um dos trechos em 
obras da BR-116.

Segundo a Polícia Civil , num dos carros, com placas 
de Torres, morreu um casal. As vítimas foram a enfer-
meira e professora Luciana Bandeira Alves Schmidt, 42 

anos, e seu companheiro Valdinei Schmidt, 50 anos. Nas 
redes sociais de Luciana, dezenas de manifestação de 
pesar e solidariedade com os familiares foram postadas. 
Duas pessoas que estavam no carro com o casal ficaram 
feridas, mas foram atendidas e passam bem.

No local do acidente, no outro carro, faleceu a bebê 
Emanuelle Cassiane Longaray Reis. O pai e a mãe da 
criança ficaram gravemente feridos e foram encaminha-
dos para atendimento em Porto Alegre. Eles moram em 
Novo Hamburgo e estavam levando a filha para que os 
parentes conhecessem a bebê.
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ULBRA TORRES 
Participação social e pós-graduação em pauta

Débora Borges Thomas, diretora da Ulbra Torres

O jornal A FOLHA conversou com Débora Borges Thomas, diretora do campus da universidade, sobre projetos solidários em 
prol da comunidade e especializações

Por Guile Rocha

Em 2017, A ULBRA Torres está 
completando 25 anos de atuação 
através de seus cursos de graduação, 
pós-graduação e atendimento à co-
munidade local e regional. Em todos 
esses anos, a universidade consoli-
dou e incorporou a formação acadê-
mica como uma realidade local, ofe-
recendo diversos cursos tanto para a 
população torrense como para novos 
moradores que se estabeleceram no 
município para cursar uma faculda-
de. Atualmente, estão matriculados 
mais de 2500 alunos na graduação 

presencial e EAD e cerca de 200 pro-
fissionais nos cursos de pós- gradua-
ção.

 Além da formação acadêmica, é 
importante que uma instituição de 
ensino e com vocação humanitária, 
como a Universidade Luterana do 
Brasil, tenha uma participação social, 
de pesquisa e solidária no município 
em que se estabelece. Algo que não 
está exatamente estabelecido em 
contratos e matrículas, mas que é 
quase inerente a uma universidade 
responsável e preocupada com a rea-
lidade social  onde está estabelecida.

No dia 1° de agosto, o jornal A FO-

LHA foi recebido pela Diretora Geral 
da ULBRA Torres, professora Débora 
Borges Thomas, em sua sala no cam-
pus. Iniciou suas atividades na ULBRA 
Torres há 17 anos, lecionando como 
professora do Curso de Direito, e há  
três anos e meio assumiu a direção 
da instituição.  Com Débora conver-
samos sobre diversos assuntos, mas 
para esta matéria focamos na parti-
cipação social da Ulbra em favor da 
comunidade de Torres através dos 
cursos de graduação, bem como nos 
cursos de pós- graduação ofertada 
aos profissionais das mais diversas 
áreas. 

Projetos simbolizam participação social (e solidária)

São 33 cursos de graduação ofere-
cidos pela ULBRA Torres - sendo 13 
destes presenciais e 20  na modali-
dade EAD –( Educação a Distância). 
Segundo Débora, cada um dos cur-
sos atua diretamente com a comuni-
dade, e todos os cursos tem projetos 
integrados com a população torren-
se - fora os estágios obrigatórios. As 
atividades vão além da sala de aula,  
a atuação ocorre em diferentes seg-
mentos e instituições.

"Vale ressaltar que estes projetos 
- que ocorrem de forma solidária, 
buscando apoiar o desenvolvimen-
to da comunidade - não acontecem 
apenas em Torres. Outras cidades da 
região (Litoral Norte) são envolvidas 

e recebem os nossos serviços", ex-
plica Débora Thomas. Para exempli-
ficar, citou alguns dos projetos, como 
por exemplo o estudo das diferentes 
formas de processamento de dados 
que o CST Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas: "Meninas na Computa-
ção" que propicia a inclusão digital 
adequada junto às escolas públicas. 
Professores do curso de Odontolo-
gia realizam o projeto “Prevenção 
a Mordida Cruzada” nas escolas do 
município. Além de haver prestação 
de serviço odontológico gratuito 
para pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, há um programa 
de prevenção junto às crianças em 
idade escolar. Já o Escritório modelo 

de Arquitetura, está realizando um 
trabalho especial para atender a 
aldeia Nhu Porã.

O Curso de Fisioterapia da Ulbra 
também realiza um trabalho lúdico 
diferenciado, o "Fisioalegre", onde  
os acadêmicos alegram o dia a dia 
dos pacientes no hospital de Torres. 
"Temos ainda outros projetos mui-
to importantes,  como o 'Saúde em 
Foco', realizado pelos professores 
do curso de Enfermagem. Também 
merece destaque  o "Esportes para o 
Futuro", que é realizado pelo Curso 
de  Educação Física e tem a finalidade 
oportunizar a prática esportiva inclu-
siva para crianças em situação de vul-
nerabilidade social. Trata-se de um 

projeto relacionado com frequência do aluno na escola e 
boas notas, há um acompanhamento para que, além dos 
treinos esportivos, haja responsabilidade escolar", com-
plementa a diretora da ULBRA Torres. 

O Curso de Psicologia inova ao realizar um trabalho te-
atral, chamado "Cinderela Mudou de Nome", que realiza 
uma abordagem e sensibilização sobre as questões de gê-
nero. Outra ação social ressaltada por Débora Borges Tho-
mas é o "Cinema Papo Profissão": voltado para os jovens 
do ensino médio. "Trata-se da transmissão de um filme 
(com temática relacionada ao mercado profissional), se-
guido por um debate. A ideia é de que os jovens pensem 
sobre seu futuro, suas profissões, despertem ainda na 
escola o interesse para uma formação superior.  A Ulbra 
Torres atende escolas de todo o litoral com esse projeto".

Multidisciplinaridade
As mulheres vítimas de violência do-

méstica também são atendidas pela ins-
tituição: contam com apoio psicológico 
prestado pelo Curso de Psicologia, em 
conjunto com o SAJULBRA (Serviço de 

Assistência Jurídica da ULBRA), realizada 
por estudantes de direito (e assessora-
dos por seus professores): assessoria em 
casos de divórcio, guarda dos filhos, de-
bate sobre os problemas da relação en-

tre a mulher e o agressor. Uma atuação 
multidisciplinar em nome desta causa.

Em meio a outros exemplos da par-
ceria entre diferentes cursos -  em ações 
de participação social na região - há o 

trabalho estabelecido pelo pessoal da Educação Física e Fisiote-
rapia, integrados no programa de atividade motora adaptada, 
prestado junto a APAE. Já na associação Lar dos Velhinhos (AS-
LAVE), graduandos da Enfermagem e Fisioterapia realizam um 
trabalho solidário na área da geriatria.

Formação humanista e pós graduação
Tendo a Universidade se tornado 

mais acessível para todos (ampara-
da por benefícios do PROUNI e  FIES) 
o mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo, aprimorar habili-

dades e competências mais especí-
ficas pode ser um fator decisivo no 
momento em que se procura um 
emprego ou para estabelecer par-
cerias. Para isso, um bom diferen-

cial de empregabilidade é ter uma 
pós-graduação, já que esses cursos 
possibilitam atualização constante e 
ampliam a rede de contatos.

Na Ulbra Torres, são oferecidos 
diversos cursos de es-
pecialização: 10 pre-
senciais e em torno 20 
na modalidade Educa-
ção a Distância (EAD). 
Conforme Débora Bor-
ges Thomas, não há 
dúvidas que houve um 
aumento no número de 
inscritos em cursos de 
pós -graduação na UL-
BRA Torres nos últimos 
5 anos (2013-2017), se 
compararmos com os 
cinco anos anteriores 

(2009-2013). "O Mercado é mais exigente, a concorrên-
cia é grande e a qualificação é condição cada vez maior 
para se posicionar profissionalmente. Um bom currículo 
conta muito também em seleções de concursos públicos 
e mestrado" diz a diretora do campus

Débora lembrou da formação humanista vinculada 
aos valores e princípios da Universidade Luterana do 
Brasil, e destacou os pilares que definem a missão da ins-
tituição: “ Ser uma comunidade de ensino eficaz e inova-
dora" e em que a aplicação dos conhecimentos por meio 
da extensão, pesquisa e ensino, integrados na forma-
ção técnico profissional do egresso, tem como objetivo 
a transformação da sociedade". Concluindo, a diretora 
da ULBRA Torres deixou um recado para os estudantes: 
"É importante saber aproveitar as oportunidades que a 
universidade oferece, pois (independente da formação) 
é o aluno que está  constrói  o seu caminho, tanto pro-
fissionalmente como na vida.  Não é só aprender, mas 
também ir atrás do que se quer, ter coragem e  ir em 
frente", finalizou. 
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As pedras naturais são usadas há séculos em decora-
ção de áreas externas e internas. São consideradas fiéis 
representantes do estilo rústico e ajudam a decorar am-
bientes acolhedores. O trabalho das peças para revestir é 
vantajoso porque assume um perfil atemporal no visual 
da casa, ou seja, não cai facilmente da moda e aposta na 
rusticidade como o aspecto mais forte na hora de deco-
rar.

Resistentes e de fácil manutenção, as pedras naturais 
ganharam lugar nos projetos de arquitetura e decoração 
devido a seus acabamentos diferenciados. Como a apa-
rência de cada pedra depende do ambiente em que ela 
se encontra, não há uma pedra exatamente igual a ou-
tra, o que ajuda a criar um visual único, muito bonito e 
interessante nos diferentes ambientes em que se utiliza 
o revestimento natural. Por que a pedra pode ser fria ou 
quente, rustica ou moderna. Depende sempre de como a 
colocamos, em que espaço e com quais complementos. 

PEDRA PORTUGUESA: Você com certeza já cru-
zou com esse revestimento – seja em uma calçada 
ou em uma varanda. Esse estilo de corte é mais 
despojado, já que as peças não são exatamente 
uniformes, costumam ser dispostas sem lineari-
dade e o rejunte é, em geral, aparente. Essas ca-
racterísticas favorecem a composição de um am-
biente descontraído e charmoso. São conhecidos 
por fazerem parte de áreas externas mas, surpre-
endentemente, dão um resultado único quando 
aplicados dentro de casa.

CANJIQUINHA: fazem muito sucesso na deco-
ração interna de casas, criando um acabamento 
perfeito para os ambientes.  As peças são basica-
mente filetes de Arenito ou São Tomé que fazem um encaixe perfeito para revestir as pa-
redes. Podem ser utilizados para dar grande destaque em algum aspecto do projeto, como 
também podem ser utilizados de forma discreta a fim de valorizar um espaço com sutileza. 
Com essa proposta, fica fácil fazer as combinações e buscar o equilíbrio do rústico com o 
moderno.

