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FORÇA JOVEM É CAMPEÃO 
do Casa São Paulo de Futebol Sete

CONVITE PARA MISSA DE 30º DIA
Vera Lia Fortini Cavalheiro e família, convida para Missa de 30º dia de falecimento do querido

JOSÈ AMARO CAVALHEIRO FILHO 
A ser realizada nos sábado 9 de setembro as 17; 00 horas, na Igreja 

São Domingos-Torres.
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Leio, outro dia, um post do ex Ministro 
da Educação, Renato Janine Ribeiro, no Fa-
cebook, sobre a importância do romance 
policial , dos quais sou leitor assíduo, para 
o entendimento da Política. Me confirmo, 
como ele,  na convicção de que a alma hu-
mana é insondável.Os processos históricos,  
que tanto os ideólogos teimam em simplifi-
car, submetendo-os ao crivo de uma supos-
ta Ciência, capaz de prever resultados, são 
por demais intrincados.  Ninguém sabe o 
que vai no coração do outro. Menos ainda 
DOS outros.

No Brasil atual, a Política parece ser, so-
bretudo, um desses casos de Polícia. Todos 
os suspeitos têm cara de anjo mas, no cur-
so da investigação, percebe-se que, mesmo 
sem serem  culpados do crime em foco, têm 
uma vida miserável, pontilhada de deslizes 
morais, até pequenos assassinatos. Bem o 
disse Tolstoi em Ana Karenina: Toda família 
infeliz tem um jeito próprio de ser infeliz. 
Nossa vida pública, no Brasil, é infeliz. À 
sua maneira. Carregando nos seus passos o 
pior da herança colonial já advertida como 
pecaminosa em meados do século XVI pelo 
ínclito Padre Vieira. Com raras exceções 
nossa Política é um valhacouto de pilantras.

Semana que passou, três acontecimen-

tos estarrecedores estremeceram a Nação, 
empanando qualquer tentativa de se feste-
jar, com brilho,  a Independência. Afinal, in-
dependência para “isso”? Um Estado  tem 
um conteúdo de soberania própria, tem um 
compromisso com sua legitimidade além 
da Lei, mas tem que ter, principalmente, 
um certo sentido de justiça, como procla-
mava Santo Agostinho, para se diferenciar 
de um bando de ladrões. Não temos tido.

 Um dia ouvimos mais uma gravação do 
milionário Joeslei Batista, dono do comple-
xo Friboi, que revela um soberbo meliante 
de fala chula gabando-se de enganar as 
autoridades. Santa ignorância. Outro dia, 
vemos  as fotos de  um monte de malas car-
regadas com o que viria a somar R$ 51 mi-
lhões, num apartamento vazio ,em Salva-
dor, cedido ao Ex deputado Gedel V. Lima., 
do PMDB, amigo in pectore do Presidente 
Temer. Sagrada Famiglia. E na noite do dia 6 
de setembro escutamos a fria delação pre-
miada de um dos homens de ouro da Era 
Petista, Dr. Pallocci, revelando que havia 
um PACTO DE SANGUE entre o seu Partido 
e a ODEBRECHT, com o conhecimento dos 
ex Presidentes Lula e Dilma, para o desvio 
de uma soma astronômica em benefício da 
“causa”. Inocência Perdida. Mas por que 

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 

MAS, PORÉM, TODAVIA…

ri o Doutor Pallocci nesta falação? Era pra 
doer e chorar…

Não entro no mérito dessas três barba-
ridades da semana, todas rigorosamente 
negadas, denegadas e renegadas pelos res-
pectivos envolvidos, quando não denuncia-
das como resultados de coação ou ação ile-
gal  num Estado que já teria deixado de ser 
de direito há muito tempo. Mas não isso 
não é um sintoma da anomia?

Cada um tire suas próprias conclusões...
A minha conclusão, entretanto,  é de 

que estamos a um passo do colapso institu-
cional, quando a força do direito perde ter-
reno para o exercício brutal das flechas. Até 
um velho intelectual engajado na esquer-
da, Egas Moniz Bandeira, já vaticinou: “A 
saída são os militares”.  E outro completa: 
“Quem sabe o Ministro do Exército dá uma 
de General Lott, que garantiu, em 1954, a 
posse de JK? Eu não concordo. Deus me li-
vre! Mas oxalá não caiamos, também,  nas 

mãos de alguma coligação diabólica de 
algo parecido com uma aliança do narco-
tráfico com o Estado Islâmico ou Brigada 
Pentecostal. Até aqui conseguimos impedir 
a eclosão do terrorismo político do nosso 
cotidiano (e o PT contribuiu muito para 
tanto ao criar uma esperança de mudança 
na democracia), mas temo que aquele que 
atirar a primeira pedra possa ser seguido 
por milhares.  Torço, no fundo, pro tempo 
passar rápido e cheguemos logo às eleições 
de 2018. Nem sei se é uma saída ou apenas 
um Rio, com Paulinho da Viola,  que passa-
rá  na nossa vida: "Porém! Ai porém!" Ou, 
talvez, apenas uma quimérica luz na escu-
ridão.

Mas, porém, todavia,  contudo, não obs-
tante, outrossim... Cantemos! Porque no 
entanto é preciso cantar.  Como canta Jorge 
Aragão na “Canção e o Vento!" : "Porém, o 
meu amor é tão sincero de cantar

Você bem que podia me escutar"
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Com o objetivo de captar recursos 
para diversos projetos já encaminha-
dos junto ao Governo Federal, o prefei-
to de Torres, Carlos Souza, esteve em 
Brasília no período de 29 a 31 de agos-
to, juntamente com o secretário muni-
cipal de Planejamento e Participação 
Cidadã, Matheus Junges, responsável 
também pela Secretaria de Trabalho, 
Indústria e Comércio.

 O roteiro na capital federal incluiu 
reuniões nos Ministérios do Turismo, 
da Integração e do Desenvolvimen-
to Social, e também em gabinetes de 
deputados e no Tribunal de Contas 
da União (TCU). Segundo o prefeito, a 
boa notícia para o Município recebida 
no encontro com o Ministro do TCU, 
Augusto Nardes, é que Torres contará 
com um aumento no percentual de 
repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), a partir do próximo 
ano, equivalente a R$ 2 milhões. Isto se 

deve ao aumento populacional regis-
trado pelo IBGE, que indica que Torres 
tem atualmente 37565 habitantes.

 No Ministério do Turismo, o en-
contro foi com a secretária nacional de 
Qualificação e Promoção do Turismo, 
Teté Bezerra. De acordo com o secre-
tário Matheus Junges, são positivas as 
chances de liberação de recursos para 
os projetos como o da Rota Turística 
Litoral-Serra (Rota Salinas) e realização 
do Reveillon 2018. Também foi tema 
do encontro no MTur o projeto de im-
plantação de sinalização turística em 
Torres.

 O prefeito e o secretário também 
cumpriram agenda no Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), onde 
se encontraram com Rogério Nardeli, 
assessor especial do Ministro Osmar 
Terra. A reunião teve como pauta a li-
beração de recursos para os projetos 
de ampliação do Centro de Convivência 

e aquisição de bens para o Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) e para o Centro de Refe-
rência de Assistência Social (CRAS).

