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Estou de mal com a Política. Aliás, me parece, 
dado o desinteresse no mundo inteiro pela Po-
lítica, com altos níveis de abstenção nos pleitos 
e também elevada  rejeição aos políticos, que é 
ela, a Política, que está de mal com o mundo. A 
instituição das  Repúblicas trouxe ao proscênio da 
vida pública  homens simples de sangue ordiná-
rio. A velha aristocracia que se achava revelada 
por Deus para o Governo dos povos virou deco-
rativa. Novos líderes se organizariam em Partidos 
Políticos, mais tarde Sindicatos e outra formas 
de organização da sociedade civil, que os prepa-
rariam no aprendizado da governança da coisa 
pública. Formalmente perfeito. Mas parece que 
não tem dado certo. Os candidatos, salvos hon-
rosas exceções,  são recrutados, cada vez mais, 
segundo suas potencialidades para vitórias elei-
torais, entre as quais se inclui o controle de redes 
inominávies,  sem qualquer noção ou compromis-
so com as causas propriamente públicas. Mais 
recentemente, o poder econômico, que sempre 
se mantivera à margem da Política, embora a 
influenciasse, decidiu-se pela passage au acte. 
Estão dispensando intermediários e tomando 
conta, diretamente, das funções públicas. Vários 
exemplos veem ao caso ultimamente: Berlusconi, 
na Itália foi um caso clássico. Trump, nos Estados 
Unidos, mas também por aqui na América Latina, 
abundam os casos: Peña Nieto, Presidente do 
México, Macri, da Argentina, e João Doria, Prefei-
to de São Paulo. Em resposta a esta plutocracia 

explícita insurge-se o milenarismo religioso, não 
raro recorrendo ao terrorismo como alternativa. 
Vide Estado Islâmico…

Refugio-me, então, na Economia, apesar de 
que seu âmbito não seja lá tão palatável.

Para início de conversa, de onde vem o termo 
Economia? Vem do grego OIKOS – NOMOS, que 
significa, mais ou menos, arrumação da casa, não 
no sentido estético, mas lógico e ético. Ou seja: 
O que se deve fazer para que todos consigam co-
mer em segurança, desenvolver-se e chegar aos 
últimos dias com um mínimo de dignidade. Adão, 
expulso do Paraíso, foi o primeiro homem a se en-
frentar com este dilema ao comer do fruto proi-
bido, ou seja, ousar se reproduzir, gerando mais 
bocas, num meio físico limitado. Desde então, 
qualquer agricultor sabe que deve melhorar a pro-
dutividade de suas colheiras, sempre deixando a 
melhor parte como sementes e andando em bus-
ca de terras férteis, para que ninguém da família 
morra de fome. As sociedades urbanas modernas 
tornaram este desafio mais complexo, exigindo  
engenheiros sociais, a que dão o nome de econo-
mistas e administradores,  capacitados à calcular 
melhor as inter-relações entre suas várias partes: 
Papel do dinheiro, como meio de troca e reserva 
de valor, Estado, como garantidor da ordem e pro-
motor da cidadania, Relações com Exterior, Em-
prego, Renda etc.Nesta tarefa, estes profissionais 
se baseiam em marcadores de cada uma destas 
áreas. São os indicadores econômicos e sociais 

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 

DE MAL COM A POLÍTICA

que no Brasil foram originalmente  elaborados 
pelo IBGE, digno de reconhecimento internacio-
nal,  e que hoje abundam em várias outras insti-
tuições públicas e privadas, avançando, cada vez 
mais sobre o campo das opiniões e expectativas.  
Sobre eles,os profissionais formulam Análises, 
como dinâmica do desenvolvimento, prognósticos 
de preços, relações intersetoriais etc todos apon-
tando para Políticas indispensáveis à tomada de 
decisões dos administradores.

Ontem por exemplo, tomamos conhecimento 
de duas pesquisas altamente significativas.

O IPEA, órgão do Ministério do Planejamento, 
divulgou o Atlas da Vulnerabilidade Social -, equi-
valente a outro índice, mais conhecido, que mede 
a concentração de renda, o Gini. .Estamos mal nos 
dois. O Brasil é um dos países com pior distribui-
ção de renda e vulnerabilidade social no mundo.  
Os dados do Atlas da Vulnerabilidade Social - ,  são 
elaborados com base na  Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE), de forma a 
produzir um índice de vulnerabilidade da popula-
ção que varia de 0 a 1, sendo a mais vulnerável a 
que mais se aproxima da unidade. Esta vulnerabi-
lidade indica a insuficiência de recursos ou estru-
turas, como  acesso a educação, num total de 16 
indicadores nos campos da renda e trabalho, capi-
tal huma e infraestrutura urbana. Trata-se de um 
mapa detalhado não só por regiões como marca-
dores identitários, que desnuda a triste realidade 
social de um país que tem metade da sua popula-
ção ganhando menos do que um salário mínimo, 
sendo que 10% deles com renda zero, dos quais 
cerca de 110 mil são moradores de rua.

Outra pesquisa, divulgada pelo G1, com o pro-
vável objetivo de justificar o lançamento de um 
Programa de Crédito do BNDES às pequenas em-
presas, mostra o peso destes negócios na econo-
mia nacional, normalmente relegados à própria 
sorte.

Eles contribuem com apenas 27% do PIB mas 

detêm  54% das vagas formais de trabalho, num 
conjunto de empreendimentos espalhados por 
todo o território nacional e  que corresponde a 
98,5% do total das empresas do país. São esses 
pequenos negócios que mais têm contratado na 
crise, contribuindo para diminuir a vulnerabilida-
de acima assinalada: no primeiro semestre con-
trataram 264 mil empregados, enquanto, as mé-
dias e grandes empresas fecharam 170 mil vagas. 
Quase 43,7 mil vagas foram abertas só no mês de 
julho nas micro e pequenas empresas. Contra o 
fechamento de 6,8 mil nas  médias e grandes. Aí 
está o papel decisivo dos municípios neste pro-
cesso.

Um última anúncio de ontem dá conta da 
decisão do Governo de fazer 57 privatizações. 
-.Começarão pela ELETROBRÁS,  com11 blocos 
de linha de transmissão ,  um dos maiores ativos 
do públicos do país, além de 14 aeroportos, , 15 
terminais portuários, rodovias, e várias empre-
sas públicas, como Casa da Moeda, Companhias 
Docas do Espírito Santo, Casemg e CeasaMinas. 
Isso tudo com vistas à alivar o elevado déficit das 
contas da União, que, fora juros de aproxima-
damente 10% sobre uma dívida de R$4 trilhões, 
apresentará neste ano um rombo de R$ 159 bi. 
Há uma grande controvérsia sobre oportunidade 
e conveniência deste pacote, sendo difícil que 
passe integralmente no Congresso Nacional. Na 
verdade, o problema nem é o pacote, ainda que 
muitos digam que o dinheiro acabou e outros afir-
mem que ele abunda nos favores a deputados e 
privilégios à casta jurídica do país, mas o próprio 
Governo. Tem um Governo com 5% de apoio po-
pular a legitimidade para tal empreendimento? 
Eu, particularmente, acho que não. Devíamos, 
sim, entrar numa concertação nacional imobili-
zando tudo até a eleição do próximo presidente. 
Felizmente, sou apenas um cronista de provín-
cia. Pouca importa o que eu diga ou pense…Mas 
como eu penso, não desisto.
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Transferida a votação de projeto que permite cobrar 
separado o ISS por prestadoras de serviços

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

Aumento de preço camuflado?

TORRES -  Após entrar na pau-
ta da última sessão da Câmara 
Municipal de Torres, realizada 
na segunda-feira, dia 21/8, aca-
bou ficando para a próxima ses-
são ordinária (ou outra seguin-
te) a discussão e votação de um 
importante projeto de lei com-
plementar. De autoria do poder 
executivo, o PL quer acrescentar 
dispositivos aos arts. 112 e 114 
da Lei N° 3.724, de 31 de dezem-
bro de 2002, que dispõe sobre o 

Código Tributário do Município. 
Na prática, o processo 

03/2017 obriga que os cartórios 
de serviços destaquem, na nota 
fiscal, o valor do imposto pago 
para a prefeitura - o ISS (Imposto 
Sobre Serviços) - e que cobrem 
de forma separada. Atualmen-
te, o ISS está embutido no preço 
dos chamados “emolumentos”. 
Só que para alguns tributaristas 
isto se trataria de tributação em 
cima de tributo, já que os im-

postos federais são pagos sob o 
valor total da nota, o que acaba 
obrigando o cartório que pague 
impostos federais sobre impos-
tos municiais. Com o destaque, 
se aprovado o PL, o imposto 
será recolhido separadamente 
do serviço geral (chamado de 
produto). Assim, o imposto fe-
deral pago pelos prestadores de 
serviço Pessoa Jurídica incidirá 
sobre valores menores, teorica-
mente.

Em Porto Alegre, prefeito Carlos encaminha ações nas áreas do planejamento e turismo
TORRES - O prefeito Carlo Souza 

esteve em Porto Alegre no dia 11 de 
agosto, sexta-feira, tratando de assun-
tos ligados às áreas de planejamento 
e turismo. Acompanhado das secretá-
rias Eliana Machado, do Planejamento, 
Meio Ambiente e Urbanismo, e Carla 
Daitx, do Turismo, Esporte e Cultura, 
foram encaminhadas ações em diver-
sos órgãos relacionados aos setores.

 Entre os contatos realizados des-
taca-se o da Caixa Econômica Federal, 
na Gerência Executiva de Governo. Foi 
promovida uma reunião com os téc-
nicos da área, visando a liberação dos 

projetos da Praça XV, da Praça da La-
goa do Violão, a revitalização da Lagoa, 
do calçadão à beira-mar e a reavalia-
ção do projeto da Rota Salinas.

 Outro contato importante foi com 
o secretário estadual da Cultura, Vic-
tor Hugo Alves da Silva. Melhorias no 
Parque da Guarita, que vão desde o 
pórtico até novos banheiros, foram tra-
tados. Além desta questão pontual, o 
prefeito abordou sobre matérias turís-
ticas em geral, com o objetivo de bus-
car soluções e garantir recursos para 
atender demandas dos moradores e 
visitantes.

Vereador Rogerinho (foto) chamou a atenção e processo foi transferido

Para o vereador Rogerio Jacob, 
o Rogerinho (PDT), que motivou 
seus colegas para que aceitassem 
o adiamento de discussão e vo-
tação do referido PL, “trata-se de 

transferir para o contribuinte o im-
posto”.Para o vereador, o valor to-
tal irá aumentar com a colocação 
do ISS em separado. É que o preço 
dos serviços cartoriais são pratica-

mente tabelados, o que, também 
sob a ótica de Rogerinho, indica 
claramente que o valor irá subir 
para o consumidor final, que, afi-
nal, iria pagar a conta, numa espé-

cie de aumento velado, camuflado.
O PL iria ser aprovado se Rogeri-

nho (PDT) não intervisse de forma 
intensiva contra o processo e pe-
disse adiamento. Portanto, o tema 

deve ter debates calorosos na 
próxima sessão da casa legislativa 
onde o tema mais uma vez entrar 
em pauta, o que pode acontecer já 
nesta segunda-feira, dia 28. 

Vereador Tubarão pede para cidadãos 
debaterem LDO na Câmara

Em seu pronunciamento durante a últi-
ma sessão da Câmara de Torres, realizada 
na segunda-feira, dia 21 de agosto, o verea-
dor Tubarão ( PMDB) utilizou seu espaço de 
tribuna para pedir que a sociedade -  prin-
cipalmente àquelas pessoas incumbidas em 
algum trabalho, entidade ou  outra ativida-
de, que tenha diretamente ligação com as 
verbas públicas de Torres -  para que com-
pareça à Audiência Pública  que abre espaço 
para questionar ou sugerir itens para que 
constem no Plano Plurianual ( PPA) orça-
mentário da prefeitura de Torres.

O PPA é um projeto de lei obrigatório 
para todas prefeituras que assumem o po-
der nas cidades  de todo o Brasil de quatro 
em quatro anos. Ele projeta os números de 
receita e despesa da municipalidade para 
os quatro anos seguintes, ou seja: o plano 
Plurianual, que será debatido e aprovado na 
Câmara, é para os anos de 2018, 2019, 2020 
e 2021. O orçamento que está em execução 
atualmente faz parte, ainda, do PPA da pre-
feitura anterior, do governo Nílvia - onde, 
lá no ano de 2013, apresentou, debateu e 

aprovou o PPA de sua gestão, que projetou 
os orçamentos de 2014, 2015, 2016 e este 
ano de 2017.

A sessão de apresentação e início de de-
bates do PPA será na segunda-feira, dia 28, 
às 18 horas  e 30 minutos, na Câmara Muni-
cipal de Torres - logo após o encerramento 
da sessão ordinária da semana, que vai das 
16 até às 18h30 nesta semana. 

Vereador Tubarão

Gimi defende que  qualidade  de serviços de 
apoio aos usuários de ônibus de Torres é mais 

importante que valor das passagens

Em seu pronunciamento durante a 
última sessão da Câmara, realizada na 
segunda-feira, dia 21 de agosto, o verea-
dor Gibraltar Vidal, o Gimi (PMDB) com-
partilhou publicamente uma reunião que 
acontecera um pouco antes da sessão, 
na mesma segunda feira, onde grupos 
de pssoas -  principalmente jovens e es-
tudantes de Torres -  estiveram lá para 
reclamar sobre o preço da passagem de 
ônibus, reajustado há alguns dias atrás. 

O vereador usou seu espaço para 
lembrar que a questão do reajuste de 
passagem não se trata de competência 
dos vereadores. A Câmara só é exigida 
quando há aumentos reais ou mudan-
ças significativas no serviço. Mesmo as-
sim, Gimi deu sua opinião sobre o pro-
cesso da relação entre preço e serviço 
de transporte urbano em Torres. “ Não 
temos autonomia, mas acho que não se 

deve fixar críticas aos R$ 0,60 de reajus-
te”, disse Gimi. “Para mim o que falta é 
um serviço da parceria entre prefeitura 
e empresas locais, que deveriam melho-
rar as paradas de ônibus, por exemplo,”  
complementou.   

Vereador Gimi
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Postes estão presentes, mas ficam desligados pela noite na maioria 
dos pontos da BR 101
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Lions Clube de Torres atende meta 
institucional ao realizar ação de 

prevenção ao diabetes 

Na sexta-feira, dia 18 de agosto, o Lions Clube de 
Torres realizou testes para a verificação do nível de 
glicose no sangue durante uma ação realizada pela 
prefeitura de Torres no bairro Campo Bonito. Esta 
ação ("Meu Bairro Melhor") atendeu cidadãos em 
todas as áreas com serviços públicos gratuitos do 
município, e um espaço foi gentilmente cedido ao 
Lions Clube. 

O trabalho do Lions foi realizado em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Torres. As 

medições foram todas gratuitas e o material - fitas e 
medidor - foi fornecido como doação pelo Lions Clu-
be de Torres, em parceria com o Lions Internacional. 

 A intervenção de prevenção serviu também 
para que o clube internacional de serviços de Torres 
atendesse uma dos suas metas anuais: o combate 
ao Diabetes, uma das maiores causas de problemas 
de visão. E o combate aos problemas de visão são 
projeto-chave do Lions Clube Internacional mundo 
afora. 