ARDÓSIA: pedra natural muito resistente e de 
preço mais acessível. No entanto, pode ser extrema-
mente escorregadia, principalmente quando molha-
da. É mais recomendada como revestimento para 
parede, além de ser uma ótima opção para a criação 
de detalhes decorativos e ornamentais. Como man-
cha com facilidade, a ardósia não deve ficar molhada 
por muito tempo e sua limpeza deve ser feita com 
pano úmido e sabão neutro.

QUARTZITO: é uma rocha natural antiderrapante, 
muito absorvente e que não propaga calor, muito in-
dicada para dar acabamento a áreas de lazer e pisci-
nas. Também é possível criar belos mosaicos para pa-
rede com esse tipo de pedra natural, tendo em vista 
que existem muitas cores e matizes deste material. 

GRANITO E MÁRMORE: são pedras muito durá-
veis e resistentes, porém tendem a absorver água e 
gordura com facilidade (o mármore mais do que o 
granito), o que pode causar manchas. Podem ser en-
contradas em uma grande variedade de cores e ma-

tizes, o que faz com que seja fácil combiná-las. Pode ser utilizada em ambientes internos, 
tanto no piso quanto nas paredes.

PEDRA ARTIFICIAL: Revestir paredes de pedra natural implica em reforma e investimen-
to que nem todo mundo está disposto a fazer. Para os que adoram o aspecto da pedra na 
decoração de interiores mas não quer fazer obras, existem painéis que simulam o efeito da 
pedra. São revestimentos que imitam a pedra para decorar parede e espaço. Existem reves-
timentos de todos os preços e qualidade.

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

PEDRAS NATURAIS
RUSTICIDADE E ELEGÂNCIA NO DECOR

POR QUE CONTRATAR UM PROFISSIONAL REGISTRADO?
O profissional determina a segurança e a qualidade da obra, além das garantias 

necessárias para que ela seja realizada sem problemas. É fundamental que a so-
ciedade entenda que aquele que estudou por vários anos está apto para atender 
às demandas existentes. Contratar um profissional é, portanto, necessário para ter 
um bom projeto e para executá-lo com qualidade e economia, prevendo proble-
mas futuros que ocorrem quando o projeto não é feito por um profissional. 

Quando o profissional emite uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
ele está atestando sua aptidão para realizar obras com a melhor técnica, provendo 
bem-estar à sociedade.

O Receituário Agronômico é o instrumento de trabalho do Engenheiro Agrô-
nomo que garante o controle e a fiscalização do comércio e uso indiscriminado e 
inadequado dos agrotóxicos. Desta forma, o profissional é o responsável técnico 
junto ao agricultor, no sentido de melhorar e assegurar a produção agrícola, pre-
servando a saúde humana, animal e ambiental. 

Quando o profissional é registrado, ele está submetido às regras do Sistema 
Confea/Crea, que estão em consonância com o Código de Ética Profissional. Ser re-
gistrado significa que o órgão regulador, Confea/Crea, habilitou aquele profissional 
para trabalhar na área. Sem o registro, o profissional não consegue emitir a ART.

 A carteira de registro profissional nada mais é do que uma certidão do conselho 
profissional para a sociedade, que contrata o profissional habilitado, de que aquele 
profissional tem conhecimento, de que ele concluiu a universidade, faculdade ou 
escola – sejam elas estrangeiras ou brasileiras – e adquiriu conhecimento. 

A missão do Sistema Confea/Crea e Mútua é analisar esse conhecimento e cer-
tificar para a sociedade que aquele profissional, que tem a carteira do Crea, tem 
conhecimento para exercer aquelas atribuições profissionais. A escola tem o papel 
da formação do profissional. A definição das atribuições é papel exclusivo e fun-
damental do Conselho. É crime dar atribuições ao profissional que não tenha o 
conhecimento necessário.

Vivemos uma época de grandes desafios, onde é difícil enfrentar e principal-
mente resgatar os valores em que se acredita, na perspectiva de crescer e melho-
rar e sempre em defesa dos interesses dos seus associados e ainda contribuindo 
para a cons¬trução de uma Sociedade melhor e com mais qualidade de vida. 

Este papel cabe à Entidades de Classe, que representam o Sistema, sobretudo 
quanto à valorização profissional, defesa dos interesses dos profissionais e repre-
sentação no debate das políticas públicas de seus municípios.

ESF na Vila São João deve ser 
reinaugurado em dezembro

Até dezembro, o atendimento na área 
de saúde na Vila São João deve dobrar, 
conforme a prefeitura de Torres. Foi 
anunciado nesta segunda-feira, 14 de 
agosto, que a unidade de saúde Padre 
Luiz Benini, da Vila, será reaberta depois 
de permanecer três anos fechada. Pe-
didos de compras para equipamentos e 
mobiliário já foram encaminhados nesta 
manhã pelo prefeito Carlos Souza junto 
com a secretária de Saúde, Suzana Ma-
chado, e o presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Francisco Pereira.

 Todos os instrumentos serão adqui-
ridos por meio de duas emendas par-
lamentares recebidas em 2015, agora 
empregadas a partir da otimização de 
recursos adotadas nesta gestão. São 

duas as emendas: da deputada Manuela 
d’Ávila (PC do B) no valor de R$ 250 mil, 
e do deputado Renato Molling (PP), no 
valor de R$ 50 mil.

 Além dos equipamentos e mobili-
ário, através destas emendas será ad-
quirido um carro que deverá atender 
os dois ESF’s. Conforme a secretária, a 
reativação do posto Padre Luiz Benini, 
situado na Rua Diamantino Joaquim Pe-
reira, representa um grande ganho para 
a população da Vila São João, pois fará 
uma prestação total de serviço em saú-
de pública como já acontece com o ESF 
Alberto João Miguel, localizado na Padre 
Réus. “Uma só unidade é inviável para a 
Vila, em dezembro vai melhorar”, con-
clui.

Após queda do 7° andar, óbito 
no centro de Torres

No começo da tarde desta quarta-
-feira (16), uma senhora morreu em 
decorrência de uma queda do sétimo 
andar de um prédio na esquina entre a 
Av. Benjamin Constant com a Rua Bor-
ges de Medeiros, em Torres.  Segundo 

informações averiguadas pelo jornal A 
FOLHA, ela morava em apartamento 
no prédio, e teria 76 anos de idade. 
Quando a ambulância chegou ao local, 
não havia mais nada que pudesse ser 
feito.
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O governador do RS, José Ivo Sar-
tori, afirmou em evento público que 
“modernizar o Estado, promover o 
crescimento e servir às pessoas são 
condições para colocar o Rio Grande 
nos trilhos”. Este é o caminho apon-
tado pelo presidente Temer para os 
rumos do Brasil, também, o que con-
cordo.

Independente de rumos que o nos-
so presidente e o PMDB - partido 
dos dois governantes - terão após os 
desdobramentos dos casos de polícia 
que estão em fase de investigação e 
julgamento, acho que este rumo é o 
MAIS RESPONSÁVEL, para o Bra-
sil e para o RS. Casualmente os dois 
governos estão apagando incêndios de 
falta de responsabilidade fiscal do go-
verno Dilma, em Brasília, e do gover-
no Tarso, no RS. Parece que o PT se 
caracteriza por priorizar seus planos, 
independente de os cofres e orçamen-
tos dos governos terem fôlego para tal. 

O pior de tudo isto é que muitos 
recursos foram gastos em consumo, 
em transferência de renda direta, em 
aumentos de salários acima da capa-
cidade orçamentária, em incentivos 
fiscais para categorias empresariais e 
de trabalhadores, de sindicatos e etc. 
O legado destes excessos de gastos 

dos governos do RS e do Brasil foram 
baixos se olharmos sob a ótica de in-
vestimentos em infraestrutura, além 
do dinheiro desviado, que parece não 
ser uma marca só do PT, pois inclui 
várias agremiações.

Alguns defensores do PT insistem 
que foram gerados empregos no go-
verno Lula, mas logo depois, ainda 
no governo Dilma, o desemprego es-
tourou, e hoje tem menos gente em-
pregada do que no início do governo 
Lula, ou seja: a sociedade experimen-
tou algo artificial e teve de recuar mais 
ainda depois... Como experimentar 
uma situação, gostar, mas perder a se-
guir... Como comer uma amostra grá-
tis e não conseguir levar pra casa...

Independente do PMDB e de outros 
partidos no poder, parece-me que a 
responsabilidade fiscal deve estar no 
ápice das ações. O governo FHC e 
parte do governo Lula atuaram com 
metas e objetivos de SUPERAVIT pri-
mário. Atualmente nosso rombo é de 
R$ 150 bilhões anuais como se projeta 
ainda para este ano.  Portanto, deverí-
amos APOIAR as reformas TRABA-
LHISTA e PREVIDENCIÁRIA em 
negociação no Congresso Nacional, 
colocando o tema ACIMA de bandei-
ras partidárias.

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

Responsabilidade Fiscal e o Legado invisível

OPINIÃO

 PRÊMIO PARA TORRES!

CÂMERAS COLOCADAS DE FORMA SUSTENTÁVEL, EM 
PROJETO DE LEI...

Falando em Câmeras, o mesmo vereador 
Marcos (PMDB) formalizou pedido de Indi-
cação onde ele sugere ao Poder Executivo que 
seja estudado a possibilidade de envio à Câma-
ra Municipal de um Projeto de Lei concedendo 
desconto no IPTU justamente para empresas e 
munícipes que promovam a instalação de câ-
meras de videomonitoramento em frente aos 
seus estabelecimentos ou imó-
veis.

Desta forma, a cidade de 
Torres pode, sim, praticar 
uma verdadeira POLÍTICA 
PÚBLICA praticamente SUS-
TENTÁVEL, para que o tema 
Segurança seja abordado sem a 
continuidade da velha forma de 
atacar o problema: chamando o 
Estado, a BM e a Polícia Civil, 
criticando e... Esperando... 

Parabéns ao vereador. 

O site de reser-
vas mais conheci-
do do mundo, O 
BOOKING, classifi-
cou a Pousada aqui de 
Torres, a Solar Dom 
Kido, com a nota 8.8 
e com o comentário 
classificando o esta-
belecimento de FA-
BULOSO.

Muitos outros lu-
gares devem receber 
prêmios, ainda, assim 
como outros já rece-
beram, me parece. 
Mas os torrenses e 
o diretores da Dom Kido estão de Para-
béns. Trata-se de um reconhecimento do 

trade de Turismo nacional. E o turismo é 
NOSSA maior força na ECONOMIA lo-
cal. Parabéns!