 Já no Ministério da Integração, as 
pautas foram as obras de contenção 
do canal de drenagem que liga a Lagoa 
do Violão ao Rio Mampituba, entre 
outros projetos. O prefeito afirma que, 
de forma geral, as lideranças do Gover-
no Federal indicaram a dificuldade de 
destinar um grande volume de verbas 
para o Município em virtude da meta 
de contingenciamento de 40% dos re-
cursos dos Ministérios. Portanto, não 
existe recurso para muitos dos projetos 
já encaminhados.

O encontro com o deputado Fede-
ral José Otávio Germano teve como 
objetivo garantir emenda parlamentar 
no valor de R$ 250 mil para obras de 
infraestrutura e pavimentação. O pre-
feito e o secretário aproveitaram ainda 

a oportunidade para divulgar a cidade 
e o 30º Festival Internacional de Balo-
nismo que acontecerá de 27 de abril a 

1º de maio de 2018, e  buscar o apoio 
da senadora Ana Amélia Lemos para 
investimentos no Município.

POLÍTICA

Prefeito e secretário em busca de recursos do 
Governo Federal para Torres

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

Taxa paga por Condomínios horizontais irá para 
caixa único da prefeitura de Torres

Encontro do prefeito Carlos Souza(d) ao lado de Ministro do TCU 
Augusto Nardes

Por Fausto Júnior

Na última sessão da Câmara de Verea-
dores, realizada na segunda-feira, dia 4/9, 
foi aprovado por unanimidade o proces-
so 41/17, de autoria do poder executivo 
(prefeitura), que cria o PL 5.007, de 4 de 
setembro de 2017. O projeto redige uma 
nova lei, que alterou dispositivos de leis 
anteriores, leis estas que dispõem sobre o 
"parcelamento do solo para fins urbanos 
e a instituição de condomínios por unida-

des autônomas constituídas por duas ou mais 
edificações destinadas à habitação unifamiliar 
ou coletiva".

O PL aprovado dá para a prefeitura autono-
mia de escolher onde utilizar a taxa de a 7% do 
valor total da área do condomínio, pagos por lei 
pelos empreendedores das edificações urba-
nas, valor este obtido de acordo-laudo elabo-
rado pela comissão de avaliação do Município.

 Antes desta modificação aprovada na Câma-
ra, este valor era alimentador do Fundo Munici-
pal de Habitação, que utilizava os recursos para 

projetos ou obras escolhidos pelo Conselho do 
setor, teoricamente utilizados em melhorias da 
área de habitação da urbanidade local. Com a 
modificação, o recurso vai para o caixa geral da 
prefeitura e o governo pode utilizar o dinheiro 
da taxa para qualquer necessidade do fluxo de 
caixa da prefeitura.  

Conforme justificativa, esta mudança é 
"mais um instrumento para que o governo de 
Torres enfrente as dificuldades de caixa que a 
crise das finanças públicas tem causado nos co-
fres locais". 

Mudança ocorre após aprovação de PL na Câmara dos Vereadores da cidade

Rejeitado o projeto que substituía tributo de 
cartórios e de registros em Torres

Na última sessão da Câmara Munici-
pal de Torres, realizada no dia 4 de se-
tembro, após duas semanas de debate 
e dois pedidos de adiamento de vota-
ção, foi REJEITADO, por 8 votos contra 
(e 4 votos a favor), o processo 03/2017 
de autoria de PREFEITURA. Trata-se do 
PL que iria acrescentar dispositivos aos 
arts. 112 e 114 da Lei 3.724, de 31 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre 
o Código Tributário do Município. Na 
prática a lei era para autorizar que os 
Cartórios de registros situados no mu-
nicípio pudessem separar, no corpo do 
recibo de pagamento de emolumentos, 
o valor referente aos 3% de ISS (Impos-
to Sobre Serviços). Os estabelecimentos 
reclamam que já pagam imposto de 
renda de pessoa física sobre seu fatura-
mento ( cerca de 27,5% do total sobre a 
renda declarada).

Os Cartórios estão em campanha 
para tentar eliminar este imposto ou 

incluí-lo no imposto maior pago por 
eles em todo o território nacional. Al-
gumas cidades como Porto Alegre, por 
exemplo, já fizerem leis para atender a 
demanda dos estabelecimentos enten-
dendo que se trata de um ajuste fiscal 
justo. Mas em outras cidades, o proces-
so não tem passado nos poderes legis-
lativos. Em Torres, foi interpretação de 
vereadores (que votaramcontra o proje-
to) que a separação do ISS no corpo do 
recibo de pagamento dos emolumentos 
daria espaço para que os cartórios AU-
MENTASSEM em 3% seus preços que 
são TABELADOS, repassando o valor 
destes 3% ao consumidor (usuário final 
do serviço).  

Votaram a favor da aprovação do 
PL os vereadores Ernando Elias (Rede), 
Gimi (PMDB), Jacques (PMDB) e Jefer-
son (PTB). Votaram contra o PL (e ven-
ceram), os vereadores Deomar Goulart 
(PDT), Rogerinho (PDT), Fábio da Rosa 

(PP), Val (PP), Marcos (PMDB), Tuba-
rão (PMDB), Pardal (PRB) e Zete (PT). A 
vereadora Gisa Webber, presidente da 
Câmara, não vota, só se houver empate.  

Reversão do processo veio de luta 
do vereador Rogerinho

Na sessão da Câmara do dia 21 de 
agosto, o processo entrou em pauta 
para ser votado e o vereador Rogerinho 
pediu (e conseguiu) adiamento de vota-
ção. À época, a maioria da base aliada 
da prefeitura estava pronta para APRO-
VAR o PL a favor da mudança da forma 
de lançamento do ISS dos cartórios de 
registros de Torres (quando da emissão 
de comprovante de pagamento dos ser-
viços).  Mas o vereador Rogerinho (PDT) 
conseguiu convencer vários de seus co-
legas da Câmara, que mudaram o voto. 

Os vereadores Gimi, Carlos Montei-
ro e Marcos, os 3 da bancada do PMDB, 

tentaram entrar com uma emenda que 
dava isenção de pagamento de impos-
tos para pessoas consideradas sem re-
cursos para pagamento de taxas. Mas a 
mesa diretora não aceitou sequer ler a 
emenda, argumentando que a matéria 
estava colocada fora do regimento da 
casa por conta de seu atraso.   

A rejeição mantém a OBRIGATO-
RIEDADE do pagamento do ISS pelos 
cartórios DE 3% do VALOR DE FACE dos 
recibos de pagamentos de seus emolu-
mentos. Tudo fica como era antes,e a 
prefeitura de Torres também é quem 
segue recebendo os valores recolhidos 
com esse tributo.

Cartórios localizados no município de Torres vão continuar pagando ISS sobre o valor dos documentos, ao invés de repassar 
valores para usuário do serviço

Rogerinho (foto) conseguiu reverter votos que REJEITARAM o PL 
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Postes estão presentes, mas ficam desligados pela noite na maioria 
dos pontos da BR 101

A Brigada Militar já mobilizou 
mais de sete mil alunos das re-
des privada e pública (estadual e 
municipal) de Torres no Progra-
ma Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Pro-
erd). A marca foi alcançada com 
as duas últimas turmas de 414 
crianças. Nesta segunda (4), um 
grupo de 220 alunos se formou 
no Centro de Eventos da Ulbra. 
Os demais participaram de so-
lenidade na terça (5) no mesmo 
local, quando o prefeito Carlos 
Souza prestigiou o evento reali-
zado pela Brigada Militar de Tor-
res, destacando a importância 
da iniciativa.