Grupo de Aeromodelismo quer 
promover o esporte em Torres

Com o propósito de promover um evento 
de aeromodelismo na cidade, integrantes do 
Grupo de Aeromodelismo de Torres realiza-
ram neste quarta-feira, 23 de agosto, uma de-
monstração no Parque do Balonismo para os 
técnicos da Secretaria Municipal de Turismo. 
Assistiram a apresentação, a secretária de Tu-
rismo, Carla Daitx, e os diretores de evento. O 
Grupo pretende inserir também, a modalidade 
na programação do 30° Festival Internacional 
de Balonismo.

 O Grupo de Aeromodelismo de Torres é 
uma agremiação informal de vários amigos en-
tusiastas do aeromodelismo que residem no 

litoral norte. Atualmente são 15 integrantes 
entre os municípios de Torres, Passo de Torres, 
Praia Paraíso, Praia Recreio e Três Cachoeiras.

 A sede do GAT fica localizada no Sítio Cam-
po Bonito a 500m da BR 101. O GAT hoje tem 
num de seus integrantes o piloto Leonardo Ca-
margo Correa, de Torres, que está participando 
das etapas do Campeonato Gaúcho de Voo de 
Precisão 2017, também conhecido como iMAC 
(termo utilizado internacionalmente).

 Para mais informações sobre o hobby, o que 
é necessário para começar e outras dicas po-
dem ser obtidas por meio do e-mail   gat.aero-
modelismo.torres@gmail.com

O que é a ASENART? 
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos dos Litoral 

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

Nosso papel na sociedade - Vivemos uma época de grandes de-
safios, onde é difícil enfrentar e principalmente resgatar os valores 
em que se acredita, na perspectiva de crescer e melhorar 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 representação no debate das políticas públicas de 
seus municípios. 

EESEC
O XVII Encontro Estadual das Entidades de Classe (EESEC) reúne 

entidades de classe da área tecnológica das profissões regulamen-
tadas no Sistema Confea/Crea, registradas no CREA-RS, atuantes no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

Neste ano o evento ocorre, nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 
2017, nas dependências do Encantos Torres Hotel, Rua Julio de Casti-
lhos, 411 – Centro de Torres/RS.

Tal evento está sendo realizado pela entidade com o apoio de par-
ceiros como CREA-RS, e MÚTUA. 

Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757.

Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres

Reunião da ASENART com os Eng. Cassiano Machado, Celso Generoso, Guilherme 
Carnizella Ribeiro, Lisiane Carvalho e Marco Antônio Machado. Na pauta o EESEC 
(Encontro Estadual de Entidades de Classe), que acontecerá em Torres entre 21 e 23 
de setembro

Na imagem, voluntários do Lions Clube de Torres durante o trabalho de medição de glicose 
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A campanha do gru-
po da chapa 1 está no 
ar. No sábado, dia 26, 
durante todo o dia, 
em princípio, o grupo 
enfrenta a chapa 2 do 

PMDB torrense - cujo candidato a pre-
sidência ainda estava indefinido (até a 
tarde de quinta-feira, 24). Mas a disputa 
mostra a grandeza do partido na cidade, 
mesmo quando enfrenta embates inter-
nos. 

POLÍTICA

 Na noite da última quarta-feira (23/8) 
um grupo do PMDB de Torres -  que se  ba-
tizou de “O Novo PMDB” - organizou even-
to de campanha para a eleição interna do 
partido, que ocorre neste sábado, dia 26. A 
eleição escolherá o novo diretório da agre-
miação em Torres para os próximos dois 
anos. O convidado ilustre da noite foi o 
ex-governador e ex-senador gaúcho Pedro 
Simon, que veio à cidade acompanhado de 
seu filho, deputado Estadual Tiago Simon. 
Eles declararam apoio a chapa 1, que tem 
como nome para concorrer na eleição in-
terna da sigla torrense o empresário e ar-
quiteto Abraão Santana. 

Pedro Simon, em seu discurso, ressaltou 
pensar que "o Brasil está, pela primeira vez, 
finalmente sendo passado a limpo". Ele elo-
giou a chapa do PMDB torrense apresenta-

da a ele, justamente por 
considerar uma nominata 
de nomes "com ética e de 
pessoas com bases fortes 
dentro da agremiação da 
cidade".

O deputado estadual 
Tiago Simon, filho de Pe-
dro, mostrou herdar de 
seu pai o dom de fazer 
política e de conciliar. Ele 
se soltou e também deu 
seu recado para o grupo 
de peemedebistas torren-
ses em campanha. “A con-
venção é um momento de 
fortalecimento do partido, oportunidade 
para arregimentar forças e estimular a re-
novação necessária para uma consolidação. 

A comunidade de Torres como todo o esta-
do, está sincronizada com os novos tempos 
da política com ética e transparência, o que 
o eleitor exige. E por isso a participação de 

todos é fundamental”, o jovem peemede-
bista (apoiando a chapa 1),  que entra na 
política  para manter e renovar o legado de 
seu pai Pedro. 

Pedro Simon e filho Tiago vieram à Torres para apoiar a 
chapa local "Novo PMDB "em eleição interna do partido

Ilustres locais voltaram a apoiar a chapa
Ex-presidentes do PMDB formaram a 

mesa junto com os vereadores Marcos 
Klassen, Gimi e Tubarão. Um dos assun-
tos dos discursos foi a volta de muitos 
peemedebistas tradicionais da cidade ao 

encontro da agremiação. Rubens Teixei-
ra, Rubens Kras Borges, Zeferino Natalicio 
da Rosa, Jorge Rocha, marcos Santana, 
Eraclides Maggi, Evaldo Maggi e Albino 
Pedrotti  são alguns destes nomes. Mui-

tos não  participavam de reuniões parti-
dárias da sigla em Torres há tempo, mas 
agora estão juntos no movimento que 
quer eleger a chapa para dirigir o parti-
do na cidade, por acreditarem na nova 

forma de fazer política apresentada por 
esse grupo (que havia perdido na eleição 
interna em 2014). A presença de repre-
sentantes do PMDB Jovem da ala e do 
PMDB Mulher também foi festejada.

 Protagonistas Tiago (e) e Pedro Simon (centro) com vereadores e ex – presidentes do grupo da chapa 1

 Alexandre da Juventude do PMDB (e)  e Mulheres do partido também
 quiseram pousar em foto com Pedro Simon

Foram muitas citações e explicações 
- com tons motivacionais, típicos de 
campanhas políticas (mesmo internas) - 
sobre a motivação para a campanha da 
chapa, que vai concorrer no sábado (26) 

para eleger o novo líder do partido em 
Torres.  "Pra mim, este grupo com este 
movimento simbolizam o reencontro do 
rumo certo", afirmou o vereador Gibral-
tar Vidal, o Gimi. 

“Este grupo representa a união e trans-
parência com visão no futuro”, disse o ve-
reador Carlos Monteiro, o Tubarão  - que 
era o nome indicado por este grupo para 
ser o candidato a prefeito na eleição de 

Torres do ano passado 
(mas que, internamente, 
perdeu por um voto).

"Estou fazendo parte 
deste diretório por acre-
ditar que ainda pode ha-
ver mudanças para me-
lhorar a união do nosso 
partido. Por tudo isso 

apoio o PMDB", sintetizou seu sentimen-
to o vereador Marcos Klassen.

“Novo com ideias baseadas na origem 
de sua existência. Forte com novas dis-
ciplinas. Dirigentes com base na ética e 
competência". Este foi o conceito dado 
pelo ex-presidente do PMDB de Torres, 
Reni Margutti,  ao autointitulado 'Novo 
PMDB'.

"O Novo PMDB, chapa 1, é a união de 
pessoas comprometidas com o futuro de 
Torres", afirmou  Alexandre Maggi, da Co-
ordenadoria da Juventude do PMDB do 
Litoral Norte.

Eleição ocorre no sábado (26)
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Os usuários das APAEs esbanjaram sim-
patia, pureza e alegria em meio a muita 
música e dança do encontro regional. 
Num cenário repleto de boas energias e 
confraternização, os presentes compar-
tilharam o espaço durante todo o dia e 
fizeram a festa, com pausas para café da 
manhã, almoço e lanche. "Acho isso tudo 
muito lindo, adoro dançar e cantar. Melhor 
ainda com essas músicas alegres, dançando 
com os meninos", sentenciou a desinibida 
Adriana (portadora de Sindrome de Down). 
Conforme me revelou a assistente social 
Maria Zéa Pires,romances são uma reali-
dade entre os usuários nas APAEs. "Aqui 

no encontro, temos até um casal de namo-
rados que mora em cidades diferentes do 
litoral, e que em eventos de integração das 
APAEs, como este, tem a possibilidade de 
se reencontrar e compartilhar seu amor".

A professora Cloreci Argemira Matos 
dos Santos tem 21 anos de atuação junto 
a APAE de Torres. Em meio a festa propi-
ciada pelo encontro regional, ela lembrou 
que Torres é referência em atendimento 
as pessoas com deficiência no litoral, e 
que, por isso mesmo congrega eventos 
(sejam festivos ou de debate) sobre a 
inclusão, atendimento e garantia de di-
reito de pessoas com deficiência. "Even-

tos como este propiciam aos usuários 

da APAE terem uma convivência social 
intensa, o que é muito importante. Para 
alguém como eu, que acompanho muitas 
dessas pessoas desde criança, é uma sa-
tisfação vê-los aqui, crescidos e divertin-
do-se, numa troca de energia muito boa. 
Excepcionais somos nós, que nos conside-
ramos normais e, no dia-a-dia, nos esque-
cemos de todo esse afeto, carinho e res-
peito que os usuários da APAE esbanjam", 
reflete Cloreci.

Também presente no encontro alusivo 

à Semana Nacional da Pessoa com Defi-
ciência Intelectual e Múltipla, a secretá-
ria de Assistência Social de Torres, Neusa 
Carlo, anunciou aos presentes que a pre-
feitura está em fase de captação de recur-
sos para a aquisição de uma Van adapta-
da, que irá melhorar o atendimento aos 
alunos da APAE de Torres, facilitando o 
transporte dos usuários. Uma notícia que 
foi recebida com satisfação pelos partici-
pantes.

ESPECIAL

Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Direitos, necessidades e realizações em pauta

Diversão, dança e alegria não faltaram no encontro regional das APAES, em Torres

Por Guile Rocha

A campanha "Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múl-
tipla" acontece entre os dias 21 e 28 de 
agosto. E neste período, as Associações 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
espalhadas pelo país realizam ações espe-
ciais para lembrar a data, abrir debates e 
colocar a sociedade brasileira em reflexão 
- no dever da igualdade e inclusão dos ex-
cepcionais. Em 2017, a Semana tem com 
base o tema “Pessoa com deficiência: 
direitos, necessidades e realizações”. O 
objetivo é de quebrar tabus e vencer as 
barreiras da desigualdade, lutando pelos 
direitos das pessoas com deficiência, para 
que a inclusão se torne efetiva e as pesso-

as com deficiência se tornem mais prepa-
radas e amparadas diante das dificuldades 
da vida.

Em Torres, várias atividades também 
estão sendo realizadas para celebrar 
a semana. Nesta quarta-feira (23), por 
exemplo, ocorreu o Encontro Regional 
das APAEs do Litoral Norte. O evento foi 
realizado no Salão Paroquial de Torres, e 
reuniu - entre usuários da APAE, professo-
res e funcionários - cerca de 300 pessoas. 
Estes vieram de Santo Antônio da Patru-
lha, Tramandaí, Osório, Terra de Areia, Ca-
pão da Canoa e Três Cachoeiras (além de 
Torres). O jornal A FOLHA também marcou 
presença neste belo evento, uma grande 
festa onde o amor e a inclusão são alicerce 
para um mundo de respeito as diferenças. 

Festa do amor

Atualmente, a APAE de Torres conta com 
cerca de 200 usuários, que tem aulas na ins-
tituição e/ou utilizam-se dos atendimentos re-
alizados pela instituição (serviços como fisio-
terapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
etc). "São professores,técnicos, voluntários, 
apoiadores e colaboradores que participam 
do dia-a-dia da APAE. A busca por recursos, 
para garantir a manutenção de toda esta es-
trutura, é sempre uma batalha, mas também 
é recompensador", explica a diretora pedagó-

gica da APAE, Indiana Machado. 
Cada caso é analisado (e tratado) espe-

cificamente na APAE, onde a comunidade se 
une para prevenir e tratar a deficiência, além 
de promover o bem estar e desenvolvimento 
da pessoa com Síndrome de Down, Paralisia 
Cerebral e qualquer forma de deficiência ou 
síndrome que necessite de acompanhamen-
to especial.  Indiana explica que cerca de 70 
usuários são, também, alunos das escolas 
normais, frequentando a APAE no contratur-

no. "Alguns alunos conseguem acompanhar o 
ensino regular nas escolas da cidade, mas não 
é o caso de todos, pois para outros a dificul-
dade é maior", indica a diretora pedagógica, 
lembrando de alguns usuários da APAE que se 
integram harmoniosamente com a sociedade, 
inclusive participando do mercado de traba-
lho. "Ao longo de nossa trajetória já conse-
guimos inserir vários no mercado de trabalho. 
Atualmente, temos dois alunos trabalhando 
em supermercados da cidade, e outro já está 

sendo encaminhado para uma loja de varejo. 
É a prova, na prática,  da inclusão social que 
continuamente buscamos", finaliza Indiana.

A campanha da "Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Intelectual e Múltipla" se-
gue em Torres nos próximos dias. No sábado 
(26), às 18h, haverá Missa na Igreja Santa Lu-
zia em alusão a data. Já na manhã de domin-
go (27), haverá uma roda de chimarrão com o 
pessoal da APAE. A comunidade é convidada 
para participar de ambos eventos.

A vida da pessoa com deficiência 
registra uma história de lutas e en-
frentamentos. Enquanto no século 
XIX conviviam em instituições resi-
denciais e sob os estudos médicos, 
em meio ao preconceito latente. No 
século XX, foi marcado pela 'desins-
titucionalização' de atendimentos 
dessa natureza retrógada e, ao mes-
mo tempo, pela institucionalização 
da educação especial, quando sur-
giram as escolas e classes especiais. 

As APAEs são um movimento que 
se destacou no país pelo seu pio-
neirismo.   Surgiu no Rio de Janei-
ro, no dia 11 de dezembro de 1954, 
na ocasião da chegada ao Brasil de 

Beatrice Bemis, procedente dos Es-
tados Unidos, membro do corpo di-
plomático norte-americano e mãe 
de uma portadora de Síndrome de 
Down. Motivados por aquela cida-
dã, um grupo, congregando pais, 
amigos, professores e médicos de 
excepcionais, fundou a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais do Brasil. na sede da 
Sociedade Pestalozzi do Brasil. Esta 
colocou a disposição parte de um 
prédio, para que instalassem uma 
escola para crianças excepcionais.