Na última quinta-feira, dia 17 de agosto, 
na Câmara Municipal de Torres, uma reu-
nião coordenada pela Comissão Especial de 
Segurança Pública, presidida pelo Vereador 
Marcos Paulo Klassen (PMDB), juntamen-
te com o vereador Jeferson de Jesus Santos 
(PTB) tratou de temas de Segurança Públi-
ca em Torres e no Litoral Norte. O encontro 
de trabalho teve também a presença de ve-
readores da Região.

Conforme nota emitida pera a impren-
sa pelo gabinete de Marcos Klassen, após 
serem debatidas as necessidades da região 
em relação a Segurança Pública, o grupo 

irá formatar uma espécie de carta para ser 
encaminhada ao Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 
O grupo espera resumir, no documento, as 
medidas necessárias para diminuir o alto 
índice de criminalidade na região do Litoral 
Norte.

Em minha opinião, colocar Câmeras em 
parceria com a iniciativa privada (como 
parece estar sendo avaliado) será uma bela 
ação para gerar medo nos meliantes. Além 
disto, provas para capturar criminosos são 
mais cabais com filmes, o que interrompe 
'carreiras' de espertinhos. 

Mais reunião sobre SEGURANÇA
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Na abordagem, Paulo Seco ofereceu suborno aos policiais militares no valor de um milhão de reais para que a Brigada Militar não realizasse as prisões

POLICIAL

BM prende traficante internacional em Tramandaí
A Brigada Militar prendeu o trafican-

te internacioanl José Paulo Vieira de 
Mello, conhecido por Paulo Seco, no 
início da noite da quinta-feira (10), em 
Tramandai. Ele vinha sendo procura-
do, inclusive, pela Interpol. Junto com 
o traficante foram presas outras oito 
pessoas, sendo três mulheres e cinco 
homens, dois deles de nacionalidade 
colombiana. Quase toda a quadrilha 
tem antecedentes criminais por tráfico, 
corrupção de menores e roubos.

 Na abordagem, Paulo Seco ofereceu 
suborno aos policiais militares no valor 
de um milhão de reais para que a Briga-
da Militar não realizasse as prisões.

 A Brigada Militar chegou na qua-

drilha por meio da abordagem de um 
veículo Blazer, na avenida Fernandes 
Bastos, uma das principais vias da ci-
dade, dirigido pela mulher de iniciais 
C.F.B. (30 anos). No interior do carro 
foram encontradas diversas carteiras 
de identidade com nomes diferentes e 
a mesma foto da condutora da Blazer. A 
partir desse momento, quatro viaturas 
se dirigiram para o endereço no bairro 
Cruzeiro do Sul, onde C.F.B. relatou que 
vivia com seu marido.

 Na residência, a quadrilha foi sur-
preendida pela Brigada Militar. Todos 
tentaram fugir, mas  foram captura-
dos pelas guarnições. No local, havia 
103 mil reais em cédulas, 40 telefones 

celulares, ferramentas semelhantes 
àquelas utilizadas em arrombamentos 
de caixas eletrônicos e oito veículos dos 
modelos Frontier, Amarok, Zafira e Peu-
geot 207,além de um caminhão F4000 
e uma retroescavadeira. Foi solicitado 
guincho para a remoção dos veículos, 
incluindo a Blazer do início da aborda-
gem policial.

 Os indivíduos foram encaminhados 
para a Delegacia de Polícia. A operação, 
desencadeada pela Brigada Militar, foi 
acompanhada pelo comandante e sub-
comandante da 3ª Companhia do 2º 
Batalhão de Policiamento de Áreas Tu-
rísticas (2º BPAT), pelo delegado e por 
um inspetor da Polícia Civil. Criminoso Paulo Seco

Na terça-feira dia 15, por volta das 
21hs, a Brigada Militar abordou o suspeito 
R.S.F.J. de 18 anos de idade, na rua Central 
na Praia da Cal (Rua Alfiero Zanardi). Du-
rante diálogo na abordagem, o mesmo ad-
mitiu vender maconha na escola Jorge La-

cerda, em Torres, e que em sua casa havia 
dinheiro e droga fracionada para venda.

Conforme a BM de Torres, o jovem per-
mitiu a entrada em sua residência onde 
foi localizado os produtos citados sendo 
83,30 gramas de Maconha, material para 

embalagem e a quantia de 170 
reais em moeda corrente. A 
droga encontrava-se fraciona-
da e embalada dentro da mo-
chila escolar do mesmo.

Foi dada a voz de prisão ao 
mesmo, que após ser encami-
nhado ao Pronto Atendimen-
to, posteriormente foi para a 
Delegacia de Policia onde foi 
lavrado o Auto de Prisão em 
Flagrante.

BRIGADA MILITAR DE TORRES 
PRENDE JOVEM QUE admitiu vender 

maconha EM ESCOLA

HOMICIDAS FORAGIDOS CAPTURADOS 
NO PASSO DE TORRES

Com a interatividade entre as institui-
ções Brigada Militar de Torres (RS) e a Polí-
cia Militar do Passo de Torres (SC), cidades 
vizinhas e divididas apenas por uma pon-
te, está sendo possível realizar algumas 
operações diferenciadas. Conforme a BM 
de Torres, a parceria fortalece o trabalho 
local e permite tirar das ruas dos muni-
cípios fugitivos, foragidos e pessoas com 
mandado de prisão.

Exemplo desta interação foram as pri-
sões realizadas na manhã desta quar-
ta-feira, 16, na área central de Passo de 
Torres. Na ocasião, os indivíduos M.C.C. e 
N.W.M. - que estavam com mandado de 

em aberto por terem cometido de homi-
cídio simples - foram localizados e recap-
turados. Os dois foram encaminhados pra 
delegacia de policia civil de Praia Grande

Mais um foragido da  preso
Já na segunda-feira dia 14, por volta das 

18hs, a Brigada Militar deslocou-se até a 
rua Recife, Bairro Praia da Cal, onde havia 
denúncia do paradouro de um foragido da 
justiça. No local, foi localizado o indivíduo 

de iniciais R.B. o qual encontrava-se com 
mandado de prisão desde o ano de 2014. 
O mesmo foi preso e encaminhado até a 
Delegacia de Policia para os procedimen-
tos cabíveis.

NOVA PRISÃO POR TRAFICO DE 
DROGAS EM TORRES

Torres, noite de 11 de Agosto. Por volta 
das 22h, em abordagem de rotina, foi loca-
lizado  G.C.S 23 anos. E em revista pessoal 
ao mesmo, foi localizado materiais usados 
para embalagens de drogas. Ao ser indaga-
do, não soube informar com convicção do 
que se tratava o material.

Com autorização de sua mãe, foi reali-

zado averiguação no interior da residência 
onde foram localizados uma balança de 
precisão e 391,9g de cocaína, entre outros 
objetos usados para o trafico no local. Dian-
te dos fatos, foram apreendidos os objetos 
e encaminhados juntamente com o acusa-
do até a Delegacia de Policia para lavratura 
do flagrante por Tráfico de Drogas.
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 Os grupos de antitabagismo são forma-
dos por um mínimo de dez e no máximo 
30 pacientes. O grupo é preparado para 
reunir-se durante três meses. Reuniões se-

manais no primeiro mês, encontros quinze-
nais no segundo mês e uma última reunião 
no terceiro. 

Basicamente o tema é tratado em ses-

sões, onde o fumante precisa no primeiro 
momento “Entender por que se fuma e 
como isso afeta a saúde”. A segunda sessão 
trata sobre “Os primeiros dias sem fumar". 

No encontro seguinte é abordado “Como 
vencer os obstáculos para permanecer sem 
fumar" e, por último, trata sobre “Benefí-
cios obtidos após parar de fumar”.

TORRES

Torres promove evento regional que capacita 
servidores da saúde para tratamento contra o fumo

Senac Torres divulga trabalhos 
de alunos na 8ª Feira de 

Projetos
Incentivar a produção científica em todos 

os níveis de ensino das escolas Senac é um 
dos objetivos da 8ª Feira de Projetos e 5ª 
Mostra de Inovação, do Senac-RS. O evento, 
que acontece entre os dias 16 e 18 de agosto, 
no Centro de Eventos do BarraShopping Sul 
(Av. Diário de Notícias, 300) reunirá mais de 
80 trabalhos de alunos de 35 escolas de 30 
cidades do Estado. Com o tema “Construin-
do Soluções para Empresas de Comércio de 
Bens, Serviços e turismo”, o evento visa arti-
cular teoria e prática e divulgar a produção 
científica e tecnológica desenvolvida pelos 
estudantes de cursos livres, de Aprendiza-
gem Comercial, Qualificação Profissional, 
Técnicos e Educação Superior. Os projetos 
versam sobre Gestão, Comércio, Tecnologia 
da Informação, Design, Gastronomia, Hospi-
talidade, Lazer, Saúde, Moda, Beleza, Quali-
dade e Inovação, entre outras áreas.

E o Senac Torres estará presente com os 
dois trabalhos. Um deles é “Ferramenta de 

controle de validade de produtos. Uma solu-
ção para evitar desperdício”, dos alunos Ca-
rolina Silva, Roque Moro e Sandra Souza, sob 
a coordenação do docente Adilson Osanar 
Oliveira da Cruz Filho; o outro é “Inovando o 
turismo de Torres através de cabine de infor-
mações turísticas”, dos alunos Matheus dos 
Santos da Silva e Thayane de Oliveira Cons-
tant, coordenado pelo docente Eduardo 
Alves Ribeiro. Os estudantes são alunos do 
curso Técnico em Administração e do Curso 
de Aprendizagem Comercial em Serviços de 
Vendas, respectivamente.

Para o diretor regional do Senac-RS, José 
Paulo da Rosa, o melhor caminho para supe-
rar as dificuldades do mundo atual é através 
da educação e da produção intelectual. “O 
maior desafio do Senac, enquanto institui-
ção de ensino, é melhorar a qualidade da 
educação. E este evento vai ao encontro dis-
so: estimular a elaboração de trabalhos que 
encontrem soluções”, afirma o diretor.

Curso de Libras qualifica 
servidores torrenses

No dia 9 de agosto iniciou o Curso de Li-
bras para qualificar servidores da Prefeitura 
de Torres. O curso em parceria com o Insti-
tuto Federal Catarinense, é ministrado pela 
professora Maria Auxiliadora, e tem como 
proposta apresentar conteúdos da Língua 
de Sinais, como segunda língua. Vinte e cin-
co servidores participam da iniciativa.