O projeto, desenvolvido há 
19 anos pela BM, oferece ativi-
dades pedagógicas a estudan-
tes de 7 a 12 anos que estejam 
cursando até o nono ano do 
ensino fundamental nas esco-
las da rede pública. O objetivo 
é conscientizar sobre os perigos 
das drogas e prevenir a violên-
cia, uma vez que a maioria dos 
crimes tem relação com o uso 
de entorpecentes. O Proerd 
chegou ao Brasil em 1992, com 
base no programa norte-ame-
ricano Drug Abuse Resistance 
Education (D.A.R.E.). Em Torres, 
está em atividade desde os anos 
2000.

GERAL

Programa de combate às drogas formou mais de 
400 crianças em Torres neste ano

Formação
Os alunos assistiram aulas 

semanais entre abril e agosto, 
ministradas pelo sargento Le-
andro da Silva Martins e pela 
soldado Márcia Valim de Mes-
quita, do 2º Batalhão de Poli-
ciamento em Áreas Turísticas 
(2º BPAT). A didática apresenta 

os malefícios dos entorpecen-
tes, agrupando ações que prio-
rizam bons costumes, afetivi-
dade e modelos de vida ativa e 
saudável.

A formatura da segunda-
-feira foi com alunos das es-
colas estaduais Marcílio Dias 

e Justino Alberto Tietboehl e 
da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Zona Sul. Na ter-
ça, compareceram estudantes 
do Jorge Lacerda, Quartiero, 
Sagrado e Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Alcino Pe-
dro Rodrigues. Atualmente são 

instrutores do Proerd o soldado 
Márcia e o sargento Leandro.

Os formandos receberam 
certificado e carteirinhas de 
Agente do Proerd. Os três pri-
meiros colocados no concur-
so de redação ganharam um 
troféu. Também houve sorteio 

de uma bicicleta doada pelo 
Consepro de Torres. Outra bi-
cicleta doada pelo Centro de 
Formação de Condutores (CFC) 
de Torres será sorteada na for-
matura desta terça.

Texto: Jussara Pelissoli/BM
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Há onze anos esperando para entrar 
em votação na Câmara, semestre após 
semestre, a obrigatoriedade legal da ade-
quação do Plano Diretor Urbano e Am-
biental de Torres mais uma vez começou a 
ser cobrada por vereadores da casa legis-
lativa, para que finalmente entre nos ritos 
da Câmara para ser debatido e votado. 

Em seu pronunciamento na última ses-
são legislativa, realizada no dia 04 de se-
tembro, o vereador Ernando Elias (Rede) 
pediu para que a prefeitura e as pessoas 

envolvidas na finalização do documen-
to base, que irá entrar para votação dos 
vereadores, trabalhem para que o docu-
mento seja aprovado o mais breve pos-
sível, sugerindo até a possibilidade de 
intervenção do MP na cidade.   “Empre-
sários da Construção Civil foram à nossa 
casa pedindo mais ação e agilidade na 
questão do Plano Diretor, o que concor-
do”, afirmou o vereador. “É a Construção 
Civil que alavanca o emprego na cidade e 
muitos podem perder o emprego se o Pla-

no Diretor não entrar na casa até outubro, 
porque o MPF pode PROIBIR a Construção 

caso isto não ocorra”, alertou o Ernando 
Elias.

POLÍTICA

Revisão do Plano Diretor começa a ser cobrado 
por vereadores (mais uma vez)

Ernando Elias (e) quer votar este ano, mas vereador Gimi (d) acha que não será possível a votação por conta de ritos 
necessários dentro da casa legislativa torrense

Vereador torrense reclama de descartes de lixo e sugere 
que prefeitura recolha o material

Em seu pronunciamento durante a última 
sessão da Câmara, realizada na segunda-feira, 
dia 4/9, o vereador Carlos Monteiro, o Tubarão 
(PMDB) reclamou do recorrente problema do 
despejo de lixo, feito pelos cidadãos e por trans-
portadores autônomos, em terrenos baldios e 
até dentro de valos, córregos e do rio. “Na Rua El-
dorado (que liga a Estrada do Mar ao bairro Cur-
tume), os terrenos do entorno da estrada ficam 

sempre cheios de lixo, como outros lugares”, re-
clamou Tubarão. “Acho que é melhor a prefeitura 
assumir em recolher o lixo do que continuarmos 
a conviver com a sujeira e a poluição da água e do 
mar, por conta deste despejo irregular”, sugeriu o 
vereador. “No final, a sujeira terá de ser recolhida 
pela prefeitura para limpar os locais, depois de 
jogado irregularmente na rua, e aí já poluiu e su-
jou a cidade”, concluiu Tubarão. 

Para Gimi, matéria NÃO tem chance de ser aprovada NESTE ANO
 Já o vereador do PMDB Gibraltar Vidal, o 

Gimi, de certa forma colocou um balde de água 
fria na expectativa do vereador Elias. Para ele, 
a casa legislativa deveria estar incluída no de-
bate para não haver necessidade de aprofun-
damento, quando for enviado para votação.   

“Por que a Câmara de Vereadores não tem di-
reito a assento no Conselho do Plano Diretor?”, 
indagou Gimi. “Parece que este tema fica nas 
mãos de uma pessoa que faz o que quer. Não 
há como a Câmara aprovar um processo como 
este em um mês”, desabafou o vereador. “Mes-

mo se (o projeto) entrar em outubro, acho que 
a Câmara não terá como votar até dezembro, 
porque a lei pede que haja tantas audiências 
públicas quanto necessárias” encerrou Gibral-
tar Vidal.

O Governo Carlos PROMETEU enviar o PL de 

revisão do Plano Diretor Urbano de Torres até 
o mês de outubro. O governo tem MAIORIA na 
Casa Legislativa, mas existe sempre risco até 
de vereadores da Base ALIADA não aceitarem 
o RITMO sugerido para debate e votação da 
matéria. 

Secretaria de Turismo de Torres participa 
de reunião com dirigentes de todo RS

Na última sexta-feira, 1º de se-
tembro, a secretária de Turismo de 
Torres, Carla Daitx, participou de 
uma reunião promovida pelo Con-
selho dos Dirigentes de Turismo 
(Coditur) com o intuito de fortale-
cer o segmento no Estado.

 A iniciativa, que fez parte da 
programação da Expointer, em 
Esteio, teve como pauta o plane-
jamento estratégico das ações do 
Coditur, emenda de bancada para 
governança das regiões turísticas 
do Estado, projeto para promoção, 
divulgação e marketing do turismo, 1° Fórum Esta-

dual dos Gestores e Dirigentes de Turismo do RS, 
além da qualificação da gestão pública em turismo.

Tubarão (e) e Dê (d): trabalho duplo?

Retirada de toneis
A seguir, em seu pronunciamento, 

durante a mesma sessão ordinária da 
Câmara, o vereador Deomar Goulart, 
o Dê (PDT), também se referiu ao pro-
blema de lixo. Deomar concorda que 
não há fiscalização ao despejo irregular 
e pediu ação para diminuir a sujeira na 
cidade. Mas o vereador também suge-
riu que os chamados “TONÉIS” de lixo, 

que são utilizados na Avenida Barão do 
Rio Branco, sejam RETIRADOS, coloca-
dos em outro lugar ou substituídos por 
lixeiras mais imunes à problemas. Como 
exemplos de problemas, Dê citou cães 
que viram as lixeiras deste tipo, bem 
como alguns catadores que às vezes 
derrubam os tonéis e sujam as calçadas 
e as ruas. 
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Grande festa no Dia do Corretor promovido pela 
R DIMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Após três meses de campanha, desafio promovido pela construtora 
R Dimer conhece seu grande vencedor em noite memorável e emocionante!
A Campanha do dia do corretor, realizada 

pela R Dimer Empreendimentos Imobiliá-
rios com o objetivo de trazer reconhecimento 
aos corretores e festejar a passagem pelo Dia 
do Corretor de Imóveis, comemorado em 27 
de agosto, é encerrada com grande sucesso na 
última sexta-feira, 1º de setembro.