Nos anos 70, sob a lógica “o de-
ficiente pode aprender”, na busca 
pela efetiva participação da pessoa 

com deficiência no mundo educa-
cional, a educação especial foi dire-
cionada por outros princípios - po-
líticos, filosóficos e científicos - que 
influenciam premissas básicas para 
suas ações.  Nessa época, sob a ló-
gica “o deficiente pode se integrar 
na sociedade”, buscava-se a ofer-
ta de ambientes menos restritivos 
para sua educação. Foi isto que, 
conforme a APAE Brasil, "influen-
ciou os textos normativos e outros 
caminhos, até se chegar à atuali-
dade, influenciada pelos princípios 
e diretrizes da inclusão social, que 
tem desdobramentos nas políticas 
públicas diversas".  

APAE de Torres

Pessoas com deficiência: história de lutas e enfrentamentos

Apae atua desde os anos 50 no Brasil
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O PMDB de Torres se dividiu na última 
campanha porque - como na maioria dos 
partidos - mais de uma liderança despon-
tou na agremiação, quando somente uma 
vaga tinha para ser candidato a prefeito. 
Agora, neste sábado, os dois grupos vão 
se enfrentar para definir o novo diretório 
da sigla para os próximos dois anos, o que 
muda a presidência, em princípio. 

Um ditado popular diz que “dois bicu-
dos não conseguem se beijar”, para expli-
car quando dois líderes se enfrentam. Na 
política isto é mais agudo, ainda, porque 
as avaliações de lideranças são subjetivas, 
com pouca concordância e sem compre-
ensão mútua. Acho que tem mais três anos 
para que o PMDB de Torres esteja unido. 
Talvez a eleição deste sábado, dia 26/8, 
represente o inicio desta necessária união. 
Pelo menos deveria.

Cabe salientar que existir mais de um 
“bicudo” num partido acaba sendo bom: 
tratam-se de no mínimo duas lideranças, 
ou dois expoentes.  Desfazer nós e ajeitar 
a corda são ações para iluminar o caminho 
nestes casos, pois lideranças podem ajudar 
a apoiar outras lideranças. 

O PMDB de Torres têm vários inte-
ressados e capacitados para ser prefeito, 
vice-prefeito e vereadores.... A MAIS, 
inclusive. Separar isto é prejuízo para a 
agremiação torrense, principalmente neste 
momento onde a política está em fase de 
avaliação geral.  Mas tem gente que pode 
achar que é justamente nestas fases de 
conceito ruim que novas posições partidá-
rias podem surgir.  E aí, se a agremiação 
se separar mais ainda com esta eleição in-
terna, pode haver dissidências. O que seria 
problema para o partido. 

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

Dois bicudos não se beijam, mas partido bom 
tem bastante bicudos

OPINIÃO

PRB de Torres agora é OPOSIÇÃO na Câmara

O vereador Fábio da Rosa (PP) con-
tinua sugerindo coisas para a prefeitura 
- como obras, materiais a serem usados, 
métodos construtivos, etc. Seu estilo é 
este. 

Desta vez o vereador sugeriu, dentre 
outras coisas, que os moradores da área 
onde são realizadas feiras aos sábados, 
na Avenida do Riacho, aqui em Torres, 
sejam isentados de pagar IPTU. Isso 
justamente porque convivem, sistemati-
camente, com a ocupação de sua rua de 
acesso às residências e com a sujeira que 
sempre acaba ficando após as feiras, mes-
mo que haja boa limpeza na área.

Acho que se trata de JUSTIÇA. Pelo 
menos um desconto deveria de ter. Se até 

hoje nenhum dos moradores organizou 
abaixo assinado para retirar a feira de lá, 
dois motivos devem ter sido avaliados: 1) 
A qualidade e vantagem de ter uma feira 
EM FRENTE DE CASA todas as sema-
nas; 2) o fato dos moradores entenderem 
que a feira é IMPORTANTE para os fei-
rantes e para os torrenses em geral, pois 
ajuda as famílias a sobreviverem e ajuda 
os torrenses a comprarem produtos mais 
baratos e fresquinhos.

Os vendedores de alimentos estabele-
cidos em lojas não devem gostar muito 
destas feiras; mas eles devem entender 
que produtores ou até revendedores de 
alimentos pequenos devem ter sua chan-
ce, também. 

Conforme o vereador Pardal anunciou 
em seu pronunciamento na última sessão 
da Câmara Municipal, uma reunião da 
cúpula da comissão provisória do PRB de 
Torres definiu sua posição perante o go-
verno Carlos Souza, após oito meses de 
neutralidade institucional.

Conforme informou o mesmo vereador 
para a coluna na tardinha desta quinta-
-feira, dia 24/8, o PRB será OPOSIÇÃO 
ao governo, mas de forma responsável e 
sem espírito bélico. Isto significa que o 
partido representado por Pardal na Câma-
ra está CONTRA o que foi ESTABELE-

CIDO na gestão do PP na prefeitura de 
Torres. Mas que vai votar sempre a favor 
das condições do governo avançar. Voto 
contra será somente em casos de embates 
que envolvam temas de fundo defendidos 
pelo PRB local e por pardal, na sociedade 
e na economia. O PRB não vai votar con-
tra somente para atrapalhar. 

Agora a teórica oposição na Câmara 
soma cinco vereadores: quatro do PMDB 
e um do PRB. Os outros partidos, PP, 
PDT, PTB, PT e Rede (com um total de 
8 vereadores) são a BASE ALIADA do 
governo Carlos. 

Na semana retrasada, a Denardi Cons-
trutora fez um festão para homenagear os 
corretores pela passagem de seu dia. Nesta 
semana que passou foi a vez da construto-
ra Monte Bello fazer um “Costelaço” para 
homenagear àqueles que vendem seus pro-
dutos nos 365 dias do ano.

E a VCA Maggi anuncia que vai fazer a 
mesma homenagem à categoria, em even-
to no dia 31 de agosto, na sede esportiva 
do SIMTO (Sindicato dos Municipários de 
Torres), na Estrada do Mar. 

Parabéns aos corretores, também vindos 
deste colunista que vos fala.  São profissio-
nais que, além de ajudarem pessoas a reali-
zar sonhos e empresas a realizar metas de 
trabalho, trabalham RESULTADO de seu 
trabalho. Se fizerem gol (venda) ganham; 
se não fazem gol, ficam a ver navios, o que 
mostra que são corajosos e empreendedores 
individuais. Particularmente, admiro quem 
vive do que produz, sem garantias. 

CORRETORES EM TEMPO DE FESTAS. PARABÉNS!

PROCESSO ARQUIVADO
Um processo aberto para investigar a 

coligação entre PDT e PT na última elei-
ção dentro da comarca de Torres foi ar-
quivado pela justiça na semana passada. 

Em seus pronunciamentos 
na Câmara, a vereadora 
Zete (PT) e o vereador Dê 
Goulart (PDT) festejaram 
a decisão de arquivamento 
do processo. O vereador 
Dê Goulart, inclusive foi 
adiante. Sugeriu que o pro-
motor eleitoral que aceitou 
a denuncia do pleito pas-
sado (2016) seja mais di-
ligente em suas escolhas e 
em aceitar denuncias.

 Nei, dono da Monte Bello (e) coman-
dou espetos do Costelaço.

ÔNUS O BÔNUS

O VEREADOR Gimi reclamou ( 
com razão) do tempo que levou o pes-
soal do IML ( Instituto Médico Legal) 
para chegar aqui em Torres e liberar 
o corpo de uma mulher, que morreu 
na semana passada após queda de um 
edifício. Foram mais de CINCO HO-
RAS onde o corpo teve de ficar atira-
do no chão e os familiares ao redor, 

sem poderem fazer nada. 
Pra mim se trata de BUROCRA-

CIA  em excesso. O vereador acha (e 
eu também) que deve ser nomeado 
um especialista na cidade para fazer 
o trabalho inicial de perícia e  liberar 
o corpo, ao menos para ser retirado 
da rua(em casos excepcionais como 
este). 

BUROCRACIA
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Estudantes de Torres vivem um dia de prefeito

31 de agosto é o último dia 
para pagar débitos na Prefeitura 

sem juros e multas
TORRES - Termina no dia 31 

de agosto, quinta-feira, o prazo 
para os contribuintes inadim-
plentes quitarem suas dívidas 
com o desconto de 100% em 
juros e multas. Esta é a última 
vez que a Prefeitura de Torres 
oferece esta oportunidade. No 
próximo ano, não será mais re-
alizado o REFIS- Programa de 
Recuperação Fiscal que oferece 
condições especiais para contri-
buintes negociarem suas dívidas 
com o Município.

 Negociando até o dia 31 de 
agosto deste ano, os contribuin-
tes evitam ter o seu nome ne-
gativado. O desconto é aplicado 
sobre dívidas lançadas até 31 de 
dezembro de 2016. Quem esti-
ver atrasado nos seus pagamen-
tos com a Prefeitura de Torres, 
tem agora uma oportunidade 
imperdível. Até o dia 31 de agos-

to, a população poderá acertar 
dívidas tributárias e não tributá-
rias com 100% de desconto em 
juros e multas.

Para fazer a negociação, o 
contribuinte deve procurar o Se-
tor de Atendimento ao Cidadão, 
localizado no térreo da Prefeitu-
ra (Rua José Antônio Picoral, 79) 
no seguinte horário:  às segun-
das, quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h30 e das 13h às 17h30, 
e às terças e quintas-feiras, das 
13h às 17h30,

 Condições especiais do Refis
 100% de desconto para quem 
quitar o valor da dívida até 31 
de agosto, à vista.
75% de desconto para quem 
quiser pagar o valor parcelado 
em até 12 vezes.
50% de desconto para parcela-
mento em até 24 vezes.

Pesquisa Mérito Lojista 2017 definirá 
mais lembrados de Torres

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Torres (CDL) em par-
ceria com a Ulbra Torres, realiza mais uma edição do Prê-
mio “Mérito Empresarial Lojista 2017”, evento tradicional 
na cidade. O objetivo do evento é homenagear empresas, 
profissionais liberais e prestadores de serviços do nosso 
município, que ao longo do ano foram os mais lembrados 
em seus respectivos segmentos, através de pesquisa que 
será iniciada a partir do dia 25 de agosto (sexta-feira), até 
21 de setembro. Evento da entrega aos vencedores das 
marcas mais lembradas da cidade acontece no dia 10 de 
novembro, na SAPT.

Geralmente, quando falamos em marca, a primeira as-
sociação que nos vem à cabeça é o nome de um produto 
ou de uma organização; contudo, pense na seguinte situa-
ção: você está esperando o elevador e o som da televisão 
de seu vizinho está alto e você ouve um plim-plim. Algu-
ma dúvida de que ele está sintonizado na Globo? Então, a 
marca de um produto ou de uma empresa não é apenas o 
seu nome, mas tudo (ou qualquer coisa) que faça os con-
sumidores identificá-lo: cor, som, identidade corporativa, 
símbolo, desenho, slogan, até a fonte utilizada. E o Prêmio 

Mérito Lojista do CDL é um evento muito esperado pelos 
empresários de Torres, justamente para eles verem como 
estão e como seus concorrentes estão posicionados NA 
CABEÇA das pessoas, para que o trabalho no ano seguin-
te possa ser baseado nos pontos fortes e fracos que esta 
aferição científica indica. O Mérito NÃO define exatamente 
o MELHOR ou aquele que faz MAIS VENDAS; ele define o 
MAIS LEMBRADO, cabe salientar.

  96 segmentos estão sendo medidos por escolha da CDL

Estudantes das escolas Manoel Oliveira Carneiro e Santa Rita foram os participantes das primeiras 
edições 

Por Prefeitura de Torres

Estudantes de duas escolas mu-
nicipais já participaram do projeto 
“Prefeito por um dia” promovido pela 
Diretoria da Juventude e da Secreta-
ria e Educação. Vivenciaram o progra-
ma as Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental Santa Rita, do Faxinal, e 
a Escola Manoel Oliveira Carneiro, da 
Vila São João. A terceira edição será 
realizada no dia 11 de setembro com 
a participação de estudantes da Esco-
la Mampituba.

 Do Santa Rita participaram a Ane 
(7º ano), Gisele (8º ano) e Matheus 
(9º ano). Do Manoel Oliveira Carnei-
ro, a Eduarda (7º ano), Matheus (8º 
ano) e mais um Matheus (9º ano). O 
projeto “Prefeito por um dia” tem o 
propósito de aproximar a Prefeitura 
da comunidade escolar, contribuir 

pra a formação da cidadania, estimu-
lar o surgimento de lideranças e mos-
trar a importância do Poder Executi-
vo. Participam estudantes de todas 
as escolas de ensino fundamental da 
rede municipal de ensino, dos 7º, 8º 
e 9º anos. As duas primeiras edições 
ocorreram nos dias 14 e 21 de agosto.

 O responsável pela Diretoria da 
Juventude, Sotério Júnior, explica que 
cada Escola participa com três pre-
feitos que acompanham a rotina do 
prefeito por um dia. Os alunos ele-
gem os representantes do 7º, 8º e 
9º anos. Ao todo serão seis edições 
do projeto, uma edição para cada 
escola, sendo que todos os even-
tos ocorrerão às segundas-feiras, 
com datas marcadas de acordo com 
a agenda do prefeito Carlos Souza. A 
realização do projeto quer proporcio-
nar aos estudantes a oportunidade 

de conhecer um pouco mais da atuação do prefeito e 
toda o funcionamento da Prefeitura, com a certeza de 
contribuir na formação dos estudantes como um exer-
cício de cidadania. Além de conhecerem vários setores 
da Prefeitura, os estudantes visitam também a Câmara 
dos Vereadores.

 Outras edições de "Prefeito por um dia” já estão 
marcadas: dia 25 de setembro participarão os três re-
presentantes da Escola Manoel Ferreira Porto, do Cam-
po Bonito; dia 16 de outubro, a Escola Alcino Pedro Ro-
drigues, do bairro Predial, e no dia 30 de outubro, Zona 
Sul, bairro São Francisco.

Evento da entrega aos vencedores das marcas mais lembradas da cidade acontece no 
dia 10 de novembro, na SAPT

Conforme os organizadores, o método da pesquisa é de ca-
ráter quantitativo, um estudo estatístico que se destina a des-
crever as características de uma determinada situação merca-
dológica, nesse caso, a pesquisa do Prêmio Mérito Lojista 2017, 
medindo numericamente, por meio de uma amostra represen-
tativa da população estudada, tendo como pergunta específica 

da pesquisa a MARCA mais lembrada, de 96 segmentos. 
A pesquisa será supervisionada pela Coordenação do Curso 

de Administração da Ulbra Torres, organizada pela ADEM Con-
sultoria Empresarial do Curso de Administração e realizada por 
acadêmicos e professores da ULBRA TORRES no período de 25 
de agosto a 21 de setembro.
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A principal demanda do bairro refere-se a 
limpeza das ruas, manutenção dos acessos, 
abertura de ruas, limpeza de valos e falta de 
calçamento. Diante deste quadro, nesta sex-
ta-feira um serviço geral já começou a ser 
realizado no bairro pelos servidores da Secre-
taria de Obras e pessoal do Programa Frente 
Emergencial do Trabalho. Ainda atendendo 
demanda dos moradores nesta área, o secre-
tário Davino Lopes, das Obras - e técnicos das 
Secretarias de Planejamento, Meio Ambiente 
e Urbanismo -estiveram em vários pontos do 
bairro verificando reivindicações pontuais de 
limpeza de valos, abertura de ruas e solicita-
ção de serviço de drenagem. Roçadeiras, ca-
minhões e retroescavadeiras foram emprega-
das na operação.