 Um dos principais objetivos é compre-
ender e comunicar em Língua de Sinais 
como segunda língua, entender a cultura 

surda e ainda orientar para o aspecto fun-
cional da língua de sinais. Na metodologia, 
ferramentas diversas com dinâmicas, aulas 
interativas e conversação.

 Com carga horária de 40 horas, o cur-
so ocorre todas as quartas-feiras, das 8h às 
12h, até o dia 18 de outubro de 2017, nas 
dependências do Clube Capesca. Este cur-
so ainda acontecerá em três níveis, sendo 
este o inicial e após o nível intermediário e 
o avançado.

Com Prefeitura de Torres

Cerca de 80 servidores municipais, 
profissionais ligados à área de Saúde, do 
Litoral Norte, participaram em Torres, na 
última sexta-feira (11 de agosto), de Cur-
so de Capacitação do Programa Nacional 
de Controle do Tabagismo, promoção do 
Instituto Nacional do Câncer em parce-
ria com a 18º Coordenadoria Regional de 
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. O 
objetivo do evento foi de capacitar médi-
cos, enfermeiros, psicólogos, nutricionis-
tas, fisioterapeutas, farmacêuticos, assis-
tentes sociais, educadores sociais, entre 
outros.

 Durante todo o dia, nas dependências 
do Hotel De Rose, profissionais da região 
receberam orientação de quatro multipli-

cadores. São eles, a psicóloga Caroline Le-
mos da Silva e a assistente social Rosilene 
Motter, ambas da Prefeitura de Torres, o 
psicólogo Henrique Zilli, com atuação em 
Santo Antônio e Caraá e a nuricionista Ga-
briela Jurach, coordenadora regional do 
Programa, da 18º Coordenadoria. Todos 
os profissionais que participam da capa-
citação são servidores das unidades de 
saúde, seja, dos ESF’s.

 Esta capacitação é um pré-requisito 
para a criação de novos grupos contra o 
tabagismo, destacou a secretária munici-
pal de Saúde, Suzana Machado. Em Tor-
res, até o momento, os grupos são orga-
nizados pelo Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família. Com a ação, a iniciativa deve se 
ampliar, comenta o farmacêutico Gusta-
vo Prates, coordenador do Núcleo. Quem 

deseja parar de fumar, pode procurar 
apoio nas unidades de saúde do municí-
pio. A partir deste contato e de uma ava-

liação clínica, o fumante fica conhecendo 
o calendário dos grupos de antitabagismo 
oferecido pela Prefeitura.

Sobre o grupo antitabagismo

Prefeitura torrense amplia horário 
de atendimento ao público

TORRES - Com o objetivo de melhor 
atender os contribuintes, a Prefeitura 
amplia o horário de atendimento ao pú-
blico da maioria de seus serviços. A par-
tir do dia 21 de agosto, segunda-feira, a 
administração municipal passa a aten-
der às segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30 e 

às terças e quintas-feiras, das 13h às 
17h30, sendo que haverá expediente in-
terno, das 17h30 às 19h, de segunda a 
quinta-feira e na sexta-feira, até 18h30, 
para fechar a carga horária de oito ho-
ras. A ampliação no horário visa facilitar 
o acesso do contribuinte aos serviços 
municipais.
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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

OPORTUNIDADE!
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ANÚNCIOS PENZ IMÓVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venha nos visitar. Temos outros imóveis 
a oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
8446 4474 (51) 9918 4841
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CONVOCAÇÃO PARA ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIE-
TÁRIOS DO EDIFÍCIO MÔNACO

Pela presente, ficam os Senhores 
(as) Proprietários (as) do EDIFÍCIO 
MÔNACO CONVOCADOS (DAS), 

para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se 
no dia 2 DE SETEMBRO DE 2017, 

SÁBADO, nas dependências da 
Agile Assessoria e Administração de 
Condomínios, sito à Rua Leonardo 
Truda, 540, na cidade de TORRES, 

às 9h (nove horas), em primeira 
chamada, com a presença da totali-
dade dos Condôminos, e às 9h15hs 
(nove horas e quinze minutos), em 
segunda chamada, com qualquer 

número de presentes, para aprecia-
ção e deliberação da seguinte 

ORDEM DO DIA:

1. Deliberação a cerca da exclusão 
dos Associados Inadimplentes – 

701, 703, 704, 705, 803, 905, 1007, 
1205, 1305 e 1403 – nos termos do 
Estatuto da Associação dos Proprie-

tários do Edifício Mônaco;
2. Informação e deliberação acerca 

do Processo do Banco Sicredi;
3. Informação a cerca do prazo de 

entrega do Empreendimento Edifício 
Mônaco;

4. Informação sobre os serviços ex-
tras executados no Empreendimento 

pela Construtora BTC;
5. Informação e deliberação sobre 

os orçamentos para termino da obra 
e deliberação sobre o cronograma 

físico financeiro;
6. Informação e deliberação acerca 

da regularização dos terrenos e 
aprovação do projeto da edifica-

ção junto a Prefeitura Municipal de 
Torres-RS.

Ficam NOTIFICADOS os senhores 
(as) Proprietários (as), que:

1º - O não comparecimento à As-
sembleia em apreço implicará na 

anuência das decisões dos presen-
tes, as quais se tornarão obrigató-

rias a todos;

3º - Os Proprietários poderão fazer-
-se representar por Procuradores. 
O documento de PROCURAÇÃO 
deverá ser datado e constar a que 

se destina e a extensão dos poderes 
estabelecidos.

Torres,11 de julho de 2017.

Sérgio Carpeggiani
Presidente

Associação dos Proprietários do 
Edifício Mônaco

ERRATA - JORNAL A FOLHA
Na matéria "ALEITAMENTO MATERNO: Do 'Mamaço' na Prainha ao debate sobre 

amamentação" - publicada na página 26 da edição 580 do jornal A FOLHA - nos 
equivocamos ao reportar um dos nomes que serviu de fonte para a reportagem. 

No intertítulo 'Ajudando a mãe a amamentar', repetimos o nome da pediatra Rena-
ta da Rosa Lentz como fonte de informações nutricionais sobre o leite materno, 

quando na verdade quem havia contribuído com as informações era a nutricionis-
ta Renata Teixeira, do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) de Torres. 



18 A FOLHASexta-Feira, 18 de Agosto de 2017

ê

Genteee! Parece mentira mas estamos no século XXI lidando com nazistas. 
Como se já não bastassem os psicoloucos da atualidade que estão no poder 
mundo afora agora também temos que aguentar os remanescentes da Ku Klux 
Klan. Ainda hoje existe gente que acha que o mundo deveria ser branco. Mas 
a atual discussão é sobre se o nazismo é de direita ou esquerda. Não é nem 
uma coisa e nem outra. O nazismo não se trata de 'partido' e/ou ignorância, 
é uma patologia. Donald Trump parece bipolar, mas não é. Ele diz uma coisa 
louca e logo depois o ghostwriter de plantão pede pra ele corrigir o discurso... 
pra evitar a queimação de filme. E, afinal, quem é psicopata social não pode 
ser outra coisa. Esse cara está acabando com o mundo. Executivos e CEOs de 
multinacionais membros do Conselho da Indústria e do Fórum de Estratégia 
e Política do presidente americano abandonaram o “barco” porque cansaram 
de compactuar com as decisões insanas e sem sentido de Trump. Ele resolveu 
dissolver o grupo todo, já que eles começaram a se retirar. Muito fácil perce-
ber quando um líder está, ou melhor, é doente. Acho que Trump precisa fazer 
terapia urgente antes que ele faça mais besteiras. Alguém já viu um psicopata 
social curado? Eu também não. Isso tudo me fez lembrar uma coisínea que 
sempre aparece nas consultas com os pacientes... a subjetividade como impo-
sição. A causa principal do nosso sofrimento é viver nossa subjetividade como 
se ela fosse objetiva. O outro não tem nenhuma obrigação de aceitar o que 
eu acredito ser a melhor forma de existir e viver nesse mundo. Reflitam aí que 
eu reflito aqui. Então! Vamos falar sobre o flúor? Vocês sabiam que o flúor é 
um elemento químico cancerígeno? Pois é. Uma coisa chamada informações, 
informações everywhere! O flúor não só pode causar câncer nos ossos como 
também pode calcificar a glândula pineal... glândula responsável pelos ciclos 
circadianos (sono, atividade sexual e reprodução). O flúor é mais tóxico que o 
chumbo e é usado pra fabricação de armas nucleares. Seguem algumas diquí-
neas pra diminuir o consumo de flúor. Pra diminuir o flúor na água coloque al-
gumas folhas de manjericão-santo num litro de água e deixe agir por 8 horas. 
Quanto à pasta de dente ela pode ser caseira. O gel da babosa pode ser usado 
na escovação dos dentes diariamente. Radical, né? Não. Esse tipo de coisa só 
acontece quando a gente se conscientiza das coisas... através da leitura, in-
formação ou troca de ideiasss. Falando nisso... sobre o que vocês estão lendo 
ultimamente? Leiam, leiam sobre tudo. Tenho certeza que vão se divertir. Olha 
só que interessante! A caridade é um movimento vertical e a solidariedade é 
horizontal. Aprendi isso com a astróloga Maria Eugênia Castro numa entrevista 
em que ela falava sobre a nossa entrada na tal Era de Aquário. No momento 
estamos vivendo a transição das Eras. A Era de Peixes começou lá na época de 
Jesus junto com o cristianismo e vem vindo até agora... é uma Era de muita 
ilusão, confusão, falsidade e esquemas fraudulentos... mas também de genti-
leza, intuição e caridade. A Era de Aquário vai trazer a união entre os povos, 
a renovação de energias, a solidariedade e o verdadeiro altruísmo. A geração 
que vai salvar o mundo de pessoas como o Trump ainda não nasceu. Enquan-
to eles não vêm podemos contar com a inteligência dos índigos e a calma 
dos cristais. Apesar de todo o desequilíbrio que anda acontecendo no mundo 
precisamos continuar alimentando a esperança. A esperança é intrínseca à 
respiração. Quem tem esperança mantém vivo o sonho e faz florescer a vida 
a cada instante, não apenas em si, mas também nos outros. Boa semana pra 
todos nós! :)

Terapeuta Holística CRTH 0345 - Whats App 11 991352170
Terapia c/ Florais de Bach / Reiki / Tarot (Marselha e 
Egípcio) / Feng Shui
Rua Júlio de Castilhos, 423 - Galeria Top Torres - 2º andar - 
Sala 22 - Torres - RS

Caroline Westphalen

Filosofando Sem Filtro

COLUNISTAS 

          Você entra em uma cafeteria, seu desejo é apenas tomar um simples 
café, mas, gostoso café com todo o conforto que você merece. De repente 
você começa a olhar em volta e a cafeteria é desorganizada e empoeirada, 
o ambiente não possui um cheiro agradável. Como que um lugar onde serve 
café, algo tão aromatizante, não tem um cheiro agradável?! Mas você insiste 
em ficar, afinal você ainda quer tomar o seu café. Pega o cardápio, mas está 
tão velho e apagado que mal consegue entender o que está escrito. Chama 
o garçom para lhe pedir ajuda, este chega com tanta indiferença para lhe 
atender que você se sente culpado de tê-lo chamado, pois o mesmo estava  
mexendo  em seu celular. Sim... o garçom desta cafeteria estava mexendo 
em seu celular enquanto havia clientes para atender, estabelecimento para 
organizar e afins. 