Tendo como mote a frase "depois de tan-
tas chaves entregues, chegou a hora de 
receber a sua!", a campanha referenciou a 
prática corriqueira no dia a dia do corretor - 
entrega das chaves - e ao maior prêmio que se-
ria entregue a um dos corretores participantes 
da campanha: um Jeep Renegade 0km!

Por se tratar de uma comemoração que vi-
sava brindar, com uma festa e um grande prê-
mio, apenas corretores, a mecânica da campa-
nha legitimava apenas corretores cadastrados 
com Creci, e previa a distribuição de 1 cupom 
por concorrente a cada R$100.000,00 em ven-
das de empreendimentos da construtora.

A disputa pelo Jeep foi emocionante e co-
memorada pela empresa com os corretores a 
cada novo cupom colocado na urna - ao longo 
dos pouco mais de três meses de vigência da 
campanha - e culminou em uma grande festa, 
que iniciou às 20h, no restaurante Pioneiro em 

Torres-RS, e que reuniu, além dos 28 correto-
res concorrentes ao Jeep, também seus cole-
gas de  imobiliária. A adrenalina foi grande do 
início ao fim da festa, e a noite foi carregada de 
muita expectativa e pura emoção!

Anteriormente ao sorteio do grande prê-
mio, os convidados foram recepcionados e foi 
servido um jantar que ocorreu em clima de 
confraternização e ao som de música ao vivo, 
da dupla Ricardo Lima & Jeje, que embalou os 
convidados ao longo de toda a noite.

Os sócios Rodrigo Dimer Machado e Lucia-
no Dimer Borges, juntamente com a equipe R 
Dimer, também se divertiram muito, transbor-
dando grande entusiasmo e alegria a frente da 
condução do sorteio, que contou com a parti-
cipação de todos os corretores presentes no 
local. A mecânica previa a eliminação de cada 
um dos cupons da urna, pelos próprios corre-
tores, até que se chegasse a um único cupom 
com nome do grande sortudo da noite. E como 
ápice da noite, foi anunciado o grande vence-
dor, o corretor Rodrigo Rodrigues, da imobili-
ária Rodrigues Imóveis. 

Confira e viva um pouco dessa emoção 
assistindo ao vídeo no face da construtora: 
www.facebook.com/RDimerConstrutora

Rodrigo Rodrigues, que levou o Jeep, com Rodrigo e Luciano Dimer

Profissionais da Dimmer e parceiros na  contrução e 
projeto da obra



8 A FOLHASexta-Feira, 8 de Setembro de 2017 MUNICÍPIOS

Índice Firjan atesta problemas financeiros nas prefeituras 
de Torres e região (como na maioria do Brasil)

Jornal A FOLHA realiza balanço microrregional sobre índice que, anualmente, mede receita própria, liquidez, custo da dívida, 
gastos com pessoal e potencial de investimento dos municípios

Por Guile Rocha

Outro ano em que piorou a condição financeira 
e a capacidade de investimento dos municípios do 
Rio Grande do Sul — onde 78,2% das prefeituras 

enfrentam situação "difícil" ou "crítica". Foi o que 
concluiu o estudo da Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan), que divulgou em agosto a 
quinta edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal 
(IFGF). No ano passado (que tinha como base as 

finanças municipais de 2015), o número de prefei-
turas gaúchas consideradas em situação "difícil" ou 
"crítica" era um pouco menor, de 77,8%. Publicado 
desde 2006 para avaliar o cuidado com os recursos 
públicos no Brasil - tendo como base dados da Se-

cretaria do Tesouro Nacional para 2016- o IFGF é 
composto por cinco indicadores: receita própria, 
gastos com pessoal, investimentos, custo da dívida 
e liquidez (restos a pagar). O índice varia de 0 a 1, 
sendo que, quanto maior, melhor a gestão fiscal.

Piora geral (no RS e Brasil)
O município de Gramado, que nas duas edições 

anteriores da pesquisa figurava em primeiro lugar 
no ranking gaúcho (e entre as 10 melhores em 
gestão fiscal no Brasil) desta vez teve uma queda 
significativa nos resultados, deixando de ser consi-
derada como de conceito A (excelência em gestão, 
resultado final acima dos 0.8 pontos). O peque-
no município de São José do Hortêncio, que tem 
pouco mais de 4 mil habitantes e fica na encosta 

da serra gaúcha - foi o único que conquistou (por 
pouco), o conceito de excelência em gestão no RS, 
marcando 0,805 pontos, ficando assim em 12° lu-
gar no ranking nacional. Na outra ponta,  São Pe-
dro das Missões (0,115), Mostardas (0,199) e  Uru-
guaiana (0,234) tiveram o pior desempenho entre 
as cidades gaúchas.

Nacionalmente, os resultados foram ainda 
piores se comparados aos números do RS — que, 

apesar de tudo, teve desempenho superior à mé-
dia brasileira em todos os parâmetros - enquanto 
a média gaúcha foi de 0,525 pontos, a média bra-
sileira ficou em 0,465. Conforme o estudo publica-
do no final de agosto, 85,9% das prefeituras exa-
minadas no país apresentaram situação difícil ou 
crítica. Somente 13,8% relevaram boas condições 
contábeis,com apenas 0,3% (13 cidades) conse-
guindo atingir excelência no Brasil. Vale ressaltar 

que 15,7% dos municípios terminaram o ano sem 
deixar reservas em caixa para a cobertura de res-
tos a pagar, isto é, postergaram suas dívidas para 
o próximo ano (que 'coincidentemente' foi ano de 
mudança nas gestões municipais, após as eleições 
de outubro de 2016). Além disso, apenas 6,8% do 
orçamento das cidades foi destinado a investimen-
tos - sendo este o menor percentual desde 2006 
(ano de início da pesquisa).

Após despencar ano passado, Torres melhora no ranking
Após ter somado apenas 0,447 pontos 

e despencado 304 posições no ranking de 
gestão fiscal divulgado ano passado pelo 
Firjan (que levava como base o ano de 
2015), a situação de Torres melhorou no es-
tudo recentemente lançado. Com base nos 
dados coletados pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional, o município aparece com um 
IFGF consolidado de 0,570 pontos, subindo 
da 365ª posição para 146ª entre os municí-
pios do RS. Apesar da recuperação na área 
fiscal - no comparativo entre os estudos do 
ano passado e de 2017 - Torres segue com 
o conceito C, que significa gestão em difi-
culdade. E a cidade segue distante do seu 
melhor resultado alcançado no IFGF, que 
ocorreu em 2011, quando o município teve 
uma média consolidada de 0,73 pontos e 
conceito B (Boa Gestão Fiscal).