No interior do Salão, foi realizado um mu-
tirão das ações da Prefeitura, em destaque o 
consultório odontológico itinerante, atendi-
mento com médico clínico geral, aferição de 
pressão alta e testes rápidos, orientação sobre 
prevenção contra o Aedes aegypti. Ocorreram 
também atividades esportivas, informação so-
bre o CadÚnico, Cras e Creas, orientações ju-
rídicas, orientações sobre o Refis – condições 
especiais para parcelamento de dívidas com 
o Município, Sala do Empreendedor, informa-
ções sobre o Desenvolvimento Rural e Pesca 
junto com a Emater, Procon e Guarda Muni-
cipal.

 Além dos moradores, foi grande a partici-
pação dos professores e estudantes da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Manoel Fer-

reira Porto e da Escola Municipal de Educação 
Infantil, Joaquina. A CEEE e a Corsan também 
estiveram presentes no evento. Escutaram 
os moradores e encaminharam providências, 
Nesta edição do “Meu Bairro Melhor”, a chefe 
da Unidade de Torres, Juliana Mesquita Inácio, 
acompanhada do agente de tratamento de 
água e esgoto, José Antonio Dambrós, realiza-
ram uma interessante exposiçãosobre o trata-
mento de água e esgoto.

 Depois da Secretaria de Obras, a da Saú-
de foi a segunda de maior procura no evento. 

Foram realizados 12 procedimentos odontoló-
gicos e distribuídos 300 kits, 20 vistorias em 
combate ao mosquito Aedes aegypti, 85 veri-
ficações de pressão arterial, 43 atendimentos 
médicos e 60 exames de HGT (Diabetes). Es-
tes exames tiveram o apoio do Lions Clubde 
Torres que tem na presidência Francisco Pe-
reira, também titular do Conselho Municipal 
de Saúde, No fim do evento, a presidente da 
Associação dos Moradores, Leodovina Olivei-
ra, agradeceu pela iniciativa ter contemplado 
o Campo Bonito.

TORRES

“Meu Bairro Melhor”: 
Campo Bonito recebe serviços da Prefeitura

Bombeiros de Torres resgatam 
senhor preso entre duas paredes

Na manhã desta sexta feira (18), o Corpo 
de Bombeiros Militar (CBM) de Torres aten-
deu uma ocorrência  de salvamento pouco 
usual. Na rua Ludgero Vidal Ramos (Bairro 
Guarita) um senhor  de 77 anos encontrava-
-se preso em uma estrutura colapsada. Ele 
estava trabalhando numa obra/reforma em 
sua residência quando acabou prensado en-
tre 2 paredes.

Conforme o CBM, para realizar o resgate 
do senhor, foi necessária a utilização de es-
coras e materiais específicos de salvamento, 
efetuando com sucesso a retirada da víti-
ma. Após ser resgatada, a mesma vítima foi 
prontamente  encaminhada - lúcida e sem 
lesões graves - para atendimento médico 
pela SAMU.

Torres se prepara para a 
Semana da Pátria 2017

A programação da Semana da 
Pátria deste ano está em fase final 
de organização pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação. A abertura ofi-
cial deve ocorrer na segunda-feira, 
dia 4 de setembro, às 8h30min, na 
Praça XV, se estendendo até o dia 
8, sexta-feira. O desfile está progra-
mado para o dia 7 de setembro, às 
8h30, na Rua Benjamin Constant.  

Já estão definidos o quadro da 
Guarda da Pira. A apresentação 
das bandas escolares no ato do 
fogo simbólico ocorrerá na terça-
-feira (05), na Praça XV. Em nível 
estadual o tema será “Corrida do fogo simbólico 
da pátria e MTG com homenagem à 80ª corrida 
do fogo simbólico da pátria e 70 anos da chama 
crioula”. Oswaldo Cruz e o centenário da morte do 
sanitarista serão o tema e a homenagem trabalha-

dos em nível nacional. O encerramento da Semana 
da Pátria será.no dia 8, às 16h30, na Praça XV.  As 
entidades que tiverem interesse em participar do 
evento devem entrar em contato pelo email  even-
tos.smetorres@gmail.com ou pelo fone 51 3626 
9150 - R 605 ou 606.

TORRES - Nos últimos dias 17 e 18 de 
agosto, foi realizada a segunda edição do 
programa “Meu Bairro Melhor”, da pre-
feitura de Torres. Conforme afirma a mu-
nicipalidade, o propósito do programa é 
"apresentar à comunidade, os diversos 
serviços da administração municipal e 
escutar as demandas da população". Re-
alizado no bairro Campo Bonito, na sede 
do Salão Comunitário do lugar, contou 
com a presença de todos os secretários 
municipais e com a prestação de diver-
sos serviços de diferentes áreas. Foram 
distribuídos materiais que explicavam 

sobre as atividades.. O programa foi 
aberto quinta-feira à noite pelo prefeito 
Carlos Souza, seguido da manifestação 
de alguns secretários, e de moradores. 
Nestes dois momentos, estiveram lá os 
vereadores Zete Silveira, Carlos Jacques, 
Gimi e Jeferson de Jesus Santos.

O programa começou com o atendi-
mento de uma antiga reivindicação dos 
moradores: até o fim da semana, todo 
o bairro receberá serviço de capina, 
limpeza e pintura de meio-fio pela Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos.

Ação de secretários e Serviço geral nas ruas

Prefeitura de Torres ressalta que 61 candidatos 
no Concurso Público já tomaram posse

Já foram empossados até o momento 61 can-
didatos do Concurso Público de Torres. Nessa 
quinta-feira, dia 17 de agosto, o prefeito Carlos 
Souza assinou mais oito termos de posse. Com o 
propósito de integrar a administração municipal, 
o ato das posse ocorreu na Sala de Reuniões da 
Prefeitura com a presença do prefeito, secretário 
municipal de Administração e Atendimento ao 
Cidadão, Matheus Junges e a secretária da Fazen-
da, Maria Clarice Brovedan - entre outras figuras 
da administração pública municipal.

Os cargos empossados foram os de Agente de 

Recepção e Atendimento – Sec. Saúde; Guarda 
Municipal de Patrimônio - Sec. ADM; Agente de 
Recepção e Atendimento – Sec. ADM, -Monitor/ 
Visitador para a Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos;-Agente Administrativo - Se-
cretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, -Agente 
Comunitário de Saúde, Médico Saúde da Família 
e Farmacêutico para a Secretaria da Saúde. .Na 
cerimônia participaram três novos servidores 

De acordo com o setor de Recursos Humanos, 
já foram chamados 93 concursados e, destes, 61 
tomaram posse.
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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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11º “POESIA NA ESCOLA” 
Prestigiando jovens poetas torrenses

No dia 18 de agosto aconteceu a culminância do 
11º Poesia na Escola, em Torres. O evento ocorreu no 
Salão Ilha dos Lobos do Hotel SESC/Torres, que ficou 
lotado pelo público que prestigiou os jovens poetas. 
O evento foi uma realização da Ferrari Produções 
& Eventos Culturais com apoio da Rádio Maristela, 
SESC/Torres- A força do sistema Fecomércio, Pousa-
da Molhes da Barra e jornal A FOLHA. Nesta edição 
tivemos a participação de 222 poemas, divididos en-
tre Ensino Fundamental (141) e Ensino Médio (81). 
Foram selecionadas 20 poesias (10 de alunos do En-
sino Fundamental e 10 do Ensino Médio) conforme 
Regulamento.                                              

A noite teve início com uma pequena explana-
ção do poeta Eduardo Jaques, destacando os valo-
res da poesia e da cultura, incentivando os alunos 
a prosseguirem com seus sonhos. Completaram 
o corpo de Jurados  a jornalista Marlene Grings;  o 

editor de A FOLHA Guile Rocha;  o músico e compo-
sitor Fabricio Martins Teixeira e  a poetisa Carla Patrí-
cia Horn. No show de intervalo o cantor e compositor 
Inaudi Ferrari proporcionou uma bela interação com 
o público presente, apresentando as músicas de seu 
último trabalho: CD Tempo Três.

"A Ferrari Produções e Eventos Culturais agra-
dece a participação dos alunos, pais, responsáveis, 
professores, diretores, turmas da EJA da EEEB Gov. 
Jorge Lacerda e principalmente a secretária de Edu-
cação de Arroio do Sal senhora Joelma Rodrigues 
Becker por incentivar a cultura em seu município, 
disponibilizando um micro ônibus que trouxe alunos 
para prestigiarem e participarem do 11° POESIA NA 
ESCOLA. Como diz o Albert Camus (escritor, roman-
cista, ensaísta, dramaturgo e filósofo francês):  “Sem 
a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a 
sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de 

uma selva. É por isso 
que toda a criação 
autêntica é um dom 
para o futuro.", indi-
cou a organizadora 
do evento, Roseli 
Ferrari.

Após a declama-
ção (ou leitura, na 
maioria dos casos) 
das poesias selecio-
nadas, os jurados 
calcularam suas as 
notas - que avalia-
ram tanto a quali-
dade das poesias 
quanto a interpre-
tação dos alunos - e 
chegaram aos se-
guntes resultados:

11° Poesia na Escola em Torres - RESULTADOS

Na última segunda-feira (21), após 
muitas risadas com a comédia alemã 
Soul Kitchen, houve uma comemora-
ção aos 6 anos do Cineclube Torres, no 
restaurante A Prainha. Os cineclubis-
tas presentes, sendo alguns que acom-
panham o projeto cultural desde o seu 
começo, juntaram-se ao idealizador 
Tommaso Mottironi para uma celebra-
ção - com direito a bolo de aniversário 
e espumante. E o jornal A FOLHA es-
tava lá também, para brindar com os 
amantes locais do 'cinema arte'.

Em seus 6 anos quase ininterruptos 
de atuação na cidade, o Cineclube Tor-
res já organizou mais de 300 sessões - 
com filmes internacionais conceituais, 
reflexivos e cultuados pela crítica. Em 
sua maioria películas diferenciadas 
dos 'blockbusters' populares.

As sessões continuam, atualmen-
te, ocor-
rendo nas 
segundas-
- f e i r a s , 
às 20h 

Restaurante A Prainha ( Rua Joaquim 
Porto, 151) cedido fora do seu ho-
rário de abertura por uma parceria 
cultural. Como sempre, a entrada é 
franca, contando com o patrocínio da 
Up Idiomas, da Torres Calçados, da Pi-
zzaria Panzerotti e do Advogado César 
Zortéa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE DE TORRES

A diretoria do clube, no uso das suas 
atribuições e baseada no estatuto vigente, 
convoca seus associados para uma Assem-
bléia Geral, a realizar-se no dia 31/08/2017 
(quinta-feira), às 20 horas em primeira cha-

mada, e às 20h30min em segunda chamada. 
A reunião acontecerá na Av. Alfieiro Zanardi, 

695, Bairro Praia da Cal, Torres - RS, tendo 
como pauta:

1. Votação, para aprovação ou não, da 
venda de fração do terreno do clube. (parte 

dos fundos do clube).
2. Assuntos Gerais

Conforme Artigo 7º do Estatuto Social do 
Clube, somente terão direito a voto os sócios 

em dia com a tesouraria. 
Telefones para contato: Presidente: 51-

99534-8252 - Tesoureiro: 51-98118-2046

Torres, 23 de agosto de 2017.

Presidência do América Futebol Clube de 
Torres

Ao centro na foto, as vencedoras da categoria ensino médio: alunas Maria 
(3° lugar), Roberta (1°lugar) e Paloma (2° lugar e melhor interprete)

ENSINO FUNDAMENTAL
1° Lugar: “Sociofobia”  da aluna 

Tainá Matos da E.E.E.F  - José Quar-
tiero - 9° ano

2° Lugar : “Pequenas Definições 
Poéticas” da aluna Laura Faustino - 
Inst. Marcílio Dias- 7° ano;

3° Lugar : “A Mentira” da  aluna 
Sarah dos Santos - EMF Mampituba- 
8°ano; 

Melhor Intérprete : Aluno Kael 
Machado Caldas (Poesia “O Ovo ou 
a Galinha” ) - E.M.F Manoel Ferreira 
Porto- 8° ano 

ENSINO MÉDIO
1° Lugar : “Desvairando-se” da 

aluna Roberta Goecks do Inst. Est. 
Marcílio Dias- 2° ano;  

2° Lugar : “Desvirtude”  da aluna 
Paloma Mota do Inst. Est. Marcílio 
Dias- 1° ano;  

3° Lugar : “Um Corte Lamentável”, 
aluna Maria Alice Barufi de Melo - 
Inst. Marcílio Dias- 2°ano  

Melhor Intérprete : aluna Paloma 
Natália Mota (Poesia “Desvitude”) 
do Inst. Marcílio Dias. 

Kael (e) foi o melhor interprete do ensino fundamental e Tainá (d) teve sua poesia em 1° lugar

Após filme, bolo de aniversário para 
celebrar os 6 anos do Cineclube Torres

Cineclubistas reunidos após sessão

CINECLUBE TORRES - Sessão de 
2ª Feira - 28 de Agosto - 20h

Uma Viagem à Italia (2015) - Rei-
no Unido - direção de Michael Win-
terbottom

SINOPSE - Após as trapalhadas 
em The Trip (2010), Steve Coogan 
e Rob Brydon são convidados mais 
uma vez a fazer uma viagem culiná-
ria, desta vez na Itália, onde deverão 
avaliar seis restaurantes diferentes. 

Entre as cida-
des de Toscana, 
Roma, Capri e 
outras, os ami-
gos se envolvem 
em novas confu-
sões e propõem 
novas imitações 
de atores.
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A Escuta Psicanalítica existe para auxiliar as pessoas a se conhecerem 
melhor e conseguirem levar suas vidas de maneira saudável e mais cons-
ciente de suas capacidades e limitações.
A vida contemporânea tem nos trazido problemas de relacionamento en-
tre marido e mulher, filhos que têm de conviver com separações e novas 
famílias, doenças modernas que geram depressões, fobias, mudanças 
profissionais, dificuldades em atingir objetivos, etc...
Fazer uma análise significa entender os motivos que nos levam a repetir 
os mesmos erros ao longo das nossas vidas e fazer com que o futuro seja 
mais claro e promissor sem sofrimentos desnecessários. O "setting analí-
tico" nos permite conhecer melhor nossos meandros psíquicos, entender 
nossos sonhos e os motivos que nos levam aos atos indesejáveis como 
a raiva, impulsividade, bebidas e drogas, somatizações e diversos outros 
sintomas psíquicos. Tudo isso nos incomoda, bem como prejudica a evo-
lução de nossa vida, como se estivéssemos andando em círculos. Mas o 
que nos leva a repetir esses erros?
Durante a análise temos a grande oportunidade de, por nós mesmos, 
entender e desarticular essas repetições e entendermos melhor as pes-
soas que nos cercam e os motivos que as levam a agir dessa ou de outra 
maneira.
Passamos por fases na vida em que temos de buscar novo emprego, 
enfrentar perdas, separações, dificuldades com filhos, pais e avós que 
passam por problemas de saúde, lutos e assim a vida nos exige que fa-
çamos tudo isso e saiamos dessas situações prontos para retomar a vida 
que não para seu fluxo, por outro lado, estes conflitos podem sim nos 
paralisar diante da vida.
Para que isso aconteça temos de estar bem conscientes do que acontece 
com o nosso inconsciente (já que muito de nossos atos dependem de mo-
tivações inconscientes) o qual pode nos levar a caminhos pelos quais não 
queremos trilhar, só nos faz sofre e desperdiçar vida. Fazer uma análise é 
um grande investimento em si mesmo, assim é claro que para tomarmos 
esta decisão de queremos nos analisar, é preciso abrir mão de algumas 
coisas, muitas vezes fúteis, como coisas materiais, ou seja, arrumar pri-
meiro a estrutura da casa para depois poder embelezá-la por fora. Por 
fim, sabemos que só conseguimos ser bons para os outros quando somos 
para nós mesmos!