 Naquele autêntico caos você sente-se frustrado, afinal só gostaria de 
ser bem atendido e tomar um simples café com conforto. Compreende que 
ali realmente não é o local adequado para satisfazer o seu desejo, agradece 
o garçom, vira as costas e vai embora. 

Toda esta introdução serve para mostrar como um bom merchandising é 
importante e influencia na sua decisão final de consumo por determinado 
produto ou serviço.

Mas afinal de contas, o que é merchandising?

Merchandising é o conjunto de ações de marketing e comunicação realiza-
das no PDV (ponto de venda) designadas a diferenciar e promover marcas, 
produtos e serviços como: abordagem, colocação de materiais promocio-
nais, iluminação, som adequado, cheiro, em suma, todas as práticas cujo 
seu principal objetivo é fazer com que você consumidor, estando diante de 
um produto ou serviço escolha “aquele” que mais lhe chame a atenção.

Merchandising é uma atividade muito antiga que nasceu praticamente 
junto com a venda, e vem se desenvolvendo através de tempos, com a 
melhor escolha do PDV. O merchandising evolui de tal forma que, as lojas 
começaram a perceber o sucesso das vitrines e notar que as mercadorias 
expostas tinham mais giro em comparação as que ficavam atrás do balcão, 
e com isso através dos anos foi se criando o auto-serviço.

Com o passar dos anos foram sendo desenvolvidas algumas técnicas para 
uma melhor exposição de mercadorias. Estratégias de localização dentro de 
supermercados, e outros estabelecimentos, são observados e disputados 
por grandes empresas diariamente, fazendo com que essas, utilizem de mui-
tas formas para garantir um espaço que traga bons resultados em virtude do 
grande número de circulação de possíveis clientes/consumidores.

 Alguns dos benefícios utilizados por grandes empresas para garantir seu 
espaço e localização privilegiada nas gôndolas são descontos em compras, 
viagens e até mesmo em dinheiro. Deixando assim de participar dessa guer-
ra entre promotores e dificultando a entrada de possíveis concorrentes no 
mercado. E talvez, o grande aprendizado para quem busca qualidade na 
hora de por em prática técnicas de merchandising, seja, fazer com que pos-
síveis compradores parem o olhar no seu produto e conheçam sua marca, 
diante de prateleiras recheadas de produtos similares e concorrentes.

Conforme dados da Veronis, Shler& Assoc. (apud Blessa, 2010, p. 15), ao 
medir a percepção dos cinco sentidos humanos: “..aprendemos 1,0% pelo 
paladar; 1,5% pelo tato; 3,5% pelo olfato; 11,0% pela audição e 83,0% 
pela visão”. E é exatamente nesse quesito que sua empresa deve investir 
para obter sucesso, obedecendo alguns dos seus princípios básicos que são: 
destacar o produto ou a marca, exposição em locais de grande fluxo e cir-
culação.

É preciso buscar recursos de merchandising que transformem o momento 
de compra em diversão e prazer, criando um ambiente favorável à compra e 
tornando o ponto de venda atrativo, colocando o produto/serviço e consu-
midor frente a frente, satisfazendo e atraindo clientes.

Por Michelle Martins (acadêmica do  Curso  de Estética e Cosmética),   
Deivid Germann  e Luiz Paulo Lumertz (acadêmicos do Curso de 
Administração da ULBRA Torres).

ULBRA e você
conversa com profissionais

O fabuloso universo do 
merchandising no Ponto de Venda

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PELO PRESENTE Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal do PARTIDO 
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE TORRES/RS, CONVOCA todos os 

seus filiados com direito a voto, para a Convenção Municipal a ser realizada em 26 de 
agosto de 2017, nas dependências do Plenário da Câmara de Vereadores de Torres/RS, 
sito a Avenida do Riacho nº 1407, centro, nesta cidade, com início às 09h e com térmi-

no às 17h, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;
b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Conselho de Ética e Disciplina Partidária;

c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção Estadual, titular(es) e suplente(s);
d) Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos Membros titulares e suplentes da Co-

missão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

Torres 14 de agosto de 2017.

Dani dos Santos Pereira
Presidente 
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ÁRIES - Pra você é uma ótima semana, 
ariano. Tem coisas novas acontecendo e 
até sonhos se realizando. São ótimos dias 
para os assuntos amorosos em uma sema-
na cheia de amor e prazer. O céu te pede 
coragem, energia e foco. Mas é importante 

rever sua rotina, organizar melhor seus horários e cuidar da 
sua saúde. E não deixe de fazer as coisas do dia a dia. Cui-
dado com os gastos.

TOURO - Uma semana de mais sensibi-
lidade, taurino. você está sentindo tudo 
mais e você precisa até tomar cuidado 
para não comer ou gastar demais. Cuida-
do também com as palavras e a comunica-
ção em geral. É hora de rever o que você 

gosta de fazer, e para sentar e conversar coisas importantes 
da sua relação. É um ótimo momento para resgatar uma 
velha paixão ou hobbie.

GÊMEOS - Começou a fase de rever tudo, 
geminiano, do seu comportamento à rotina, 
da relação ao trabalho. São dias de mais 
contato com suas emoções e percepções 
sobre a vida. Um bom momento para comu-
nicar, divulgar, conversar e para todos as-

suntos intelectuais, como escrita, estudos, cursos, etc. Uma 
viagem pode ter fazer bem, mesmo que seja só no fim de 
semana. Cuide-se!

CÂNCER - É uma ótima semana para 
sentar e avaliar melhor seus projetos, can-
ceriano. É para selecionar bem e colocar 
energia só no que vale mesmo a pena. Boa 
semana para investir em algo que você já 
vinha planejando. Semana para rever seus 

conceitos, ideias e opiniões. Você pode resgatar um velho 
plano de fazer um curso ou uma viagem, ou conhecer algum 
lugar em sua cidade.

LEÃO - É um bom momento para começar 
algo novo, leonino, mas só se você tiver 
muita certeza do que você está fazendo. 
Dias importantes no trabalho, com mais 
sucesso e visibilidade. Um momento para 
rever as finanças e se organizar melhor. 

Mas emoções podem ficar intensas e instáveis demais. 
Tome cuidado pra não ter recaídas e se envolver com 
situações mal resolvidas do passado.

VIRGEM - Começou a temporada das 
revisões todas em sua vida, virginiano. É 
importante rever tudo, começando pela 
sua forma de enxergar as coisas e se po-
sicionar no mundo. Pode mudar o visual e 
o que mais você quiser em sua vida. Óti-

mo momento para resolver assuntos do passado. Semana 
positiva para planejar o futuro, da próxima viagem ou seu 
futuro profissional.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 14/08 e 21/08)
Por Titi Vidal

LIBRA - Faça todos contatos que puder, li-
briano. Semana intensa, libriano. E você 
pode oscilar um pouco por estar sentindo 
tudo tão profundamente. Uma boa semana 
para mudar alguma coisa em sua vida e o 
momento é incrível se você quer terminar 

ou finalizar qualquer coisa. Ótimo momento para estar com 
seus amigos. Tome cuidado pra não se envolver demais com 
as emoções nos assuntos de trabalho. Não se exponha.

CAPRICÓRNIO - Abrace as mu-
danças, capricorniano. E mer-
gulhe fundo nas novidades. No 
amor, vá com calma porque você 
pode se magoar com mais facili-
dade, ou magoar o outro por ser 

direto ou pressionar demais. Tente viver os bons 
momentos e deixar fluir, vivendo um dia de cada 
vez. Tente se reconectar aos seus planos, so-
nhos, vontades e necessidades mais profundas 
e reais.

AQUÁRIO - Respeite sua vontade 
de ficar mais dentro de casa, aqua-
riano. Cuidado pra não apressar 
demais os outros, especialmen-
te no trabalho. Tente respeitar o 
ritmo da vida e não force a barra. 

Isso pode magoar a você e as outras pessoas com 
quem você convive. É um momento importante 
para ajustar alguns detalhes, rever algumas coisas 
e se precisar, até eliminar algumas ideias.

PEIXES - É um ótimo momento 
para rever suas relações, pisciano. 
Aproveite pra sentar e conversar 
se precisar. Se precisa finalizar al-
guma coisa, o momento é bom pra 
isso também, assim como é ótimo 

para aproximar mais você das pessoas que são im-
portantes na sua vida. Cuidado pra não se magoar 
com facilidade e para não descontar seus proble-
mas nas pessoas que você mais ama.

ESCORPIÃO - Ótimo momento para começar 
coisas novas no trabalho, escorpiano. Você pode 
aproveitar esses dias para se organizar melhor e 
para aprofundar relações e parcerias profissionais. 
Ótima semana para rever velhos amigos e fazer 
contato com gente com quem você não fala há al-

gum tempo. Aproveite esses dias de mais energia, otimismo, cora-
gem e bem estar. Sorte também.

SAGITÁRIO - Ótimo momento para repensar o 
futuro, sagitariano. E se puder, já mude alguma 
coisa bem agora. A semana é importante para 
definições de trabalho, pensando inclusive nos 
resultados de longo prazo. Também é sua chan-
ce de resgatar velhos sonhos e projetos profis-

sionais. Uma boa semana para sentar e colocar projetos e pla-
nos no papel, e pensar em como organizar seu tempo.

VARIEDADES
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 Cidade de Arroio do Sal investirá 
R$ 200 mil em recuperação de 

calçamentos só em 2017
Desde o inicio deste ano, a nova pre-

feitura de Arroio do Sal, eleita no ano 
passado, realiza um projeto de recupe-
ração de calçamentos de ruas cobertas 
por pedra irregular. Previsões feitas 
pela municipalidade local indicam que 
até o final do ano serão em torno de 
R$ 200 mil investidos na tarefa de recu-
perar vias defeituosa, perfazendo uma 
área de 12.500m². Conforme informa a 
prefeitura para a imprensa, até o mês 
de agosto deverão ser recuperados 
9.800m² de calçamentos em diversos 
pontos do município, mas que metade 
da meta anual.