Torres teve significativa evolução - e con-
sequentemente melhor posicionamento no 
ranking - a partir dos resultados nos gas-
tos com pessoal, que representam o gasto 
dos municípios com quadro de servidores 
(avaliando o grau de rigidez do orçamento 
para execução das políticas públicas).Neste 

critério, os dados do Firjan mostram que o 
município passou de 0,413 para 0,741 pon-
tos.

Historicamente com boas arrecadação 
de IPTU, a cidade destacou-se ainda no in-
dicador de receita própria, que mede a ca-
pacidade de arrecadação de cada município 
e sua dependência das transferências de re-
cursos dos governos estadual e federal. A 
receita própria de Torres conquistou 0,90 
pontos - porém a nota neste quesito foi 
menor do que a apresentada ano passado, 
quando o município somou 0,95 pontos.

No indicador liquidez -  que verifica 
a relação entre o total de restos a pagar 
acumulados no ano e os ativos financei-
ros disponíveis para pagá-los no exercício 
seguinte -  a situação de Torres ficou pra-
ticamente estável: no comparativo entre 
os dois últimos estudos,  passou de 0,427 
pontos (2015) para 0,438 (2016).  Outra 
leve melhora ocorreu no quesito Custo da 
Dívida, que avalia o comprometimento do 
orçamento municipal com o pagamento 
de juros e amortizações de empréstimos 
contraídos em exercícios anteriores - onde 

Torres passou de 0,709 pontos para 0,726.
Mas o indicador investimentos - que 

acompanha o total de investimentos em 
relação à receita líquida - é o que mais pre-
ocupa tanto Torres quanto a maioria dos 
municípios brasileiros. Os 0,214 pontos do 

estudo do publicado no ano passado, que 
já simbolizavam uma gestão crítica na área 
dos investimentos, caíram ainda mais, para 
0,129.  E se a média brasileira foi mal neste 
quesito (0,394 - conceito D/ gestão crítica), 
Torres foi MUITO pior.

Evolução anual de Torres no ranking de gestão fiscal  entre 2006 e 2016

Microrregião de Torres
Analisando os demais muni-

cípios da microrregião de Torres 
- que incorpora Arroio do Sal, 
Três Cachoeiras, Três Forquilhas, 
Morrinhos do Sul, Dom Pedro de 
Alcântara e Mampituba (além de 
Torres) - foi possível chegar a al-
gumas semelhanças, diferenças e 
conclusões sobre a gestão fiscal 
microrregional.

O destaque positivo foi Arroio 
do Sal, cujo IFGF consolidado 
para 2016 foi de 0,666 pontos 
- melhorando um pouco em re-
lação a 2015, quando a cidade 
somou 0,637 pontos. Com isso, o 
município foi o único da micror-
região a conquistar o conceito 
B, que simboliza boa gestão. A 
nota máxima (1,00) no indicador 
receita própria, garantida prova-
velmente pelo bom recolhimento 

de IPTU de moradores e veranis-
tas (como também ocorre em 
Torres), foi um dos fatores que 
impulsionaram a nota de Arroio 
do Sal. 

Diferentemente do caráter 
turístico de Torres e Arroio do 
Sal, os outros municípios da mi-
crorregião tem sua economia ba-
seada na agricultura e serviços, 
portanto historicamente sofrem 
com baixos resultados no indi-
cador receita própria. Com uma 
população maior e economia um 
pouco mais variada, Três Cacho-
eiras tem tido resultados 'menos 
piores' neste quesito, mas Três 
Forquilhas, Morrinhos do Sul, 
Dom Pedro de Alcântara e Mam-
pituba tem mostrado, ano após 
ano, péssimos indicadores de re-
ceita própria.

Mantendo-se praticamente 
estável em todos os quesitos ana-
lisados pelo Firjan, Três Cacho-
eiras alcançou 0,538 pontos do 
IFGF consolidado. Isso simbolizou 
leve piora em relação ao ano de 
2015, quando a cidade somou 
0,544.  A cidade de Morrinhos do 
Sul, apesar de ter tido uma redu-
ção drástica no indicador investi-
mento,  também manteve média 
parecida em 2016 (0,402) e em 
2015 (0,416) no IFGF consolidado. 

Impulsionado pela nota máxi-
ma (1,0) nos quesitos liquidez e 
custo da dívida - e pelas dificulda-
des no indicador Receita Própria 
-  a cidade de Mampituba marcou 
0,582 pontos no IFGF consolida-
do, resultado que ainda sofreu 
queda em comparação a pontua-
ção conquistada em 2015 (0,625 

pontos). Três Forquilhas também 
despencou drasticamente no que-
sito investimentos, o que levou o 
município a piorar sua pontuação 
no ranking de 2016 (0,502) se 
comparado a 2015 (0,659). 

O município de Dom Pedro 
de Alcântara foi o que teve pior 
resultado no estudo lançado pelo 
Firjan em agosto: marcou apenas 
0,390 pontos no ranking (relati-
vo ao ano de 2016). Puxado pela 
baixíssima pontuação no quesi-
to investimentos (0,076) - e pela 
histórica dificuldade nas receitas 
próprias -  o município piorou sua 
nota se comparado com 2015, 
quando havia marcado 0,441 
pontos no IFGF consolidado. Com 
isso, é o único da microrregião 
que figura com conceito D, que 
simboliza gestão crítica.

Ranking IFGF 2017- Posição Nacional e estadual - 
Microrregião de Torres
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Cada dia que passa, cidadãos como o nós, 
simples viventes ficamos com mais certeza 
que a maioria (se não todas) as obras grandes 
do governo federal estavam superfaturadas. 
Parece que nos últimos anos a questão ficou 
INSTUTUCIONALIZADA dentro da admi-
nistração, no governo do PT. Mas não é de se 
pensar que ANTES a coisa deveria aconte-
cer, talvez em MENOR vulto.

A Cena estampada em toda a mídia das 
malas de dinheiro com mais de R$ 50 mi-
lhões dentro de apartamento ocupado pelo 
ex-ministro (Dilma e Temer) Gedel para 
guardar pertences de seu pai foi de cair o 
queixo. E deve ter vários outros “bunkers” 
por aí.

Tenho CONVICÇÃO que todo o sistema 
político – principalmente o de âmbito fede-
ral, pela necessidade maior de dinheiro para 
eleger político – está baseado em CAIXA de 
campanha deste estilo: na base da PROPINA 
EXTORQUIDA de fornecedores que depois 
EXTORQUEM D VOLTA mais ainda, e nós 

que pagamos. Tem político que se apropria 
em maior ou menor valor para concorrer. 
Mas o dinheiro vem deste sistema.

Sugiro que os recursos disponíveis para 
os partidos e políticos sejam sufocados cada 
vez mais. Que os partidos e políticos tenham 
de BUSCAR DINHEIRO para eleger pesso-
as diretamente das pessoas. Aí o homem e 
a mulher que vai se eleger tem que ser bom 
de argumento, de confiabilidade, de trabalho 
para busca seus votos. E político bom é o que 
mostra que é confiável, é coerente nos argu-
mentos e TRABALHA. Mas TRABALHA. 

Não vou citar nomes, mas tem deputado 
federal gaúcho que e faz em um ano o que 
senadores que lá estão não fez em oito anos. 
São pessoas que vibram com o que fazem, 
se motivam por MELHORAR a vida de seg-
mentos da sociedade, mantém uma LINHA 
e não tem medo de dizer o que acha. Mas 
tem outros que não sabem sequer o que estão 
fazendo. E isto se repete em nível estadual, 
e municipal.  