A Escuta Psicanalítica

Psicoterapeuta / Psicanalista
Espaço Psicanalítico Educacional  |  Fone. 9221 9189

Paula BorowskyCTG Porteira Gaúcha vai 
concorrer em concurso do 
programa Galpão Crioulo

Por Fausto Júnior

TORRES - No último sábado, dia 
19/8, diretores do CTG Porteira Gaú-
cha participaram de uma solenida-
de, realizada pela Redemac na sala 
de Reuniões da Bomagg/ Redemac 
de Torres. O ato foi a formalização 
da inscrição do Centro de Tradições 
Gaúchas, sediado na cidade, em um 
concurso que está no ar.  Serão vários 
CTGs sediados em várias cidades gaú-
chas onde existem lojas da Redemac, 
uma cooperativa de compra e venda 
que possui em torno de 35 lojas espa-
lhadas pelo Estado. O concurso será 

acompanhado televisivamente junto 
a RBS TV, no programa Galpão Criou-
lo. prêmio para o vencedor será R$ 30 
mil em material de construção.

O concurso premiará a entidade 
tradicionalista que que melhor res-
ponder a pergunta: Por que seu CTG 
merece receber R$ 30 mil em ma-
teriais de construção para reformar 
suas instalações? Quem elaborar uma 
história de sucesso, sobre seu traba-
lho  de multiplicação do conceito das 
tradições gaúchas às famílias das  re-
giões de abrangência, leva o prêmio.  
E o CTG Porteira Gaúcha já está ins-
crito.

Formalização aconteceu na sede da Redemac de Torres. Concurso busca 
fomentar e divulgar cultura do tradicionalismo gaúcho

FOTO: Patroa do CTG Porteira Gaúcha Joelma Lopes (centro) e vários 
representantes do Centro de Tradições torrense foram recepcionados pelo 

presidente da Redemac no RS Evaldo Maggi (d)

Trabalho junto à comunidade
Conforme explicou o presidente da 

Redemac RS, Evaldo Maggi - coinci-
dentemente diretor da Bomagg/Re-
demac de Torres - a ideia criada pela 
cooperativa de lojistas quer valorizar 
a proximidade das tradições às famí-
lias das cidades. Com isso, a Redemac 
busca repetir uma das missões da 
rede de lojas, que também  se dife-
rencia por serem tocadas por empre-
sários “donos dos seus negócios” e 
integrados à comunidade, diferente 

de gerentes de redes verticalizadas 
de um dono só, como outras redes de 
lojas.

"A parceria com a RBS TV viabilizou 
a grande possibilidade de comunica-
ção e articulação de cidades e CTGs 
através do programa Galpão Crioulo. 
Mas é a Redemac que vai dar os R$ 30 
mil em materiais de Construção para 
o Centro de Tradições vencedor", ex-
plicou Evaldo na reunião de formaliza-
ção do Porteira Gaúcha ao concurso.

Mobilização
A primeira fase do concurso vai classi-

ficar os três melhores trabalhos formata-
dos pelos CTGs, explicando seus trabalhos 
sociais e de fomento ao tradicionalismo. 
Esta classificação será feita por jurados 
especializados escolhidos pelo programa 
Galpão Crioulo.

Após esta fase, estes três classificados 
aparecerão no programa da RBS TV aos 
domingos, onde seus trabalhos e “casos” 
apresentados serão mostrados ao público 
telespectador por todo o Estado (e fora 

dele, até no exterior pelas TVs à cabo). 
A partir disto, serão abertas as votações 
feitas diretamente pelos telespectadores 
que estarão ligados ao Galpão Crioulo. E 
no dia 22 de outubro, será anunciado o 
CTG vencedor pela votação, assim como 
será entregue o prêmio ao Centro de Tra-
dições que teve o maior número de votos.

A mobilização, portanto, será impor-
tante, principalmente se o CTG Porteira 
Gaúcha conseguir chegar entre os finalis-
tas.
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ÁRIES - Uma semana de grandes desco-
bertas, ariano. E isso pode fazer você pen-
sar muito sobre você e sua vida. É hora de 
despertar alguns talentos e ser mais criati-
vo, mas com cuidado pra não magoar as 
pessoas mais próximas por parecer egoísta 

ou agressivo demais. Uma fase decisiva para alguns projetos 
pessoais e em assuntos envolvendo namoro e filhos. Orga-
nize a rotina!

TOURO - Você pode se sentir mais emoti-
vo e instável, taurino. Por isso, muita calma 
nessa hora e nada de sair por aí decidindo 
coisas sem pensar muito bem antes. Você 
precisa cuidar bem das palavras, para não 
falar o que não deve. E respirar fundo se 

ouvir algo que não gosta, já que você pode se magoar com 
mais facilidade. Algumas situações podem chegar no extre-
mo, no limite.

GÊMEOS - É hora de repensar a vida, 
geminiano. Não só porque Mercúrio está 
retrógrado, mas também porque o eclipse 
pede mudança de ideias, conceitos e até 
de filosofia de vida. É uma semana de insi-
ghts e constatações importantes, mas isso 

também envolve decepções, magoas e muita coisa que você 
percebe que não era exatamente como você pensava ou de-
sejava. Se puder, não decida!

CÂNCER - Você vai sentir tudo extrema-
mente intenso esses dias, canceriano. 
Mas tente se manter centrado porque as 
mudanças que vem pela frente têm tudo 
pra ser positivas, mas você precisa de es-
trutura e flexibilidade para lidar com elas. É 

hora de repensar algumas decisões e caminhos escolhidos 
e rever seus valores e a forma como lida com seu dinheiro. 
Alias, cuidado com gastos esses dias!

LEÃO - O eclipse do Sol acontece antes 
dele sair do seu signo, leonino, pra reforçar 
que um novo ciclo está começando em 
sua vida e você precisa abrir seu coração 
para o novo. Alguma coisa vai de fato 
mudar em sua vida e vale a pena dar o 

primeiro passo rumo a essas mudanças. Cuidado pra não 
perder tempo pensando em coisas e pessoas do passado. 
Vá correndo para o futuro!

VIRGEM - Vai começar seu período de 
aniversário, virginiano e você já pode se 
considerar entrando numa fase nova em 
sua vida. Porém, Mercúrio segue retrógra-
do pedindo mudanças de postura. É um 
ótimo momento para fazer mudanças em 

sua vida, inclusive no seu visual. Momento internamente 
intenso, bom pra resolver coisas do passado. Risco de de-
cepções com amigos.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 21/08 e 28/08)
Por Titi Vidal

LIBRA - Muita coisa está mudando em sua 
vida, libriano, e isso pode gerar momentos 
instáveis e você pode intercalar entre mo-
mentos de felicidade e euforia e outros de 
sofrimento ou insegurança. Tente controlar 
suas emoções e não se lamente pelo que 

não está dando certo, nem sofra por antecipação ou por in-
segurança. Tem muita coisa boa pra celebrar na vida. Foco 
nisso!

CAPRICÓRNIO - Sua vida con-
tinua mudando, capricorniano, e 
alguma coisa que pode ter dado 
algum indicio pode agora de fato 
acontecer. E estamos falando 
de coisas realmente intensas e 

fortes. É um momento emocionalmente e afe-
tivamente intenso e instável, com risco de de-
cepções e situações que fogem do seu controle. 
Tente não resolver nada agora. respire fundo, 
sente pra conversar.

AQUÁRIO - Sua vida profissio-
nal pode ficar instável esses dias, 
aquariano. Coisas que você tinha 
dado como certas podem não acon-
tecer ou mudar de rumo sem avisar. 
Pessoas que haviam se comprome-

tido com você podem te decepcionar. Por outro lado, 
muita coisa que você nem havia planejado pode 
acontecer e muita coisa desejada pode finalmente 
trazer resultados. Foco nos detalhes!

PEIXES - Sua rotina precisa de 
mudanças, pisciano, e sua saúde 
precisa de muito mais atenção e, 
possivelmente, de mudanças de 
hábitos e postura para que você 
fique bem ou pelo menos se sinta 

melhor. Podem ser dias instáveis no amor ou com 
relação a filhos, mas tente não brigar. Se puder, con-
verse, se não espere momento melhor e nada de 
tomar decisões precipitadas. Cuide de você.

ESCORPIÃO - Sua vida pede e traz mudanças, 
escorpiano. De destino, de rumo, de trabalho. É 
um momento importante para repensar o que você 
quer de fato da vida e o que está efetivamente 
fazendo para conseguir tudo que quer. São dias 
importantes para observar os movimentos profis-

sionais e quais portas abrem-se ou fecham-se pra você. Não perca 
tempo sonhando sem planejar.

SAGITÁRIO - A semana pode ser intensa e até 
mesmo turbulenta, sagitariano. Respire fundo e 
foco no que interessa. São dias produtivos no 
trabalho e você pode ter a chance de retomar 
um projeto importante. Também pode retomar 
alguma proposta ou contato. Há o risco de ins-

tabilidade na sua vida afetiva e é um ótimo momento para fazer 
uma lista do que quer continuar ou largar.

VARIEDADES
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Farmácia Popular implementada na 
Bellatorres

PASSO DE TORRES - O Go-
verno do Município de Passo 
de Torres, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, realizou a 
implantação de uma nova Far-
mácia Municipal na Unidade 
Básica de Saúde da Praia Bella 
Torres.

Com a nova farmácia, os 
pacientes atendidos nesta uni-
dade passarão a sair com o me-
dicamento receitado em mãos. 
Antes, a única maneira de con-
seguir a medicação gratuita-
mente, era pela farmácia mu-
nicipal localizada na Unidade 
Básica de Saúde no centro de 
Passo de Torres. "Além da me-
lhoria no acesso aos medica-
mentos, foi feita a contratação 
de mais um clinico geral para a 
unidade, Drª Michely de Almeida Pescador, reforçan-
do o quadro de profissionais da saúde do município", 
afirma a prefeitura do Passo de Torres (em nota no 
seu 

A farmacêutica responsável pelo controle dos me-

dicamentos da Farmácia Municipal de Bella Torres, 
Edivania Machado da Silveira, informa que o mesmo 
núcleo de medicamentos fornecido na Unidade Bá-
sica de Saúde Central estará disponível na nova far-
mácia na Bella Torres. O funcionamento da mesma 
começará nesta terça-feira, 22 de agosto de 2017.

Prefeitura do Passo de Torres entrega 
cadeira de rodas motorizada

Na manhã desta sexta-feira, dia 
18 de agosto, em uma solenidade 
realizada no grupo da Terceira Ida-
de de Sombrio, o prefeito do Passo 
de Torres, Jonas Souza - juntamente 
com a primeira dama Alexandra Maia, 
secretário de saúde Emerson Kjillim, 
secretária de assistência social Mar-
lene Dutra e a assistente social Maria 
Zea Pires - acompanharam a entrega 
de uma cadeira de rodas motorizada, 
pela Fundação Nova Vida, para João 
Baptista, morador de Passo de Torres.

A Fundação Nova vida trabalha 
com diversos Programas Sociais, den-
tre eles o Programa Cadeiras de Ro-
das, pelo qual foi atendida a solicita-
ção da cadeira, encaminhada através 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Humano e Social juntamente com a 
Secretaria de Saúde do município.

Na oportunidade, João Baptista 
agradeceu as autoridades presentes, 
onde emocionado, enfatizou a impor-
tância deste beneficio para sua loco-
moção.

CEASA  em debate pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais

Na sexta-feira passada, dia 18 de agosto, jun-
to a Câmara de Vereadores de Dom Pedro de Al-
cântara os produtores rurais que comercializam 
bananas junto ao GNP (Galpão Não Permanen-
te) na Ceasa, estiveram reunidos, juntamente 
com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais da 
Regional e  técnicos da Emater. O tema principal 
foi a falta de fiscalização por parte da adminis-
tração da Ceasa, em conferir as declarações de 
previsão de colheitas, emitidas pela Emater e 
Sindicatos. A falha, segundo o STR, permite co-
mercializações que não constam na declaração, 

transportadas de outros Estados da Federação. 
“É importante destacar que o espaço na Ceasa 

(GNP) é destinado exclusivamente para produto-
res e não para comerciantes. Para os comercian-
tes existem os espaços dos box, que são livres 
para o comércio”, indicou a diretoria do STR. No 
final da reunião, foi criada uma comissão espe-
cial, com representação dos produtores, sindica-
tos e Emater para se reunir dia 30/08/2017 às 
14:00 horas, em Três Cachoeiras,  na busca por 
elaborar um documento para negociar com a di-
reção da Ceasa e cobrar uma solução definitiva. 

Segue Municipal de Futebol de Campo em 
Três Cachoeiras

Os jogos do Campeonato de Futebol Adulto de 
Três Cachoeiras segue neste dia 27/08 (domingo). 
No campo do Pontal, as 13h30 tem Vila Nova x 
Morro Azul, e as 15h30 tem Lajeadinho x Santa 

Rita. Já no campo da comunidade do Lajeadinho, 
ocorre às 13h30min Embratel x Sociedade; e as 
15h30 Paraguai x Santo Anjo completam a rodada 
(que tem folga da equipe do Centro)

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: 11/09/2017. 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

Patram realiza desocupação de área 
invadida em Arroio do Sal

Na última quinta-feira, 17 de agosto, 
o Pelotão Ambiental da BM (PATRAM), 
em parceria com a Brigada Militar de 
Arroio do Sal e com o apoio da Prefei-
tura Municipal, realizou uma desocu-
pação em área invadida de APP (Área 
de Preservação Permanente). As ações 
aconteceram no Balneário Belo Hori-

zonte, em área de dunas.
Desde o início do ano, o Poder Pú-

blico não tem tolerado invasões, sejam 
em áreas de APP ou áreas públicas. e 
já foram realizadas desocupações nos 
Balneários,  Alfa, Quatro Lagos, em par-
te do Piquenique, em uma área próxi-
ma ao Parque Tupancy e na Rondinha.

Foragido capturado na ação

Na ocasião da reintegração de pos-
se, a guarnição da BM abordou W.
V.P.R., indivíduo com várias passagens 
pela Polícia. A guarnição do Pelotão 
Ambiental da BM abordou outro indi-
víduo que também se identificou como 
W.V.P.R. Ambos foram encaminhados 
ao Departamento de Polícia de Arroio 
do Sal onde o segundo indivíduo assu-
miu se chamar F.F.L., com mandato de 
prisão decretado.