Trechos que ainda irão 
receber recuperação

Os trechos que ainda serão recuperados são: 
na Avenida Farrapos, Avenida Central, Avenida 
Federal, Avenida Paquetá, Avenida Ponciano de 
Vargas, Avenida Joaquina Vargas (remanescente), 
Avenida Atlântida, Rua São Domingos, Rua Carlos 
Barbosa, Rua dos Girassóis, Rua Afonsina Paim, 
Rua Cel. Severiano Rua da Silva, Rua Verde Mar, 
Rua Capitão Dário Reis Darisbo, Rua Florianópolis, 
Rua Bento Gonçalves, Rua Joaquina Vargas e Rua 
Gustavo Raupp.

O projeto de recuperação dos trechos foi ela-
borado pelas Secretarias de Obras e Transportes, 

em parceria com a Secretaria do Planejamento e 
o Prefeito Municipal, Affonso Flávio Angst (Bolão). 
Na prática, vias que teoricamente não receberão 
pavimentação asfáltica nos próximos anos estão 
sendo recuperadas e deixadas boas e seguras 
para trafegabilidade, mesmo sendo as vias reves-
tidas de pedras irregulares. 

 A mesma prefeitura de Arroio do Sal informa 
em nota que a recuperação de calçamentos segui-
rá em 2018, com mais ruas e avenidas beneficia-
das por toda a cidade.

* Com Aline Valim Garcia e Foto de Daniel Matos

O município de Arroio do Sal, através 
da Secretaria de Educação e Cultura, será 
sede de uma etapa de Xadrez e Tênis de 
Mesa dos Jogos Escolares do Rio Grande 
do Sul (Jergs). Participam da etapa, alu-
nos de 11 a 17 anos das escolas públicas 
das redes municipais, estaduais e do Ins-
tituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS 
de Osório.

A etapa acontece no dia oito de agosto 
e o Tênis de Mesa será no Ecas (Esporte 
Clube Arroio do Sal), enquanto o Xadrez 
será na Saas. Ambos iniciam às 8h30min, 
com o congresso técnico das modalida-
des. Alunos de escolas públicas que são 
talentos nestes esportes das escolas do 
litoral e do Vale do Paranhana se reuni-
rão em Arroio do Sal na ocasião

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – de Arroio do Sal, CONVOCA 
todos os seus filiados com direito a voto para a Convenção Municipal, a ser 

realizada em 26 de agosto de 2017, nas dependências do Plenário da Câma-
ra Municipal de Vereadores da cidade, com início às 9 horas e com término 

às 17 horas, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

A) Eleição dos Membros Titulares e Suplentes do Diretório Municipal;
B) Eleição dos Membros Titulares e Suplentes do Conselho de

 Ética e Disciplina Partidária;
C) Eleição do delegado à Convenção Estadual, Titular e Suplente;
D) Eleição, pelo Diretório Municipal Eleito, dos membros Titulares.

 e Suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

Arroio do Sal, 14 de agosto de 2017.

Afonso Flávio Angst
Presidente do PMDB de Arroio do Sal

Coleta de Lixo Eletrônico no Passo de 
Torres transferida para  19 de agosto

No último sábado (12), em virtu-
de do mau tempo, foi transferida a 
data da Coleta do Lixo Eletrônico do 
Passo de Torres.  Agora, a ação ocor-
rerá no dia 19 de agosto (sábado), 
das 09h às 12h na Praça dos Pesca-
dores (centro da cidade).

Lixo Eletrônico é todo o resíduo 

material produzido pelo descar-
te de equipamento eletrônico. Na 
primeira coleta foram arrecadados 
quase 2 toneladas de materiais 
e-lixo e a expectativa é que nessa a 
arrecadação seja ainda maior Não 
serão aceitos apenas lâmpadas e 
pilhas usadas.

 Prefeito Bolão vistoria projeto de recuperação de ruas 
defeituosas

Ruas de Dom Pedro de Alcântara 
recebem recapeamento asfáltico

Duas ruas de grande circulação de 
veículos no centro de Dom Pedro de Al-
cântara estão recebendo recapeamento 
asfáltico. As obras, que iniciaram nesta 
terça-feira (15), preveem, além da ope-
ração tapa buracos, um recapeamento 
de 4 cm de asfalto.

Os trechos que estão recebendo as 
melhorias são a Rua Augusto Krás (en-
tre a Rua José Antônio Hahn e a Avenida 
Central) e a Avenida Central (entre as 
ruas José Antônio Hahn e Professor San-
tos), totalizando 931 metros. 

A obra, que era uma das demandas 
solicitadas pela comunidade e atendida 
prontamente pela Prefeitura Municipal, trará maior 

segurança e trafegabilidade, além de proporcionar 
melhor qualidade de vida à população local. 

Operações policiais e reforço são pautas de 
reunião com prefeito de Arroio do Sal

Na tarde de terça-feira, dia 15 de agosto, estiveram 
reunidos no Gabinete do Prefeito de Arroio do Sal Af-
fonso Flávio Angst, o Bolão, o Comandante do 2º Bata-
lhão de Capão da Canoa, Ten. Cel. Damásio, juntamen-
te com o responsável pelo Comando de Arroio do Sal, 
1º Sgt. Leandro, e o Assessor de Segurança do Municí-

pio, José Oscar Bier, para tratar da nomeação de novos 
policiais militares para o município de Arroio do Sal.

Na ocasião também foi acertado sobre futuras ope-
rações policiais a serem realizadas em toda a área de 
abrangência do município, à luz das demandas da dire-
ção municipal geral, exercida pela prefeitura.
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A partir desta semana, a Unidade Básica de 
Saúde de Passo de Torres, passou a atender 
com o novo sistema de informação, disponi-
bilizado pelo Ministério da Saúde, E-SUS AB, 
através da plataforma Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC).

Informações clínicas e administrativas do 
paciente passarão a ser armazenadas nesta 
nova plataforma, proporcionando agilidade no 

atendimento ao paciente, organizações de de-
mandas, possibilitando melhorias do cuidado 
à saúde. Representa um enorme potencial em 
diversas pontas, da melhoria do atendimento à 
redução de custos.

Toda equipe da UBS recebeu treinamento 
adequado para execução do novo sistema. Em 
primeiro momento, o evento está em período 
de adaptação. O uso da carteira da Família, dis-

ponibilizada pelas agentes 
de saúde do seu bairro, 
passou a ser OBRIGATÓ-
RIA, não havendo possi-
bilidade de atendimento 
sem a mesma.

É o Governo do Municí-
pio em busca de melhores 
condições no atendimento 
ao cidadão. NÃO ESQUE-
ÇA: Uso da carteira da Fa-
mília, disponibilizada pelas 
agentes de saúde do seu 
bairro, passou a ser OBRI-
GATÓRIA.

REGIÃO

Pimenta com representantes dos caminhoneiros

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 26/2017 

O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a retificação da seguinte 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 26/2017 para Registro de Preços, 

exclusiva para as beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, tendo como 
critério de julgamento o menor preço por item. Objeto: Aquisição de Produtos de 
Higiene e Limpeza. Data da abertura: 31/08/2017. Horário e local: às 9h no setor 

de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações 
poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente 
das 8h às 11h 30min e 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 e pelo 

site www.trescahoeiras.rs.gov.br.

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

Deputado Paulo Pimenta visita Três 
Cachoeiras e apresenta projeto para 

a classe dos caminhoneiros

O Deputado Federal Paulo Pimenta (PT), es-
teve na última sexta-feira (dia 11)  no município 
de Três Cachoeiras em reunião na sede do Sindi-
cato dos Caminhoneiros. Pimenta veio apresen-
tar para entidades (como Associações, coopera-
tivas e sindicatos de caminhoneiros) o Projeto de 
Lei nº 8122/2017, de sua autoria, que dispõe so-
bre a operação de sinistros de veículos dos trans-
portadores rodoviários e dá outras providências. 

“ Em resumo, este PL autoriza as entidades 
devidamente comprovadas nos termos da lei a 
operar na proteção de sinistros de vários tipos, 
por meio de auto gestão das próprias entidades, 
proporcionando aos cooperados a prevenção 
e a reparação dos danos sofridos ou provoca-
dos a terceiros. Ou seja, uma forma de evitar as 
grandes seguradoras que cobram valores exor-
bitantes e assim as entidades se auto gerirem 
na questão do seguro” explica Sandro Coelho, 
assessor do Deputado.

No mesmo PL, o Deputado incluiu outro ar-
tigo que autoriza a instalação e funcionamento 
de ponto de abastecimento de combustível nas 
instalações das organizações, para utilização 
exclusiva dos seus associados e integrantes. O 
combustível poderá ser adquirido diretamente 

das distribuidoras,do transportador retalhista e 
do comércio exterior, dentro das resoluções da 
ANP. O projeto prevê ainda a não incidência do 
PIS/Cofins, o que acarretará uma significativa 
diminuição do preço do combustível e benefi-
ciará a produção de diversos setores da econo-
mia, com diminuição dos valores do frete dos 
transportadores. 

Diversas entidades se fizeram presentes, 
inclusive os representantes da FENACAT ( Fe-
deração Nacional das Associações de Transpor-
tadores) com sede em São Paulo. O Deputado 
agradeceu o convite das entidades, “ em espe-
cial a APROCTEC e o amigo Cléber Oliveira, por 
ter viabilizado e nos ajudado a formatar o proje-
to” disse o Deputado Paulo Pimenta.

Na oportunidade o Deputado Pimenta visi-
tou uma rádio local (Megasul FM) e comunicou 
o “empenho” de uma emenda de sua autoria 
no valor de R$ 200 mil, a ser aplicado na área 
da saúde e outros R$ 100 mil que serão libe-
rados da emenda de 2016, totalizando R$ 300 
mil para à área da saúde de Três Cachoeiras. O 
Deputado esteve acompanhando pelo assessor 
Sandro Coelho e o vereador Anilton Picciani do 
PT.

Entrega de Kits para Clube de 
Mães no Passo de Torres

O prefeito Jonas Souza, a primeira dama 
Alexandra Maia e a secretária de assistência 
social Marlene Dultra, realizaram a entrega de 
kits com materiais para confecção de artesana-
to, kits bebê, mantas e edredons aos Clubes de 
Mães e ao Grupo de Terceira Idade de Passo de 
Torres.