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

QUALIDADE SEM DINHEIRO PARA CAMPANHA

OPINIÃO

• O PMDB de Torres elegeu novo presidente, 
mas manteve o grupo dividido. Isto é normal, mas 
não pode durar para sempre. Cabe ao novo líder, 
Roniel Lumertz, se aproximar dos dois (ou três) la-
dos e buscar coisas em comum para a união. Uma 
oposição coerente baseada em governos anterio-
res do PMDB seria um bom mote para esta união. 
Pessoas boas na Câmara o PMDB tem. Basta MO-
TIVAÇÃO. O partido precisa se unir para tentar 
reeleger Sartori para o governo e lutar pela sigla 
no Brasil. Como outros partidos, a sigla não deve 
deixar se abater pelo envolvimento de peemede-
bistas nas falcatruas em Brasília. O partido aqui no 
RS foi, é e parece sempre será DIFEENTE. 

• Já o PP - que está no poder aqui em Tor-
res com o governo Carlos Souza - se comporta 
bem aqui na cidade e se comporta bem no âm-
bito estadual. Nesta semana, políticos de frente 
da agremiação aqui do RS foram liberados e 
não estão mais na lista de nomes que foram 
listados pelo procurador Janot para serem 
investigados na Lava Jato. E aqui na cidade, 
o prefeito Carlos Souza e seus secretários tra-
balham olhando para frente e não entram em 
fofocas causadas por acusações políticas de 
corredor ou de esquina. E se não há muita opo-
sição forte na Câmara, significa que o governo 
é no mínimo coerente com o discurso, ou bom... 
Mas o PP não terá a candidata Ana Amélia Le-
mos nesta eleição para o governo do RS. Prova-
velmente a agremiação deve se aliar ao grupo 
mais a direita que tiver uma candidatura com 
chances de vencer, como PSDB, por exemplo.

• O PRB está fazendo eventos para debater 
politica pública em Torres com a participação do 
vereador Pardal. Nas segundas feiras o partido se 
reúne para o debate sobre o futuro em Torres, mas 
também no Estado e no Brasil, já que tem elei-
ção nestes níveis o ano que vem.  Neste contexto, 
aproveitando estas brigas no PMDB e a exposição 
dos partidos tradicionais na corrupção em Brasília, 
com certeza o PRB está querendo que políticos de 
Torres se transfiram para a legenda aqui na cidade.

• O PSD de Torres também deve estar de 
olho em dissidências aqui em Torres. O vice- 
governador do RS José Cairoli com certeza vai 

querer que sua sigla seja PROTAGONISTA 
no RS. Ser protagonista ou AUMENTANDO 
a participação de governo caso opte por repe-
tir a dobradinha com Sartori e o PMDB, ou 
CONCORRENDO com nomes fortes da sigla 
para ganhar, com possibilidade até de candi-
datura para governo do próprio Cairoli.

• O PSDB de Torres também deveria estar 
atento a montar quadro de políticos na cidade. É 
que os TUCANOS devem ser uma das bolas da 
vez na eleição no RS e no Brasil. E nada como ter 
um “exercito” montado para apoiar companhei-
ros de partido em eleições estaduais e federais 
para depois cobrar apoio nas eleições municipais 
ou conseguir emprego de CCs de Torres no go-
verno, trabalho de qualquer partido que quer ter 
gente aprendendo a trabalhar na politica executi-
va e legislativa.

 • O PDT de Torres deveria também ter 
organização própria na cidade, já que a sigla 
deve ter candidatura ao governo do Estado. E 
com CHANTES GRANDES de se eleger como 
nome da ESQUERDA moderada, conseguindo 
apoios de toda a esquerda como PT, e outros, 
caso o Partido dos Trabalhadores opte por 
não colocar nome.  O ex- prefeito de Canoas, 
Jairo Jorge, parece ser um dos nomes COM 
ALTA possibilidade se ir ao segundo turno no 
RS representando o lado MAIS SOCIAL da 
gauchada.

• O PT de Torres que necessitaria se remon-
tar. O pessoal é bastante militante do lado mais 
socialista das propostas de governo e a sigla não 
deveria deixar baixar sua autoestima por conta 
destes acontecimentos no âmbito federal do par-
tido.  O PT é uma agremiação forte, sabe o que 
quer e deveria seguir suas lutas. Pode ele - o PT 
- continuar seu protagonismo na defesa se um es-
tado grande e de produção e serviços estatizados. 
O lado oposto quer o oposto disto. Mas sempre é 
bom ter o contraditório. Com contraditório o lado 
concorrente se obriga a se puxar mais.  

• O Partido Rede Sustentabilidade - funda-
do pela já duas vezes candidata a presidente da 
República Marina Silva - aqui em Torres tem 

representação da câmara e um 
secretário importante no gover-
no Carlos Souza. O partido é de 
CENTRO. Tem viés social no 
TRABALHO do governo, mas 
tem viés de LIBERDADE nas 
questões de economia e de ad-
ministração em geral, incluindo 
relações internacionais. A sigla 
teve uma boa participação na 
eleição do ano passado aqui em 
Torres e deveria se formatar 
mais para pagar uma fatia do 
poder dentro do Estado do RS. 

CURTAS LOCAIS

 BÁSICO
Se o Tribunal de Contas da UNIÃO audi-

tasse TODAS as GRANDES obras do gover-
no do Brasil não teria como haver SUPER-
FATURAMENTOS como estava (ou está) 
tendo nas obras do governo GRANDES, su-
perfaturamentos estes que foram feitos para 
PAGAR propina. 

Se houvesse limites em preço médio e 
limites rígidos em o que chamam de ADI-
TIVOS (aumentos de orçamento alagando 

tudo, inclusive que nariz de porco é toma-
da) e outras artimanhas na Lei de licitação 
e, repito, o TRIBUNAL DE CONTAS e a 
controladoria fossem entidades separadas, 
como é o judiciário, talvez fosse melhor. E 
a sociedade deveria também ter no sistema 
de governo uma auditoria EXTERNA, FIS-
CALIZANDO por amostragem as obras em 
andamento do governo. Seria mais um fator 
gerador de MEDO aos espertinhos.

BÁSICO II
Outra coisa que mudaria MUITO a rela-

ção PROMÍSCUA entre o dinheiro público e 
os políticos corruptos é a PRIVATIZAÇÃO 
DAS ESTATAIS. Se a Petrobras fosse priva-
da ela não aceitaria pagar DEZ vezes o pre-
ço de obras para a construção ou reparo de 
equipamentos da empresa, nem compraria 
empresa por dez vezes o valor de mercado, 
como aconteceu na tal de refinaria america-
na. 

Se não existisse o BNDES, não teríamos 
empresas como a JBS e outras pegando di-
nheiro quase sem juros ou já planejado em 
não ser pago. Se não fosse a Caixa Federal 
quem audita obras públicas que estes esper-
tinhos tiram dinheiro pra propina, não se-

ria tão fácil receber dinheiro de banco para 
obras SUPERFATURADAS. 