F.F.L. já havia sido abordado diver-
sas vezes e sempre deu o outro nome. 
Em sua residência foi encontrado uma 
moto CG 125 verde, desmontada, com 
chassi e motor suprimidos, além de al-
guns objetos sem procedência como: 
três maquinas de cartão de credito, 
dois roteadores de internet e talheres. 
O foragido foi apresentado à DP de Ar-
roio do Sal e encaminhado ao Presídio 
de Osório.
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Nesta semana, mais uma ação de desen-
volvimento na área da educação aconteceu 
no município de Três Cachoeiras: com o intui-
to de oportunizar aos alunos melhores ferra-
mentas para as atividades nos laboratórios de 
informática das escolas municipais Fernando 
Ferrari e José Felipe Schaeffer, a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura realizou a 
entrega de 13 novos computadores e 2  novas 
impressoras. 

A demanda foi levada a SMEC pelas direto-
ras Zeliane Cardoso e Sonia Leffa já no início do 
ano letivo, devido às dificuldades apresentadas 
pelo número reduzido de computadores em 
bom estado de utilização nos laboratórios das 
escolas.

Nesta quarta-feira, dia 23, a Secretária de 
Educação Fabiana Leffa, acompanhada pelo 
Prefeito Municipal Flávio Lipert, pelo secretário 
de Obras Antonio Selau Scheffer e pelos vere-

adores Marcelo Paulart e 
Santolino Benck realizou a 
entrega dos computadores 
na EMEF Fernando Ferrari, 
também na presença dos 
alunos do 9º ano, da equi-
pe diretiva, de professores 
e funcionários que recebe-
ram com muita satisfação 
a entrega dos equipamen-
tos. Na quinta-feira, dia 24 
de agosto, a entrega foi 
realizada na EMEF José 
Felipe Schaeffer.

REGIÃO

Arroio do Sal propõe projeto 
pioneiro na educação do RS

A Secretaria de Educação e Cultura de 
Arroio do Sal está propondo a implantação 
do Programa de Atenção a Saúde do Traba-
lhador da Educação (Paste), que é pioneiro 
no Rio Grande do Sul e baseado no progra-
ma Saúde do Professor, do estado da Bahia, 

único no Brasil.O Programa tem o objetivo 
de direcionar ações voltadas ao bem estar e 
saúde do trabalhador e surgiu pela necessi-
dade de melhorar o ambiente de trabalho e 
qualidade de vida do trabalhador da educa-
ção.

Prefeitura recebe dois caminhões 
novos para de Três Cachoeiras

O Chefe do Executivo de Três Cachoeiras 
comemorou essa semana, junto à comuni-
dade e o governo, a chegada de dois veícu-
los caçamba 0 km, adquiridas com recursos 
indicado pelo Deputado Jerônimo Goergen 
e liberados pelo Ministro da Agricultura 
Blairo Maggi, no valor de R$500 mil.

“Esses veículos vão contribuir muito 
para o atendimento das demandas dos 

nossos contribuintes, principalmente nos-
sos agricultores. Essa conquista não é só 
minha, mas também daquelas pessoas que 
confiaram na minha pessoa e me coloca-
ram como Prefeito desse querido municí-
pio” Concluiu Flávio Lipert, prefeito de Três 
Cachoeiras. Flávio agradece os servidores e 
secretários municipais que contribuíram na 
parte técnica e burocrática. 

Reunião (foto) apresentou 'Programa de Atenção a Saúde do Trabalhador da 
Educação'

Computadores novos entregues para 
escolas municipais de Três Cachoeiras

Prefeito de Três Cachoeiras realiza visita 
em Usina de Asfalto e colhe experiências
Nesta semana, o Prefeito de Três Cachoei-

ras Flávio Lipert, participou de uma comitiva 
de Prefeitos da região, na busca de alterna-
tivas para diminuir custos e poder oferecer 
aos munícipes mais qualidade de vida, me-
lhorando a infraestrutura da cidade e inte-
rior. 

A comitiva visitou o município de Pinhal-
zinho – SC, que tem uma experiência positi-
va através de Consórcio de Municípios, onde 

através da união de esforços adquiriram uma 
usina de asfalto. 

Flávio e os demais prefeitos voltaram con-
victos que é a única forma de poder oferecer 
um melhor serviço à população. “Poderemos 
fazer mais com menos recursos, pois através 
do consórcio, os custos podem ser reduzidos 
em até 50%”. Salientou o Prefeito, que já co-
locou seu nome a disposição do grupo para 
colaborar na criação do Consórcio. 

Promoção de saúde para evitar excesso de afastamentos
Desde o início do ano, a Secretaria de Edu-

cação e Cultura está elaborando o projeto, 
que iniciou com um levantamento documen-
tal referente aos afastamentos laborais dos 
trabalhadores - com aplicação de uma escala 
que verificava as percepções de satisfação e 
felicidade no trabalho. Ficou constato que, 
no ano de 2016, um a cada três trabalha-
dores não se considerava feliz e ou satisfei-
to no seu ambiente de trabalho e que, dos 
310 funcionário vinculados a Educação Mu-
nicipal, houve em torno de três mil dias de 
afastamentos.Em números, isso significa aos 
cofres públicos cerca de R$150 mil. Para se 
ter uma comparação, o valor investido em 
merenda escolar anual, para a rede munici-
pal, é em torno de R$200 mil. Dessa maneira, 

se confirmou a necessidade da elaboração 
de políticas públicas que visem a prevenção 
dos agravos e promoção da saúde.

Na tarde de terça-feira, 22 de agosto, o 
projeto foi apresentado pela sua idealizado-
ra, Bêlit Coitinho, em uma reunião entre as 
Secretarias da Educação e Cultura, Saúde, 
Fazenda e o Prefeito Municipal, Affonso Flá-
vio Angst. Dessa reunião ficou definido que o 
projeto não deve ficar atrelado a vontade de 
governos ou grupos políticos, por isso será 
enviado para a Câmara de Vereadores um 
Projeto de Lei. Após a aprovação da Câmara 
se dará continuidade ao programa, com as 
demais etapas de implantação do Paste, que 
terá como ponto inicial a execução de um 
projeto piloto com duração de três meses. Assistência Social de Dom Pedro de Alcântara 

oferece cursos e oficinas para a comunidade
A Secretaria de Assistência Social de Dom 

Pedro de Alcântara tem promovido diversas 
iniciativas para a comunidade. Dentro do Ser-
viço de Proteção e Atendimento Integral à Fa-
mília (PAIF) está sendo realizado mensalmen-
te diversas atividades nos grupos do CRAS nas 
comunidades. Neste mês, na comunidade de 
Hilário, os integrantes puderam saber mais 
sobre o poder dos aromas nas plantas bioa-
tivas. A capacitação foi ministrada pela EMA-
TER/RS. 

Os grupos são realizados das 14h às 16h30, 
na 1° segunda-feira do mês no Centro, na 2° 

quinta-feira do mês na comunidade de Hilá-
rio, na 3° quinta do mês na comunidade do 
Morro dos Leffa e na 4° quinta-feira do mês 
no Porto Colônia. 

Os interessados devem procurar os grupos 
do CRAS ou a Secretaria de Assistência Social.

Iniciou ainda na última terça-feira, dia 22 
de agosto, uma oficina de artesanato para os 
beneficiários do Bolsa Família de Dom Pedro 
de Alcântara. As oficinas, ministradas pela 
professora Elisama, é mais um dos trabalhos 
contínuos da Secretaria envolvendo pessoas 
em situação de vulnerabilidade social.  
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Prestigiou o evento de lançamento da 
nova X 60 na Marauto, em Torres, o diretor 
de marketing da Lifan, Luiz Zanin; o gerente 
do departamento comercial, Cláudio Giang 
(chinês e representante da matriz da empre-
sa); o gerente regional Aidilson Dumele e o 
diretor de relações públicas Sidnei Levi.

 A Marauto conseguiu levar em torno de 
200 pessoas ao coquetel de apresentação 
da nova SUV, o que confirma o prestigio da 
revenda da marca Lifan no mercado do Li-
toral Norte do RS e no Litoral Sul de Santa 
Catarina, sua região de atuação em nome da 
Lifan Motors.

No bate papo com os convidados, os di-
retores da fábrica anunciaram que mais mo-
delos serão lançados nos próximos meses no 
mercado brasileiro, dentre eles um sedam 
de porte grande e um compacto estilo SUV. 

O diretor da Marauto, Marcelo Guidi, foi 
homenageado por todos: pela fábrica e pe-
los seus colaboradores e familiares. É que a 
Marauto possui a liderança de vendas pro-
porcionais da marca no Brasil e superou até 
de forma numérica simples (sem proporcio-
nalidade) revendas de São Paulo e Porto Ale-
gre em alguns meses passados. Foi por esta 
posição que os diretores vieram à Torres 

para o lançamento, justamen-
te por esta performance da 
Marauto no contexto mundial 
da Lifan.

Já os funcionários fizeram 
uma surpresa ao diretor da 
Revenda, Marcelo. Seu irmão 
lembrou o legado de lideran-
ça que ele exercia na família 
e que confirmava atuando no 
comando da Marauto. Marce-
lo chegou a se emocionar 
com a surpresa.

ECONOMIA

Foi formalmente lançado, na sexta-fei-
ra passada (18), em Torres, o novo mo-
delo da caminhonete X 60, da Lifan. O 
prestigiado evento ocorreu na revenda 
autorizada da marca, a Marauto Veícu-
los. O modelo SUV (do inglês Sport Utility 
Vehicle – que traduzindo significa 'veículo 
utilitário esportivo') foi renovado desde 
a metade do ano e substitui a X 60 - an-
terior que já era líder de vendas da Ma-
rauto em Torres (e no Brasil pela marca 

chinesa). A nova versão conta com novo 
design, câmbio automático de última ge-
ração e teto solar – itens que não havia 
no modelo anterior. Mas o diferencial 
maior é o preço justo: a marca entrou no 
Brasil a 5 anos entregando veículos equi-
pados com tecnologia de ponta, mas com 
preços muito mais acessíveis que outras 
marcas. O segredo atual da Lifan é um 
dos fatores do sucesso em vendas na Ma-
rauto, em Torres & região.

BOA, BONITA E COM PREÇO JUSTO
Lançamento da nova X 60 da Lifan é prestigiado em Torres

Claudio Giang, representante chinês também esteve 
em Torres para prestigiar a líder de vendas da marca

Presença de diretores da fábrica no mundo 
e no Brasil

O diretor da Lifan no Brasil afirmou, na 
coletiva de imprensa durante o evento, 
que a fábrica deverá abrir uma unidade fa-
bril dentro do Brasil caso trabalhos feitos 
pelo país afora sejam similares ao da Ma-
rauto, que implantam bem o conceito da 
marca, da assistência técnica e de vendas 
dos produtos. Hoje, chegam ao mercado 
brasileiro três modelos da Lifan: além da X 
60, o sedan médio 530 e o Foison (um ca-

minhão de pequeno porte) . Mas no plano 

de globalização da LIFAN MOTORS, o mercado 
brasileiro é prioridade. Por isso, na região a 
LIFAN já atua prioritariamente em duas fren-
tes: a fábrica no Uruguai e a sede da empresa 
na cidade de Salto, no interior de São Paulo, 
onde está também o Centro de Distribuição 
de Peças.

A localização estratégica no centro do 
maior complexo rodoviário do maior estado 
brasileiro facilita à LIFAN MOTORS do Brasil 
oferecer uma completa estrutura de apoio 

para o desenvolvimento das atividades da 
marca, desde o desenvolvimento de fornece-
dores até os serviços pós-vendas aos consu-
midores em toda a região.

Esta estrutura conta não apenas com to-
dos os recursos materiais e de equipamentos 
necessários, mas principalmente com a inte-
ligência para operar positivamente estes re-
cursos e alcançar com eficiência os resultados 
estabelecidos pelo corpo dirigente da LIFAN 
MOTORS.

Fábrica no Brasil depende de trabalhos bons como o da Marauto

Diretor da Marauto/Lifan, Marcelo Guidi: 
homenagens de ambos os lados

Governo federal amplia pacote para 57 possíveis 
privatizações

Casa da Moeda (foto), que confecciona notas de Real e Passaportes, deve ser privatizada

Com a meta de melhorar o caixa da 
União e estimular a economia, o governo 
decidiu colocar à disposição da iniciativa 
privada a administração de 14 aeroportos, 
11 lotes de linhas de transmissão, 15 ter-
minais portuários, além de parte da Ele-
trobras, como foi anunciado no início da 
semana. Com a medida, o governo espera 
arrecadar, a partir de 2017, cerca de R$ 44 
bilhões ao longo dos anos de vigência dos 
contratos.

Em reunião na quarta-feira (23) no Pa-
lácio do Planalto, o Conselho do Programa 
de Parcerias de Investimento (PPI) decidiu 
incluir no programa de desestatização ro-

dovias, a Lotex e a Companhia Docas do 
Espírito. O governo federal também pre-
tende privatizar a Casa da Moeda, órgão 
que confecciona as notas de real, além de 
passaportes brasileiros, selos postais e di-
plomas. Ao todo, são 57 projetos de venda 
de empresas e parcerias público privada.