Os materiais adquiridos para doação foram 
buscados pelo prefeito e a primeira dama, junta-
mente com a secretaria municipal de desenvol-
vimento humano e social, através da Fundação 
Nova Vida. A ação tem por objetivo auxiliar o 

trabalho das mulheres participantes, proporcio-
nando melhores condições para seus trabalhos 
sociais e na confecção de suas peças e artesa-
natos. “Agradecemos imensamente ao prefeito 
Jonas Souza, que veio pessoalmente para fazer 
as entregas”, destaca uma das participantes em 
nome dos clubes e associadas.

Cada clube recebeu: kits para artesanato 
(linha, agulha, tinta de tecido, lãs e tecidos), 2 
kits bebês (fraudas, banheira e material para 
confecção de roupinhas e lenços), 10 mantas e 
5 edredons

Novo sistema informatizado na UBS 
do Passo de Torres

Dom Pedro de Alcântara com 100% 
de abastecimento de água potável
Iniciaram na última semana as obras para 

ampliação da rede de abastecimento de água 
potável em Dom Pedro de Alcântara, que 
ainda não estava totalmente concluída. Com 
os 850 metros de tubulação que estão sen-
do instalados na comunidade de Alto Jacaré, 
todo o município passa a ter abastecimento 
de água potável. 

Há mais de 10 anos que essa instalação 
está sendo reivindicada pela família de Patrí-
cia de Jesus Teixeira e de Jair Pacheco Bor-
ges, que até então tinham água por meio 
de manilhas. “Quando 
chovia muito a água era 
um lodo só. No verão 
tínhamos que economi-
zar em virtude da seca. 
Além disso, a água era 
imprópria para consu-
mo, o que nos deixou 
doentes por várias ve-
zes”, contou Patrícia.

 “Me sinto muito feliz 
em poder fazer isso por 
vocês. Além de uma ne-
cessidade, uma ques-

tão de saúde pública, era um sonho de vocês. 
O cidadão precisa ser tratado com respeito 
e quando a gente quer fazer as coisas com 
carinho, conseguimos”, garantiu o prefeito 
de Dom Pedro de Alcântara, Dirceu Pinho 
Machado. O vice-prefeito, Silvaneo Evaldt 
Hahn, reafirmou que era o mínimo que eles 
podiam ter feito por essa família. Além disso, 
lembrou que em frente à casa de Jair e Pa-
trícia, outra moradia está sendo construída, 
já sendo beneficiada pelo fornecimento de 
água potável.  

 Prefeito Dirceu (d) acompanha obra
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Na apresentação, o diretor comercial Léo 
Denardi mostrou os diferenciais do Bellagio 
como conceito para morar ou veranear em 
Torres. E está aí a diferença buscada no plano 
do empreendimento. Mas Leonardo chamou 
os técnicos para apresentar o conceito. “Te-
mos a qualidade de prédios construídos para 
veranistas na beira da Praia Grande, mas com 

a localização que serve para estes veranistas e 
serve muito, também, para pessoas daqui, que 
querem morar próximo ao centro” explicou 
Willian Rodriguez, um dos arquitetos da Lithos 
Arquitetura, empresa torrense que projetou 
e participa na coordenação da construção do 
Bellagio. 

O outro diretor da empreendedora, Edgar 

Denardi (pai de Léo), explicou a origem do con-
ceito do prédio. “Bellagio é uma palavra italia-
na, referente a uma região do país e que sig-
nifica Belo Lago. E nosso edifício está na beira 
deste belo Lago chamado de Lagoa do Violão”, 
disse. 

Léo Denardi encerrou sua apresentação sa-
lientando - além da proximidade com a char-
mosa Lagoa -  a vista em 360 graus como sendo 
um dos focos principais do prédio. Nos andares 
mais alto, os moradores poderão observar da 
praia ao Parque Itapeva, da serra mar, do Rio 
Mampituba ao norte aos balneários 
do sul. O Belllagio está se erguendo 
de forma imponente no centro da 
cidade, mas respeitando itens como 
recuos, arejamento e calçadas lar-
gas - que fazem parte do projeto do 
Bellagio Residenziale. 

 E assim foi o encontro, em meio 
à hambúrgueres, batatas fritas, chur-
rasquinhos e docinhos - servidos por 
empresas torrenses de gastronomia 
aos convidados - regados por chope 
e refrigerante à vontade, e embalado 
com música de bom gosto, tocada e 
cantada por artista local. No mes-
mo evento foi lançado um novo 

concurso e foram sorteados vários brindes en-
tre os corretores presentes, os grandes home-
nageados pela Denardi Construtora.   

Para os corretores, o presente foi duplo: um 
almoço bem servido e festivo, feito em um pré-
dio bom de vendas, cabalmente provado por 
já ter vendido 25% das unidades (e construído 
25% do cronograma de entrega). Mostras da 
qualidade, solidez e compromisso com prazos 
da Denardi Construtora. Enfim, uma mercado-
ria “pão quente” para os corretores, no mês de 
sua categoria profissional. 

ECONOMIA

Food Truks e outros veículos pesados subi-
ram pela garagem do edifício em obras no cen-
tro de Torres, próximo da Lagoa do Violão, para 
servir a uma festa diurna no último sábado (dia 
12/8). Mesas feitas por caixas usadas na obra 
com o nome da construtora, apoios ao serviço 
da festa feitos por pilhas de tijolos de concreto. 
Tanques para esfriar refrigerantes e água com 
gelo adaptados por carrinhos de transporte de 
materiais e entulhos. Chopp artesanal e lan-
ches gourmet como cortesia, em meio ao som 
ao vivo. Estas e outras várias ideias criativas, 
mostraram a qualidade da obra e a amplitude 
da garagem do edifício Bellagio Residenzia-
le.  Com este espírito ocorreu o evento criado 
e idealizado pela área de Relações Públicas e 
Marketing da Denardi Construtora e Incorpo-
radora, para lançar oficialmente o empreendi-
mento e mostrar sua qualidade e o adiantado 
da obra, que está “sobrando” no cronograma 

inicial de construção. 
 Embora os negócios antecipados (vendas) 

já somarem 25% das unidades projetadas, os 
diretores da construtora e empreendedora, Léo 
e Edgar Denardi, resolveram formalizar a apre-
sentação do conceito do Bellagio aos corretores 
torrenses. Aproveitando o Mês do Corredor (Já 
que o Dia Nacional do Corretor de Imóveis co-
memora-se em 27 de agosto), estes foram pre-
senteados com o almoço no canteiro de obra 
do empreendimento que, apesar de ainda estar 
na planta, já vêm tendo vendas expressivas. 

 A FOLHA esteve presente no local e veri-
ficou a presença de profissionais(foram mais 
de 100 no total)  da maioria das imobiliárias 
em funcionamento na cidade, assim como a 
presença de corretores de fora de Torres, da 
região do Litoral Norte. Presentes também 
pessoas que já adquiriram unidades no edifício 
em obra.

dentro de empreendimento torrense em 
obras, bela festa celebra  mês do corretor

Bellagio Residenziale foi lançado de forma criativa, demonstrando solidez e diferenciais exclusivos: um presente 
para corretores de Torres & região

Evento reuniu mais de 100 corretores 

Leonardo Denardi (e), na foto com a família, 
apresentou o projeto

”Belo Lago” e diferencial exclusivo do “Bellagio”
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Divulgados os poemas para o 
11° Poesia na Escola em Torres

Os poemas classificados para o 11° 
POESIA NA ESCOLA foram divulga-
dos nesta terça-feira (15) pela Ferrari 
Produções & Evento, organizadora do 
tradicional evento cultural torrense. O 
evento ocorre nesta sexta-feira (18), a 
partir das 20h no Hotel Sesc Torres (R. 
Plínio Kroef, 465). É aberto ao público e 
tem entrada gratuita.

 Na oportunidade, os alunos partici-
pantes receberão Medalha de Partici-
pação. Os três primeiros colocados e o 
melhor intérprete de cada segmento receberão troféus e 
kits culturais. Os objetivos do projeto são: descobrir novos 

talentos na área da poesia; propiciar in-
teração com as comunidades escolares; 
incentivar a criatividade do estudante e 
a participação de professores integran-
do alunos, escola e comunidade.                                              

Das 12 escolas participantes desta 
edição, foram inscritos 222 poemas, di-
vididos entre Ensino Fundamental (141) 
e Ensino Médio (81).Destes, foram sele-
cionados 20 poemas, sendo que foram 
divididos entre alunos do Ensino Fun-
damental (do 6° ao 9° ano) e do Ensino 

Médio.  Confira a seguir, em ordem alfabética e respeitan-
do o título do poema, os classificados para a grande final.

ENSINO FUNDAMENTAL (alunos do 6º ao 9º Ano)
1- “Agonia” da aluna Isadora Sofia Sand Cardoso E.E.E.B. 
Gov. Jorge Lacerda – 7º Ano
2- “A Mentira” da aluna Sarah dos Santos da E.M.F Mam-
pituba- 8º Ano
3- “Incluir é Amar” da aluna Anna Júlia Zarochinski da Esco-
la Sagrado- Rede São Domingos – 7º Ano
4- “Livro em Branco” da aluna Juliana Daitx Bernst da 
E.E.E.F. Prof. Justino Alberto Tietboehl – 8º Ano
5- “O Ovo ou a Galinha” do aluno Kael Machado Caldas da 
E.M.F. Manoel Ferreira Porto- 8º Ano
6- “Padrões Sociais” do aluno Marcos Mateus Ribeiro Rosas 
da E.M.F Zona Sul – 9º Ano
7- “Pequenas Definições Poéticas” da aluna Laura Faustino 
Ins. E. de Educação Marcílio - 7º ano 
8- “Se Isto Fosse Meu” do aluno Dharllin Germann; E.M.F. 
Governador Leonel Brizola de Arroio do Sal – 6º Ano
9- “Sociofobia” da aluna Tainá Matos da E.E.E.F. José Quar-
tiero- 9º Ano
10- “Vidas Roubadas” da aluna Joana Pires Roldão da E.E.F. 
Manoel João Machado- 7º Ano

ENSINO MÉDIO
1- “A Arte de Viver” da aluna Alice Vitória dos Santos Ben-
cke da E.E.E.B. Gov. Jorge Lacerda – 1º Ano
2- “Apenas um Desabafo” da aluna Luana Lopes do Ins. E. 
de Educação Marcílio Dias – 2º Ano
3- “Batida Oscilante” da aluna Lara da Rosa Stumpf do Ins. 
E. de Educação Marcílio Dias – 1º Ano
4- “Desvairando-se” da aluna Roberta Goecks do Ins. E. de 
Educação Marcílio Dias- 2º Ano
5- “Desvirtude” da aluna Paloma Natália Mota do Ins. E. de 
Educação Marcílio Dias- 1º Ano 
6- “Hospital Para Almas” do aluno Pedro Lang do Ins. E. de 
Educação Marcílio Dias- 2º Ano 
7- “O Último Encontro” da aluna Nádylla Martins Feliciano 
do Ins. E. de Educação Marcílio Dias- 2º Ano 
8- “Ponteiro do Tempo” do aluno Fernando Ferrazza Tonio-
lo da E.E.E.B. Gov. Jorge Lacerda – 1º Ano 
9- “Se Esse Bar Fechar” da aluna Maria Antonia Maier do 
Ins. E. de Educação Marcílio Dias- 2º Ano 
10- “Um Corte Lamentável” da aluna Maria Alice Barufi de 
Melo do Ins. E. de Educação Marcílio Dias- 2º Ano

O Cineclube Torres celebra 6 anos de 
atividades culturais

Dia 21, na tradicional segunda-feira cineclubista, o 
Cineclube Torres festeja os 6 anos de atividades cultu-
rais em prol da difusão audiovisual e da cidadania, ati-
vidades praticamente ininterruptas em Torres. "A única 
excessão foram os períodos de indisponibilidade de 
uma sede apropriada, devidos à desatenção do poder 
público em relação a relevantes manifestações culturais 
recorrentes e permanentes como as da Associação", in-
dica o idealizador, Tommaso Mottironi.