Portanto, as PRIVATIZAÇÕES são ur-
gentes por MAIS UM MOTIVO. Além de 
muitas empresas públicas serem deficitárias 
ou serem pelo menos geradores de muito 
menos lucro que as empresas privadas, de 
empresas públicas terem em suas equipes 
de trabalho marajás que nunca existem em 
empresas privadas, dentre outros temas onde 
a PRODUTIVIDADE de empresa pública é 
sempre MUITO MENOR do que a produti-
vidade da empresa privada, também existe 
MAIS ESTA MAZELA: cabide de FALCA-
TRUAS. PRIVATIZAR TUDO seria o CA-
MINHO!
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Após ser aventada a hipótese de  não sair, a tradicional Ca-
valgada  que ocorre há anos aqui em Torres  no dia 20 de setem-
bro, em homenagem à data que marcou na história a Revolu-
ção Farroupilha, vai sair como sempre. Conforme informou em 
pronunciamento na Câmara Municipal o tradicionalista torrense 
Ajos Dutra, “já foi articulado com todos os proprietários de ca-
valos que desfilam a realização da cavalgada”. 

Ajos Dutra também aproveitou e informou em sua pequena 
fala na Câmara na segunda-feira (dia 4/9), que participou junto 
ao departamento de Cultura da Secretaria de Turismo da cida-
de, da elaboração de uma agenda de atividades que ocorrerão 
na Praça XV de Novembro no dia 20 deste mês, junto com a tra-
dicional cavalgada. São atividades culturais, desportivas, dentre 
outras que farão parte da comemoração do dia da Revolução 
Farroupilha aqui em Torres. 

A vereadora Gisa Webber, presidente da Câmara Municipal,  
aproveitou e informou, também,  que  haverá uma  sessão sole-
ne alusiva à Revolução Farroupilha a ser realizada no  dia 18 de 

setembro. Na ocasião a casa comemorará também o aniversário 
de 30 anos do CTG Porteira Gaúcha, completados neste ano de 
2017.   

Projeto de ocupação turística e logística da 
Lagoa Itapeva está sendo articulado na região

Por Fausto Júnior

Participaram da tribuna Popular da Câmara de 
Vereadores de Torres, durante sessão realizada na 
segunda-feira, dia 4/4, o secretário de Meio Am-
biente e Pesca de Arroio do Sal, Jorge Santos, e o 
presidente da Colônia de Pescadores localizada em 
Torres, Osvaldo Alves de Siqueira. A pauta sugeri-
da para ser apresentada aos vereadores de Torres 
- e consequentemente colocada de forma pública 
para a sociedade - foi de um projeto de Turismo 
para a Lagoa da Itapeva e a criação de uma APA 
(área de proteção ambiental) no Litoral Norte cha-
mada de "Corais Artificiais".

Ancoradouros e rotas serviriam para exploração
A apresentação foi feita pelo secretário da prefeitura da ci-

dade de Arroio do Sal, local onde vem sendo idealizado o pro-
jeto. Conforme diagnóstico mostrado na apresentação, a Lagoa 
não é aproveitada para o Turismo, sequer para transporte de 
carga e de pessoas, esta última, uma atividade que já existiu 
até a primeira metade do século passado (quando o acesso via 
veículos até o litoral era muito difícil).

 Jorge Santos explicou que está trabalhando junto à consul-
toria do ex-secretário da prefeitura de Torres, Carlos Cechin, 
para que seja apresentado o projeto para todos os municípios 
que teoricamente podem aproveitar a Lagoa Itapeva para Turis-
mo e Transporte. São eles: Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Três 
Forquilhas, Terra de Areia, Torres, Dom Pedro de Alcântara e 
Itati. 

Objetivamente, a ideia é aproveitar a Lagoa Itapeva para Na-
vegação, Esporte, Ecoturismo e Fiscalização, através da criação 
de uma Rota chamada 'Rota Mata Atlântica'.  A rota de nave-
gação prevê, por exemplo, a construção de ancoradouros, que 
podem servir como apoio para todo o escopo do projeto: lazer, 
esporte, transporte e fiscalização das terras e do manejo das 
atividades lacustres.  

A formatação e implantação do projeto, na ideia inicial, se-
riam coordenadas por todos os municípios conforme seus inte-
resses específicos. E a sustentabilidade do projeto (construção 
e operação) seria feita com participação de entidades desporti-
vas, de turismo e de transporte, através de parceria publico-pri-
vada e junto com o grupo de cidades envolvidas na implemen-
tação da ideia. 

Haverá cavalgada  do dia 20 de setembro em Torres

A ideia é envolver vários municípios da região e entidades de esporte e 
transporte para viabilização e sustentabilidade econômica

Lagoa Itapeva (foto: popa.com.br)

Inventário turístico como base
Um inventário de atividades turísticas e de logística daria 

o panorama para ser base da implantação dos equipamentos 
que serviriam para a execução do projeto final na Lagoa Ita-
peva, assim como daria a base de aproveitamento de cada ci-
dade.  Conforme o plano, será criado um fórum para o debate 
do projeto e para sua implantação.  A colocação de trapiches 
e mini-portos no entorno da lagoa seria base do manejo que 
dá espaço para a exploração de atividades de lazer e transpor-
te. O resultado disto seria a exploração de rotas, a utilização 
de barcos na lagoa, uma vez que eles tenham onde ancorar e 
abastecer, e a possibilidade de transportar mercadorias e pes-
soas entre as cidades. 

Uma das ideias interessantes que pode ser viabilizada com 
o projeto é a de criar uma linha de transporte aquático que 

ligaria Arroio do Sal à Três Cachoeiras. A ligação poderia viabi-
lizar que pessoas morassem num lado e trabalhassem noutro, 
tendo locomoção de ida e volta ao trabalho sem ter de contor-
nar a lagoa -além do trajeto ser uma espécie de equipamento 
de turismo e lazer. 

A utilização da Lagoa Itapeva como equipamento de fomen-
to ao Turismo também já fez parte da biografia da atividade da 
Ulbra de Torres. No início da década de 2000, a universidade 
criou as bases de um projeto que poderia ser implementado 
na região para aproveitamento turístico das lagoas entre o mar 
e a BR 101. Mas a ideia ficou parada, embora, provavelmente 
ainda deva ter seus documentos guardados junto aos registros 
de atividades da antiga faculdade de Turismo da universidade, 
sediada em Torres.  

Recifes no mar para fomentar a pesca, o mergulho e brecar pesca predatória

A outra parte da ideia de turismo e exploração ambiental 
do litoral norte, apresentada pelo secretário do Meio Am-
biente de Arroio do Sal, foi a de unir às cidades litorâneas da 
microrregião e implantar um projeto de colocação de recifes 
artificiais em alguns locais, dentro do mar. A ideia é fomentar 
a pesca esportiva na região e, ao mesmo tempo, criar uma es-
pécie de reserva ou APA (Área de Preservação Ambiental) no 
mar das cidades envolvidas (Arroio do Sal e Torres).  Com esta 
reserva, a pesca predatória - existente atualmente, conforme 

o apresentador, executada por embarcações, a maioria de 
outros estados - também seria atacada, o que beneficiaria os 
pescadores das cidades do norte do litoral do RS, que pescam 
de forma artesanal ou esportiva, em geral. 

Diga-se de passagem, o vereador Gimi (PMDB), em seus 
mais de 20 anos de Câmara já propôs, várias vezes, o mesmo 
sistema como forma de fomentar a pesca, o mergulho espor-
tivo e de apreciação, além de outras atividades de turismo na 
cidade de Torres. 