O ministro da secretaria-geral da Presi-
dência, Moreira Franco, disse que o obje-
tivo é "enfrentar a questão do emprego e 
da renda." O governo não estimou quanto 
pretende arrecadar com os novos leilões, 
mas informou que eles representarão R$ 
44 bilhões em investimentos ao longo da 
vigência dos contratos.
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O QUE É NEOLIBERALISMO?
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

O Neoliberalismo, também chamado de Novo liberalismo ou Liberalismo Tecnocrático, é uma tendência 
econômico-política associada ao capitalismo, que professa o ressurgimento dos preceitos promulgados 
pelo chamado Liberalismo Clássico ou Primeiro Liberalismo, que emergiu na Europa dos séculos XVII e 
XVIII.
O Neoliberalismo, bem como o seu antecessor, aposta em um panorama das liberdades para o setor pri-
vado da sociedade, minimizando a intervenção do Estado e apostando no livre comércio como fator que 
rege as tensões de classe.
O Neoliberalismo como filosofia econômica foi uma criação em 1930 de um grupo de estudiosos liberais 
europeus que buscavam um curso intermediário entre o Liberalismo Clássico, a doutrina da Grande De-
pressão assim como as falhas econômicas daquela década. Que aboliu total ou parcialmente as liberda-
des econômicas para o mercado.
O termo deixou de ser usado na década de 60 e reapareceu com força surpreendente nos anos 80, no 
contexto das reformas econômicas impostas pela ditadura de Augusto Pinochet no Chile, criada por um 
grupo de economistas chilenos que faziam pós-graduação na universidade de Chicago conhecidos como 
"Chicago Boys".
Desde então, foi implantado como defesa capitalista por Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret 
Thatcher no Reino Unido.
As políticas neoliberais habituais podem ser resumidas da seguinte forma:
• Flexibilização laboral. Eliminação de restrições, impostos e regulamentos sobre a atividade econômica 
e falta de proteção das massas trabalhadoras a favor da multiplicação de capital produzida pelo setor 
privado.
• Abertura das fronteiras para os mercados estrangeiros e redução do protecionismo para o mercado de 
produção local.
• Reduzir o fornecimento de dinheiro circulante, às vezes através de um aumento nas taxas de juros, para 
evitar possíveis desvalorizações e manter a inflação próxima a zero.
• Transferir impostos para a produção, renda pessoal e lucros das empresas para o consumo.
• Minimizar os gastos públicos e promover a mobilidade do capital.
• Aposta em um efeito de spill-over (efeitos positivos ou negativos que uma determinada atividade pode 
gerar sobre outros que não se encontram diretamente envolvidos nela) econômico através do crescimen-
to total da produção.
• Promoção da iniciativa privada e privatização de empresas estatais e serviços públicos.
As reprovações históricas para o neoliberalismo são numerosas e dolorosas, especialmente as que nas-
ceram após as ditaduras militares da América Latina em meados do século XX, cujo caráter sangrento e 
cruel teve um custo muito alto nas vidas humanas e tingiu a doutrina neoliberal de uma aura perversa.
Ele também foi acusado de expandir o controle de organizações internacionais, como uma forma de pro-
mover o investimento corporativo e transnacional de empresas americanas e europeias em grandes par-
tes do Terceiro Mundo, tornando-se uma máquina de fazer lucros e repatriar para as respectivas nações, 
que, a longo prazo, gera maior exclusão e aprofunda a diferença entre os países desenvolvidos e o resto 
do mundo.
A privatização, transferência legal e econômica de empresas e bens públicos para mãos privadas é uma 
das práticas mais controversas da doutrina neoliberal contemporânea. Privatização de serviços básicos 
(água, eletricidade, telefone, transporte), universidades e empresas sociais, geralmente feito para a di-
versificação do sector, cuja capacidade de competir com o estado sempre tendem a ser desfavorável, re-
sultando em um monopólio estatal.
É atribuído ao estudioso alemão Alexander Rüstow ter cunhado o termo neoliberalismo em 1938, durante 
sua dissertação em um colóquio econômico. O acadêmico o propôs como uma combinação de forte presen-
ça do estado e economia de mercado livre.
No entanto, a sua difusão no mundo hispânico e nas ideologias de esquerda ocorreu ao lado dos horrores 
da década das ditaduras de direita latino-americanas, financiadas e promovidas ideologicamente e politi-
camente dos Estados Unidos, em sua maior parte. Isso fez o termo entrar no jargão político pela ala direita 
da política.
Há, no entanto, outros usos históricos do termo, como o movimento americano surgiu em 1981 e a esquer-
da, cujo porta-voz era o jornalista Charles Peters e seus políticos mais influentes eram Bill Clinton e Al Gore.
A dimensão geopolítica mercantilista inerente à prática do neoliberalismo desde meados do século XX, 
pelo menos no que se entende como doutrina macroeconômica e abertamente tecnocrática, constitui a 
principal distância do modelo clássico, uma vez que não é necessariamente sinônimo de mercado livre, 
sem obstáculos ou favoritismo setorial de qualquer tipo, mas um mecanismo político, econômico e estra-
tégico que favorece certas burguesias internacionais e muitas vezes exercido pelo imperialismo militar, 
econômico e cultural.
Organizações sociais populares, partidos de esquerda e organizações políticas que vivem sob a bandeira 
do socialismo e do comunismo são os grandes opositores da filosofia neoliberal. Também se opõe a se-
tores críticos do capitalismo, que o acusam de ser imperialista e corporativista, e os sindicatos veem em 
seus princípios de flexibilidade laboral o fim dos direitos adquiridos após árduos anos de luta e demandas.
Novas vozes surgiram na última década para levantar seus protestos contra os planos de política neolibe-
ral e contra o imperialismo corporativista. Muitos deles também são tradicionalmente destruídos pelas 
ditaduras de direita do século XX, como o eixo sul-americano iniciado e liderado por Hugo Chávez (Vene-
zuela), Evo Morales (Bolívia) e Néstor Kirchner (Argentina).
No entanto, muitos dos governos populistas latino-americanos que apoiam a bandeira do anti-neolibera-
lismo estão hoje em dificuldades sociais, políticas e econômicas, sendo o caso mais dramático o venezue-
lano, com margens de pobreza e escassez que questionam o discurso desenvolvimentista do Governo, que 
cambaleou após quase uma década e meia do mesmo partido no poder.

A miopia é um distúrbio visual caracterizado pela má visão à distância. A pessoa 
míope consegue ver coisas próximas com nitidez, mas não consegue ver per-
feitamente os objetos distantes, pois tudo parece distorcido e embaçado. Se a 
pessoa quiser enxergar bem à distância é necessário usar lentes corretivas.
Trazendo esse mesmo distúrbio para o campo da política, ele parece afetar mui-
tos políticos e governantes brasileiros. A miopia política faz com que eles enxer-
guem apenas o curto prazo. Impera o imediatismo. A visão do político míope não 
vai além das próximas eleições e isso se reflete na total falta de rumo no destino 
do nosso país. Ninguém discute o que queremos ser daqui a 30 anos. Que país, 
que estado, que Torres queremos ser? Os políticos, geralmente, não pensam 
nisso. E o pior, parece que a sociedade também não se importa. Aliás, há pelo 
menos três décadas não se discute, com seriedade, um plano estratégico para o 
país, fato que se reflete também nos estados e municípios. 
É certo que o nosso sistema orçamentário também contribui para isso, pratica-
mente obrigando os governantes a permanecerem míopes, pois o prazo máximo 
do orçamento é de quatro anos (no caso do Plano Plurianual). Assim considera-
do, o sistema orçamentário reforça o imediatismo, embora as virtudes do orça-
mento sejam muito maiores que seus defeitos. 
A miopia, em tese, não tem cura, mas há uma forma de reduzir significamente 
a miopia dos políticos e governantes: o uso de “óculos” com as lentes corretivas 
do planejamento estratégico. Planejar, com visão estratégica de largo horizonte, 
é decidir hoje sobre um futuro desejado e como chegar até ele, com constância 
de propósitos. A ideia é simples, mas requer visão, técnica e comprometimento. 
Em regra, sem visão estratégica e sem constância de propósitos, não há como 
se chegar ao futuro desejado.
E não se trata aqui de ser contra que o partido ou governo eleito tenha seus 
próprios planos. Isso é justo, pois o governo foi eleito, teoricamente, com base 
nesses planos. No entanto, poderia haver um plano estratégico de desenvolvi-
mento para Torres, por exemplo, obtido de forma consensual e suprapartidária, 
norteador das ações de longo prazo, onde cada partido no governo faria suas 
próprias escolhas sobre as ações a executar, dentro do eixo norteador e esco-
po da proposta estratégica para o município. Assim, todos governariam sempre 
rumo ao mesmo objetivo comum, com cada partido/governo estabelecendo suas 
próprias prioridades, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. 
Utópico? Talvez. Mas numa sociedade com sentimento de comunidade e com 
políticos norteados pelo espírito público, isso é plenamente possível. Esse ‘acor-
do de vontades’ para ações e resultados de longo prazo, dariam um choque na 
miopia e no imediatismo.
Um plano estratégico municipal, com visão de longo prazo, integrado com a 
iniciativa privada, de forma a aproveitar as potencialidades do município e de-
senvolver outras tantas, é fundamental para o desenvolvimento local, desde 
que haja constância nos propósitos e que estes efetivamente visem os objetivos 
maiores estabelecidos. E isso pode ser possível se os políticos e governantes 
usarem o “óculos” do planejamento estratégico.

Administrador e professor
r.crepaldi62@gmail.com

Ricardo Crepaldi

A MIOPIA DOS GOVERNANTES
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Por Guile Rocha

Há uma bela lenda que conta o 
motivo para o formato da Lagoa do 
Violão. Conforme relata o pesquisa-
dor e turismólogo Roni Dalpiaz, diz a 
lenda que um loiro marinheiro por-
tuguês naufragou na costa torrense 
e se salvou boiando com auxílio de 
seu violão. Ocarapoti (Flor Campes-
tre), índia filha do cacique o resga-
tou e levou para fazer parte da tribo 
dos carijós. Ocarapoti se apaixonou 
pelo português violeiro, chamado 
pela tribo de Puiara (Dono do som), 
e passou a viver com ele. Mas a tri-
bo tinha seus costumes, e o violeiro 
deveria ser sacrificado e comido em 
uma cerimônia, pois todos acredi-
tavam que com isso absorveriam 
na alma os seus atributos musicais. 
Após a cerimônia, a índia Ocarapo-
ti chorou pela morte de seu amado 
Puiara e derramou tantas lágrimas 
que encheu uma depressão, que for-
mou a lagoa em forma de violão.

 Lembrada pelos torrenses, Oca-
rapoti, hoje repousa em forma de 
uma estátua na margem sudeste da 
lagoa, na Praça dos Escoteiros. Con-
forme o historiador Leo Gedeon, o 
monumento foi erigido por iniciati-
va do Curso Técnico de Edificações 
da escola Marcílio Dias, em 2003. 
Entretanto, recentemente a escul-
tura apareceu vandalizada, ação de 
algum delinquente que, patetica-
mente, decidiu esconder a nudez 
artística da representação em pedra 
de Ocarapoti. Um biquini foi tosca-
mente pintado na escultura, assim 
como outras partes  da obra foram 

prejudicadas pelo trabalho mal feito 
de algum idiota da contracidadania'.  

A própria Ocarapoti é retratada na 
escultura com as mãos escondendo 
o rosto...mas desta vez, as lágrimas 
não são apenas de tristeza pela mor-
te do amado violeiro, mas também 
de vergonha pela falta de respeito 
com o patrimônio público  torrense. 
Vergonha que começa na sua Praça 
dos Escoteiros depredada - onde um 
dos balanços (colocados há poucos 

meses) já está 
a r re b e n ta d o, 
onde o mirante 
de madeira está 
em destroços, 
onde bancos e 
lixeiras foram 
arrancados - e 
se espalha por 
vários outros 
pontos de Tor-
res.

VANDALIZADA, OCARAPOTI 
CHORA (DE VERGONHA)

GERAL 
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Na rua empoeirada as 
crianças correm de um lado 
para o outro. Alvoroçadas 
se agitam em busca de um 
esconderijo onde ninguém 
possa encontrar. Ao térmi-
no da contagem regressi-
va, os olhos se direcionam 
para qualquer vulto num 
raio de 360° na tentativa de 
encontrar seu primeiro alvo 
na brincadeira de esconde-
-esconde. Á passos lentos 
e cautelosos sonda lugares 
quase inacessíveis na es-
perança de revelar alguém, 
quando sorrateiramente 
passa um, dois, três numa 
velocidade astronômica em meio a gargalhadas de alegria quando conseguem se 
escapar. Ah, as crianças são universos de imaginação e brincadeiras que revelam 
sua interação com o mundo. Através do brincar as crianças aprendem e ampliam 
sua compreensão da vida, sua identidade e relação com o meio social em que 
estão inseridas. As brincadeiras ao ar livre trazem um colorido especial a infância 
despertando a curiosidade pelo conhecimento. Os divertimentos populares propi-
ciavam a criação dos brinquedos com materiais simples e a socialização de jogos 
em que saber lidar com os sentimentos de frustração e reconhecimento, perder 
ou ganhar faz parte do desafio. O fascínio pelo imaginário é fundamental e entre a 
meninada é comum a “contação de estórias”, lendas e contos onde vivem persona-
gens fantásticos e reais. O brilho no olhar de uma criança demonstra sua vitalidade 
e espírito investigativo, por isso a todo instante os “porquês” são inevitáveis, dando 
um nó na cabeça dos adultos e dissolvendo a lógica racional cotidiana. É como 
um tempero numa receita culinária, ressalta os aromas e sabores do viver, ora su-
primido pela alienação coletiva. Não temos o direito de ofuscar os sonhos infantis, 
se quer ser astronauta, veterinária, bailarina, presidente, cientista... será! Em sua 
ingenuidade pode ser o que quiser, mas não pode esquecer de ser criança! Deixe 
de ofertar tudo pronto e acabado, pois perde a graça e logo é negligenciado. O im-
portante é Criar, Construir e Embarcar na viagem de ser o que você quiser ao lado 
dos cintilantes olhos de uma criança. Construa os brinquedos, invente e reinvente 
sua presença de tutor e perceba que na companhia dos pequeninos temos mais 
o que aprender do que ensinar. Por mais que o tempo passe, as estações do ano 
mudem e o eclipse apareça em ano bissexto, a chama da curiosidade deve man-
ter-se acesa nas asas do pensar. Caminhando, percebo as pessoas ultrapassando 
minha frente como meteoros imersos em seus dilemas e me pergunto: Como era o 
universo infantil dessas pessoas apressadas? Enquanto isso, a meninada corren-

do por todos os lados, se diver-
tindo com outras brincadeiras, 
sujas de lama, descabeladas e 
com um largo sorriso de des-
preocupação, vivendo inten-
samente cada momento como 
se fosse a última aventura ou 
descoberta. Se não estou en-
ganado, agora estão brincando 
de pega- pega fazendo o mun-
do mais feliz.

GERAL

Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

Leonardo Gedeon

A CURIOSIDADE MOVE O MUNDO
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Praia da Guarita será palco ambiental para mais um 
DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE RIOS & PRAIAS

Um dia para celebrar o meio am-
biente e conscientizar para a neces-
sária preservação das nossas praias e 
oceanos limpos. No próximo dia 17 de 
setembro (domingo), a partir das 9h30, 
ocorre mais uma ação do Dia Mundial 
de Limpeza de Rios e Praias (DMLRP) 
em Torres. Evento global, que aconte-
ce simultaneamente em mais de 100 
países, em Torres a ação ocorrerá pelo 
quarto ano consecutivo na Praia da 
Guarita, junto às instalações do Centro 
de Eventos (antigo restaurante). A rea-
lização é do projeto Praia Limpa Torres 
(Vinculado a AST) e do Gemars (Grupo 
de Estudos sobre Mamíferos Marinhos 
do RS).

Grande mutirão global, a expectati-
va é de que 12 milhões de voluntários 
realizem ações em prol do meio am-
biente com foco na limpeza de rios, 
lagoas, praias e oceanos pelo mundo. 
Conforme o idealizador do Praia Limpa 
Torres, Alexis Sanson, em 2016 tivemos 
a coleta de praticamente 4 mil itens por 
mais de 300 pessoas unidas no evento 
da Guarita - e a expectativa é de que 
a boa adesão de voluntários a causa 
se mantenha em 2017. A tradicional 
limpeza de praia pelos participantes 
segue sendo um dos motes principais 
do DMLRP neste ano. "Todos resíduos 

coletados na Praia da Guarita pelos 
voluntários são classificados e quantifi-
camos pelos monitores da UERGS (Uni-
versidade Estadual do Rio Grande do 
Sul) e posteriormente são repassados 
para a ONG Ocean Conservancy, para 
que se some as estatísticas mundiais 
da quantidade de resíduos retirados 
nas praias do mundo inteiro durante o 
DMLRP", explica Alexis Sanson.