As sessões continuam, atualmente, ocorrendo no 
Restaurante A Prainha ( Rua Joaquim Porto, 151) cedido 
fora do seu horário de abertura por uma parceria cultu-
ral. Como sempre a entrada é franca, contando com o 

patrocínio da Up Idiomas, da Torres Calçados, da Pizza-
ria Panzerotti e do Advogado César Zortéa.

  
CINECLUBE - Sessão de 2ª Feira - 21 de Agosto
Soul Kitchen (2009) - Alemanha - Comédia (Direção: 

Fatih Akin)
SINOPSE - Na Alemanha, o dono de restaurante Zi-

nos, de origem grega, parece não ter sossego. A garota 
que ama se muda para a China e para segui-la Zinos de-
cide deixar seu precioso restaurante nas mãos de seu 
irmão Ilias, que rapidamente perde o controle do local. 
Quando o desiludido Zinos retorna, seu restaurante já 
está afundado em dívidas e a mercê de criminosos.
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A cidade de Torres esteve represen-
tada no primeiro final de semana de 
agosto, dias 5 e 6, no Campeonato Sul 
Brasileiro da categoria, realizado em 
Esteio. A equipe torrense de Muay Thai 
Naja Torres Team, liderada pelo mestre 
Júlio Silva (da Kirra Capesca), trouxe 
muitos prêmios para casa.

 Participaram seis integrantes da 
equipe. São estes os resultados: Emíly 
Webber, Campeã Sul Brasileira de Muay 
Thai, categoria 63,5; Guilherme Bueno, 

Campeão Sul Brasileiro, 57 e Robson 
Rafael da Silva, Vice-Campeão Juvenil, 
63,5. Adrian Espírto Santo, Yuri Zefino e 
Pedro Lupim sagraram-se Campeões Sul 
Brasileiros de Manoplas em suas cate-
gorias

Conforme a assessoria da equipe 
Naja Torres, este evento é considerado 
um dos mais importantes do Sul do Bra-
sil. "Atletas de alto nível do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná estavam 
presentes".

Muay Thai torrense participa de Sul Brasileiro e volta 
com títulos

Neste sábado (12), duas boas noti-
cias para o esporte de Torres vieram 
através do boxe. Na cidade de Cane-
la, os atletas da equipe Gigantes do 
Ringue, Valmir Junior e Elias Pasturi-
za, participaram da nona edição UFP 
(Ultimate Fight Pro). E os dois atletas 
torrenses venceram seus combates 
com muita supremacia.

Além das vitorias na cidade de Ca-
nela, em Balneario Camburiu foram 
escolhidos os atletas e técnicos que 
vão representar a Seleção de Santa 
Catarina no Campeonato Brasileiro 
de Boxe, que acontecerá de 17 a 24 
de setembro na cidade de Cuiabá 
(MT). E nesta seleção foram convo-
cado dois nomes torrense: Valmir 
Scheffer da Silva Junior (para cate-
goria Cadete até 60kg) e o Tecnico 
Dionatan Santos Pacheco (para uma 
das vagas da comissão técnica. "Não 
podendo deixar de lembrar das em-
presas que nos ajudam a seguir o 

nosso sonho: Estofaria Bearte, Hi-
droAmbiental e Mecânica RPM".

Boxe torrense volta de 
Canela com vitórias

Elias Pasturiza (e) e Valmir Júnior (d)

A Prefeitura de Torres iniciou nesta se-
mana a manutenção da pista de skate da 
Praça Pinheiro Machado, no centro de 
Torres. De acordo com o secretário de 
Obras, Davino Lopes, estão sendo reali-
zados reparos em fissuras, buracos, lajo-
tas quebradas e serviços de drenagem.

 Na segunda-feira, dia 14, a secretária 
de Turismo, Carla Daitx, e o diretor de 
esportes, Rogério Cipriano, acompanha-
ram as obras. Os reparos, além de serem 
necessários para os praticantes, possibi-
litam um melhor desempenho para as 
competições.

Prefeitura faz melhorias 
na pista de skate da Praça 

Pinheiro Machado
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Veteranos do Torrense 
vencem novamente e aumentam 

invencibilidade

Jogando em casa no estadio do Riachão, 
os veteranos do Torrense venceram e con-
venceram que estão em ótima forma: já são 
quase 20 vitórias consecutivas. O primeiro 
tempo terminou com o placar de 1x0 para 
o Torrense, num jogo muito disputado. No 
segundo tempo o alviverde voltou com algu-
mas modificações, dominou o jogo e fez mais 
2, garantindo o placar final de 3 x 0.

Marcaram para o Torrense Dionathan (2) 

e Alexandre, num gol olimpico que foi uma 
pintura.O tecnico Adroaldo Lummertz esca-
lou a seguinte equipe: Dilson no gol, Paulo e 
Jonhy nas laterais, Clovis e Vazzata na zaga, 
Jander e Daniel volantes, Emerson e Paulo 
Japa meias, Sandrinho e Dionathan atacan-
tes. Entraram ainda no jogo, Alexandre, Da-
nilo, Robledo, Rafinha e Silfainer. O próximo 
jogo do Torrense será fora contra a equipe do 
São Miguel.

Numa realização do Proje-
to Surfar, da Associação dos 
Surfistas de Torres (AST) e do 
sistema Sesc/Fecomércio, ocor-
rerá o Primeiro Torrica Surf 
Treino. O campeonato de surf 
ocorreria dia 13 de agosto, mas 
acabou sendo transferido em 
decorrência das condições cli-
máticas desfavoráveis. Agora, 
está confirmado para ocorrer 
durante todo o dia na Praia da 
Cal.

Apresentado por DS Ska-
teshop e Pizzaria da Praia,  o 
Torrica Surf Treino reunirá 24 
atletas na categoria pro/ama-
dor, e uma categoria benefi-
cente, premiando crianças que 
participaram do projeto social 
Surfar - que ensina o surf para 
jovens em situação de vulnera-
bilidade social. Além disso, ha-
verá premiação de  R$1 mil ao 
campeão da pro/amador. Mais 
informações através do fone/
whatsapp: (51) 996413933

ATHB inicia projeto de handebol 
junto aos núcleos escolares de Torres

O COMDICA (Conselho Municipal dos Diretos 
da Criança e do Adolescente) é o órgão encarre-
gado do estudo da solução dos problemas rela-
tivos à criança e do adolescente, especialmente 
no que se refere ao planejamento e execução de 
programas de proteção e sócio educativos a eles 
destinados, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Recentemente, a ATHB (Associação Torrense 

de Handebol) apresentou projeto junto ao COM-
DICA (Conselho Municipal dos Diretos da Criança 
e do Adolescente) e foi completada com recur-
sos do fundo vinculado ao Conselho. Assim, será 
possibilitada a abertura núcleos da ATHB nas es-
colas de Torres. Conforme a assessoria da ATHB, 
"atualmente o clube já tem em seu projeto mais 
de 100 crianças, e com o COMDICA pretende 
chegar há mais de 250 crianças atendidas, pas-

sando para esses atle-
tas o gosto pelo espor-
te, principalmente pelo 
Handebol".

Na semana passada, 
o projeto foi apresenta-
do junto a Escola Alcino 
Pedro Rodrigues, onde 
o treinador e presidente 
do clube, Luan Cardoso, 
apresentou o trabalho a 
escola, deixando livre a 
possibilidade das crian-
ças participarem. "Este 
projeto será muito im-
portante para o clube 
também, pois novos 
talentos devem surgir 
nesses núcleos, fortale-
cendo assim as equipes 
ATHB que tem buscado 
se destacar no cenário 
nacional", destacou.  O 
projeto também está 
sendo apresentado nas 
escolas Marcílio Dias, 
Zona Sul e Tietboehl.

Após ser transferido,  'Torrica Surf 
Treino' ocorre neste domingo (20)

Surfer: Tiago Braga  (foto por Rodolfo Martins)

O aluno Yuri de Oli-
veira Alexandre, da 
Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Raimundo Fernandes 
de Oliveira, de Arroio 
do Sal, conquistou a 
medalha de Prata na 
prova de Arremesso de 
Peso da etapa regional 
dos Jogos Escolares do 
RS (JERGS), que acon-
teceram na última sex-
ta-feira, dia 11/8, na 
Unisinos, em São Leo-
poldo. Na categoria de 
4kg, com a marca de 
9,58 metros, o morador 
da cidade de Arroio do 
Sal representa o muni-
cípio nesta conquista. 

Nos JERGS, Arroio do Sal é prata 
no Arremesso de Peso

A Secretaria de Turismo, Esporte 
e Juventude de Arroio do Sal reali-
za, a partir do dia 12 de setembro, 
o Campeonato de Vôlei Misto da ci-
dade. As equipes (mistas) têm que 
ser compostas por quatro homens e 
duas mulheres ou três homens e três 
mulheres, com o número de dez par-
ticipantes por equipe. Os jogos vão 
acontecer nas terças e quartas-feiras, 

no Ginásio Municipal de Esporte pró-
ximo a Escola Aracy Gomes Valim, a 
partir das 19 horas.

As inscrições já estão abertas e po-
dem ser feitas na Secretaria de Turis-
mo, Esporte e Juventude. O sorteio 
das equipes vai acontecer no dia 6 de 
setembro, na Secretaria, às 19 horas. 
Para mais informações com Moisés 
Araujo pelo (51) 99902.2158.

Municipal de Vôlei Misto de Arroio 
do Sal inicia em Setembro
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