Mas além da ação de limpeza de 
praia, várias atrações e atividades pa-
ralelas estão previstas para ocorrer 
durante o evento do dia 17 de setem-
bro. Palestras, exposição de projetos 
ambientais, distribuição de brindes e o 
sempre emocionante abraço simbólico 
na Praia da Guarita deverão integrar os 
participantes. Então participe, divulgue 
a ideia e ajude a manter nossas praias 
e oceanos limpos. 

Em caso de chuva o evento será au-
tomaticamente transferido para o pró-
ximo domingo, dia 24/09.

PATROCINADORES DO EVENTO: RES-
TAURANTE CANTINHO DO PESCADOR E 
LUMMERTZ IMÓVEIS.
APOIO: GREENPEACE, OCEAN CON-
SERVANCY, UERGS, JORNAL A FOLHA 
TORRES, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TORRES, CORSAN, ECOSURF.

Um coração gigante, com a imagem de um par de mãos segurando carinhosamente o mapa glob-
al com a inscrição “save the planet”, foi abraçado por mais de 300 voluntários (FOTO: Fernando Pitol)
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EM DUAS AÇÕES NO MESMO DIA, PRISÕES EM ARROIO 
DO SAL POR FURTO E AMEAÇA CONTRA MULHER

Na tarde desta segunda-feira (21), a Brigada 
Militar de Arroio do Sal prendeu um homem 
que estava fazendo pequenos furtos na rua Ar-
roio do Sal, na cidade de mesmo nome. Na mo-
chila dele foram encontrados um galão de cinco 
litros de gasolina e três rolos de fio, comumente 
utilizados em máquina roçadeira.

Segundo a BM, os objetos foram reconheci-
dos por uma testemunha como sendo da prefei-
tura do município. O acusado foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia de Torres, onde foi feito o 
registro do fato.

MARIA DA PENHA, AMEAÇA - Também na tarde desta 
mesma segunda-feira (21), a BM de Arroio do 
Sal prendeu um outro homem, que estaria ame-

açando de morte sua ex-companheira. O indiví-
duo - acusado de vários furtos na cidade e preso 
no mês passado por roubo a estabelecimento 
comercial - foi encaminhado para Delegacia de 
Polícia de Arroio do Sal onde foi autuado em fla-
grante pelo delegado responsável.

BM PRENDE FORAGIDO EM TORRES 
Na madrugada desta terça-feira, 22, a Brigada Mili-

tar de Torres abordou um indivíduo. Ao consultar o sis-
tema constatou que o mesmo encontrava-se foragido 

do sistema prisional. O homem, que tem antecedentes 
por roubo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de 
Torres e posteriormente à penitenciária de Osório.

Drogas e celulares apreendidos na 
penitenciária de Osório

A manhã de ontem (23), foi de movimentação na 
Penitenciária Modulada de Osório.  Uma fiscaliza-
ção nas celas resultou em diversas apreensões.  Os 
agentes encontraram com os apenados, 21 tijolos 
de maconha, 25 celulares, carregadores. Os itens, 
conforme registram as autoridades da Susepe, te-
riam sido arremessados do semiaberto para o re-

gime fechado.
O delegado penitenciário da 1ª Região (Litoral e 

Vale dos Sinos), Sandro de Oliveira , informou que 
os agentes fazem um trabalho intensivo de revistas 
e de vigilância na área do estabelecimento prisional 
para coibir entrada de materiais ilícitos no ambien-
te prisional.

Ação DE combate ao roubo de veículos é 
deflagrada em Viamão e no Litoral Norte
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Re-

pressão ao Roubo de Veículos (DRV/Deic), realizou 
entre o final da tarde dessa quarta-feira (23) até 
o início da manhã desta quinta-feira (24), ações 
simultâneas no combate ao roubo de carros. Elas 
foram deflagradas em endereços de Viamão e Bal-
neário Pinhal. Na operação, veículos roubados na 
Capital foram recuperados.

Em um sítio no loteamento Vida Nova de Via-
mão, usado para desmanche e adulteração de ve-
ículos, foi preso um casal. Eles foram flagrados no 
momento em que adulteravam os numerais iden-
tificadores de uma Chevrolet Tracker, subtraída 
poucas horas antes no Jardim Itu Sabará, em Porto 
Alegre.

Um adolescente, responsável direto pelas adul-
terações, é filho de umas das principais criminosas 
do ramo de clonagem do Estado. “A mãe do ado-
lescente foi presa em Operação da Polícia Civil re-
alizada no ano de 2016. Segundo os policiais, foi 
apurado no local das prisões, e conversas com os 
presos, que o jovem aprendeu com a mãe o ofício 
criminoso e realizava a clonagem sob a sua remo-
ta coordenação”, conta o delegado Adriano Non-
nenmacher. No local, foi ainda apreendida uma 
Kombi com visíveis sinais de adulteração, utilizada 
para levar as peças para ferros-velhos clandestinos.

No litoral gaúcho, a Polícia Civil realizou a prisão 

de um homem de 19 anos com antecedentes por 
roubo, receptação e adulteração de sinal. Um veí-
culo Chevrolet Onix foi apreendido. Ao término dos 
trabalhos policiais, um Volkswagen Golf foi recupe-
rado pelos agentes no bairro Santa Maria Gorete, 
em Porto Alegre.

Segundo o delegado Marco Guns, essas ações 
pontuais são fundamentais no combate ampliado 
ao roubo de veículos na Região Metropolitana, 
Capital e Litoral Norte. De acordo com o delegado 
Sander Cajal, as prisões de assaltantes e envolvidos 
com adulterações de sinais pela equipe DRV/Deic 
trazem relevante e sensível diminuição dos índices 
de roubo de carros em Porto Alegre.

Um dos veículos recuperados após a ação policial



28 A FOLHASexta-Feira, 25 de Agosto de 2017

TORRICA SURF TREINO: 
surf e inclusão social em Torres

Torrenses Eduardo e Sarah 
brilham e se garantem nos 

Jogos  da Juventude

ESPORTES

O Primeiro Surf Treino Projeto Surfar /AST acon-
teceu neste domingo, dia 20 de Agosto, na praia 
da Cal. Evento este que teve como base doações, 
que permitiram premiar todas crianças que fazem 
parte do Projeto Surfar (AST), criado por Jonas e 
Uilson Brocca. A criançada carente da escola Zona 
Sul conta com a força do esporte para encarar a 
vida com mais  leveza.

O domingo de tempo fechado, vento forte e mar 
em transformação não assustou os competidores 
do surf-treino, que contou com a participação de 
17 das 30 crianças do projeto social, além de 9 atle-
tas da categoria pro/am. Os participantes, além de 
entrarem na água para as competições, ainda reali-
zaram uma limpeza de praia na orla da Cal.

"Vale destacar a presença do Vini Pauletti, do 
Sesc Torres, e seu fiel escudeiro Murilo que che-
garam abaixo de chuva e montaram estrutura do 
evento, além de conduzir o evento dia inteiro. Ao 
Anderson Patrick e sua esposa Yasmini (da loja Ds 
Skate Shop) gratidão pelos 37 pares de tênis, do-
ados. Agradecemos ao Vagner Ayres, da Pizzaria 
da Praia, por abraçar a ideia (e investir na mesma). 

Para finalizar um muito obrigado ao Luciano Som-
brio, que ficou o dia inteiro nos click sempre na 
busca da melhor foto, a todos que fizeram aconte-
cer no lar de cada uma dessas crianças", ressalta-
ram os organizadores do evento.

Pódio dos alunos do projeto Surfar

RESULTADOS - Surf Treino Projeto Surfar
Categoria projeto surfar 
1 Leonardo Ramos 
2 Diogo Silva
3 Sarah Monteiro
4 Kaue Bereta

Categoria Pro/Am
1 Luy Arman 
2 Tiago Braga
3 Iuri Silva
4 Gustavo Borges

Após vencer os 
Jogos Escolares 
de Torres (JET), 
a fase de CRE 
(JERGS) e a fase 
regional (JERGS), 
os alunos/atletas 
de Torres parti-
ciparam da final 
estadual e da su-
perfinal (envol-
vendo as escolas 
particulares) no 
dia 20 de agosto, 
em São Leopoldo. 
Foram sete repre-
sentantes torren-
ses no atletismo, 
que conquistaram 
excelentes resul-
tados com várias 
medalhas. 

Dois atletas brilharam ainda 
mais, garantindo suas vagas nos 
Jogos da Juventude, competição 
que reúne os melhores atletas do 
Brasil, da rede Estadual, Municipal 
e demais escolas da rede particu-
lar.Um deles é o jovem Eduardo 
Bandeira, da Escola Marcílio Dias, 
que treina no Projeto há 4 anos e 
ganhou a prova dos 3000m. A ou-

tra é Sarah, que estuda na Escola 
Mampituba, treina há 3 anos com 
o projeto e ganhou a prova dos 
1000m. Ambos os atletas são trei-
nados por Cláudio Freitas, do Pro-
jeto Brincar de Corres (vinculado 
à Ascort).

Os Jogos Escolares da Juven-
tude da categoria infantil aconte-
cerão em Curitiba no mês de se-
tembro e da categoria juvenil em 
Brasília no mês de novembro.
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Lajeadinho é CAMPEÃO do  
3º Municipal de Futebol sub-16 de 

Três Cachoeiras

No último domingo, dia 20 de agosto, 
ocorreu à Grande Final do 3º Campeonato 
Municipal de Futebol Sub 16, este ano com 
o nome de TAÇA ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA. 
E foi a equipe do Lajeadinho que se sagrou a 
grande Campeã. No jogo, os atletas do Lajea-
dinho não deixaram a finalista equipe do Vila 
Nova respirar nem um minuto. Uma atuação 
de Luxo do Atleta Henrique Lumertz, que 
marcou 3 gols no jogo, com Sander Machado 
fazendo o quarto gol (sendo um golaço do 
meio de campo). Assim a Equipe do Lajeadi-
nho Venceu a Equipe do Vila Nova por 4x0.

Após o termino do jogo ocorreram as pre-
miações com a Presença do Prefeito de Três 
Cachoeiras, Flavio Raupp Lippert, da Secreta-

ria da Educação e Cultura Fabiana Leffa, do 
Presidente da Câmara Marco Antônio Poli-
carpo e dos vereadores Pelezinho e Marce-
linho. O Conselho Municipal de Desporto es-
tava sendo representado pelo Amilton Borba 
e Eduardo Policarpo dos Reis. 

A premiação esse ano contou com uma 
novidade, os troféus de Goleiro menos Va-
zado e Artilheiro, onde ambos foram para a 
equipe do Lajeadinho (Goleiro menos vaza-
do Therry da Silva Peroni e o Artilheiro San-
der Machado Rodrigues). Além do Troféu de 
campeão, (literalmente) levantado pela pri-
meira vez. A administração municipal agra-
dece e parabeniza a participação de todos os 
envolvidos nesse campeonato.

Primeiro empate dos veteranos do 
Torrense em 22 jogos este ano

América de Torres completa 40 
anos de futebol

Atual equipe master do América conta com alguns dos fundadores do time de 40 
anos atrás

No último domingo (20), os jogos 
de ida da semifinal do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo de 
Dom Pedro de Alcântara agitaram a 
comunidade. Os times Mata Verde 
X Gaúcho e Aimoré X Horizonte se 
enfrentam, sendo que o time Gaú-
cho venceu de 4X1 contra o Mata 
Verde, e o Aimoré, venceu de 2X1 
contra o Horizonte. Os jogos de 
volta da semifinal serão realizadas 
no próximo domingo (27), no cam-
po da Sociedade Esportiva Aimoré, 

e são decisivos para garantir uma 
vaga na grande final.

O campeonato é uma iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Dom Pedro 
de Alcântara em parceria com a Liga 
Desportiva, que é formada por um 
representante de cada clube: Edson 
Bock, do clube Floresta; Valdoir Le-
ffa, do clube Mata Verde; Jucemar 
Sumara (Delavi), do clube Gaúcho; 
Flávio Hendler, do clube Horizonte 
e Fábio Bernst (Binho), do clube Ai-
moré.

Semifinais agitam Campeonato 
de Futebol de Campo de Dom 

Pedro de Alcântara 

Encerra-se em 25 de agosto, o pe-
ríodo de inscrições para participar do 
Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo organizado pela Prefeitu-
ra de Torres. Nestasexta (25), último 
dia, os times devem entrar em con-
tato com a Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Cultura das 13h 
às 17h30. A inscrição é gratuita.

 O Campeonato começa dia 3 de 
setembro, domingo. No dia 28 de 

agosto, segunda-feira, a Secreta-
ria promove um congresso técnico 
com a presença dos participantes 
do evento para definir o encaminha-
mento do Campeonato com relação 
a campos, horários, entre outros. 
O encontro ocorre na Secretaria, às 
18h. O objetivo é o de incentivar a 
prática desportiva, criando opção de 
lazer e entretenimento à comunida-
de de Torres.   

Inscrições para o Municipal de 
Futebol de Campo encerram-se 

sexta-feira (25) em Torres

O AMÉRICA FUTEBOL CLUBE DE TOR-
RES foi criado em 20 de agosto de 1977 
por Hélio João Nunes (Helinho). O Ameri-
quinha, como era chamado, era um time 
de garotos, com uma média de idade de 
16 anos, mas por volta de 1982 alguns 
jogadores foram saindo da cidade para 
estudar fora ou para trabalhar e assim o 
time se dissolveu.      

Em 1990, por iniciativa do Nelson Gon-
çalves dos Santos, foram reunidos alguns 
remanescentes daquela época para reor-
ganizar o time, agora como veteranos. De-
pois de algumas reuniões, foram convida-

dos outros atletas da cidade e foi fundada 
a Associação do América Futebol Clube 
de Torres, em 20 de agosto de 1990. 

Hoje o América é um dos mais tradicio-
nais clubes de veteranos da cidade, pos-
sui uma sede, no Bairro Faxinal, com um 
excelente campo de futebol, vestiários e 
está em fase de acabamento seu novo sa-
lão social. O clube conta com duas equi-
pes de futebol o Veterano e o Máster 50. 
Os jogos são realizados todos os sábados 
à tarde. 

Mais informações sobre o América no 
site: www.americafc.wix.com/torres 

No último sábado (19), jogando no está-
dio do Esporte Clube São Miguel em Areia 
Grande, os veteranos do Torrense tiveram 
um jogo disputadíssimo. A equipe local 
abriu uma vantagem de 5 a 2, mas o Torr-
rense (na garra e na vontade) buscou o em-
pate. Num placar bem elástico o jogo ter-
minou em 5x5. Os gols do Torrense foram 
marcados por Sandrinho(2), Dionathan(1), 
Maicon(1), e um contra da equipe local. 
Após uma longa sequência de vitórias, este 

foi o primeiro empate dos veteranos do Tor-
rense em 22 jogos este ano

O Torrense, do técnico Adroaldo Lum-
mertz, jogou com: Leo no gol, Alexandre e 
Edio nas laterais, Paulo e Vazzata na zaga, 
Jander e Valério de volantes, Emerson e 
Guerra meias, Sandrinho e Maicon atacan-
tes, entraram ainda no jogo Clovis e Diona-
than.O próximo jogo do Torrense será em 
Três Cachoeiras no próximo sábado (dia 
26/08).
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