Ajos Dutra mobilizou cavalarianos
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Os festejos começam às 15h do dia 15, 
sexta-feira, com a Cavalgada da Chama 
Crioula e Alusiva ao Dia do Gaúcho saindo 
do Parque do Balonismo até a Praça XV de 
Novembro com retorno ao CTG. A chegada 
da chama crioula no CTG está prevista para 
as 18h do mesmo dia.Além disso, todas as 
noites haverá  jantar dançante ou jantar 
campeiro, bailantas, torneios como de Laço 

Duplas, de Truco Cego, Laço Piá, Laço Guri, 
Prenda, Veterano e Sênios, Laço Pai e Filho, 
Quarentão (dupla) e Laço Vaca Parada. Na 
Praça também ocorrem atividades paralelas 
como Vaca Parada, Tenda de Truco, Exposi-
ção para Artesanato, Cama Elástica, entre 
outros.

 Na quarta-feira pela manhã, dia 20, um 
dos destaques é o show de gineteada às 

10h, no Porteira 
Gaúcha. A progra-
mação da parte 
da tarde do feriado ocorrerá no centro de 
Torres, na Praça XV:  começa às 14h com Chi-
marreada na Praça, seguindo às 15h com Sa-
rau de Declamação Aberto. Prosseguindo, às 
16h, Conversa sobre Cultura Gaúcha, apre-
sentações de danças tradicionais com CTG’s 

Porteira Gaúcha e Querência das Torres. 
Uma Celebração Crioula está marcada para 
as 18h e logo após, apresentações musicais. 
A programação encerra com um Fandango/
Grupo Quarteto Bueno, a partir das 20h. 

Mais informações na página da 30ª Se-
mana Farroupilha de Torres, no Facebook.

TORRES

CTG da Vila e Praça XV de Novembro receberão
30ª SEMANA FARROUPILHA EM TORRES

Lions Clube amplia sua atuação na 
sociedade organizada de Torres

Projeto de Planificação da Saúde deve 
qualificar serviço público municipal

Assistência Social de Torres recebe visita do 
projeto “Impacto Evangelismo”

A secretária municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Neusa Carlo, recebeu na últi-
ma semana a visita de Francis Custódio e Luiz Pas-
saura, ambos da Igreja Luterana da Renovação. 
Ele contataram a Ação Social para saber sobre 
famílias em situação de vulnerabilidade, pois rea-
lizam um projeto que consiste em levar alimentos 
para pessoas carentes da região.

 O projeto “Impacto Evangelismo”, liderado 
pela Pra. Tati Paim, iniciou há seis meses. Con-
ta com uma equipe de 26 pessoas e acontece a 
cada 15 dias, momentos onde distribuem sopa 
solidária nos bairros Guarita, Dunas e Vila Nova 
. Outros trabalhos sociais também são realizados 
pelo grupo, como distribuição de roupas, cestas 
de brinquedos e outros em datas comemorativas.

Entre os dias 15 e 20 de setembro, será realizada 
em Torres, a 30ª Semana Farroupilha. Provas campei-
ras e esportivas, torneios, cavalgada, celebração criou-
la, apresentações artísticas, CTGs convidados, comidas 
campeiras, bailantas e muito mais estarão presentes 
neste evento no CTG Porteira Gaúcha, na Vila São João. 
No feriado do dia 20, quarta-feira, tem programação 
também na Praça XV a partir das 14h.

 A festa do tradicionalismo gaúcho é uma realiza-
ção do CTG Porteira Gaúcha, da Prefeitura de Torres, 
através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e 
Sistema Fecomércio/RS/Sesc/Senac. A abertura oficial 
do evento com a presença do prefeito Carlos Souza, de 
autoridades e o homenageado da 30ª edição, sr. Raul 
Izídio Mota, ocorre às 21h do dia 15, sexta-feira, no CTG 
Porteira Gaúcha.

Com o propósito de qualificar o proces-
so de trabalho na saúde pública municipal, 
em breve será implantada em Torres a “Pla-
nificação da Atenção à Saúde. Por meio de 
maior integração, disciplina e padroniza-
ção deverá se confirmar que boa gestão é 
mais importante do que recursos quando 
se trata de saúde, afirma o coordenador 
regional de Saúde, Cláudio Paranhos, da 
18ª, que nesta sexta-feira, 1º de setembro, 
abordou o assunto com o prefeito Carlos 
Souza e a enfermeira Simone Silveira dos 
Santos, coordenadora da Atenção Básica 
da Secretaria de Saúde de Torres. Uma 
mudança no fluxo será promovida através 

de Oficinas de Capacitação para todos os 
profissionais da área no Litoral Norte.

 A proposta de integrar a prestação de 
serviço resulta da indicação do CONASS- 
Conselho Nacional de Secretários de Saú-
de, aprovada pela Secretaria Estadual da 
Saúde e pelos 23 municípios que com-
põem o Litoral Norte. A primeira regional 
a implantar o novo processo foi a 4ª De-
legacia com sede em Santa Maria. O Lito-
ral Norte é a segunda regional a adotar o 
sistema. No dia 12 de setembro, terça-fei-
ra, deve ocorrer em Osório o lançamento 
oficial do projeto, às 8h30min no auditório 
da Unicnec.

 O Lions Clube de Torres - visando uma 
participação mais ativa perante a comuni-
dade - está ampliando sua atuação na so-
ciedade torrense, colocando mais represen-
tantes nos Conselhos temáticos locais. Nesta 
semana que passou, mais três sócios foram 
colocados em entidades de apoio à socieda-
de. No Comitê Local da Bacia Hidrográfica do 
Rio Mampituba entrou João Almeida, tradi-
cional sócio do Lions Clube torrense.  Já no 
Conselho de Saúde, Rita de Cássia vai repre-
sentar o clube de serviços, e Juares Martins 
fica como suplente de Rita na representação 
de Lions na importante entidade - que arbi-
tra as ações de Saúde Pública em Torres.  

Conforme informa o presidente do Lions 
Francisco Pereira, as representações vêm ao 
encontro dos objetivos de Lions Internacio-
nal em Campanhas e participação de gru-
pos de discussão. É que a área ambiental e 
a área de saúde são pilares do trabalho de 

Lions em todo o planeta. Francisco, além de 
presidente do Lions Clube de Torres, casual-
mente também é presidente do Conselho de 
Saúde local, onde entrou representado a sua 
profissão, de Dentista.  

Chegada da Chama Crioula ao centro de Torres, no ano passado

Programação prevista

Na imagem o presidente do Lions (e do 
conselho de saúde) local, Francisco Pereira 

(e) com Rita de Cássia
 e Juares Martins, após a posse dos novos 

membros do Lions Club no Conselho de Saúde

Projeto durante visita a residência carente 
na cidade

Exemplificando aplanificação
 Para mostrar na prática o objetivo 

da Planificação, o representante da 18ª 
exemplifica com o caso de uma gestante 
na comunidade. De um lado, a usuária 
pode ser acolhida por um agente comu-
nitário, realizar o pré-natal e outras inicia-
tivas até a hora do parto. E de outro lado, 
a mesma usuária só procurar o serviço de 
Saúde no fim da gestação e constatar que 
a gravidez é de risco. A ausência de plane-
jamento pode prejudicar o processo. Situ-
ações como esta deverão ser eliminadas a 
partir do novo projeto. A importância do 
agente comunitário no processo foi des-
tacada por Paranhos. A cidade de Torres 
já está adiantada no 
processo. De acordo 
com o prefeito, de um 
programa total pre-
visto de 45 agentes, a 
gestão iniciou com 29 
agentes e hoje tem 
40, sendo que novos 
profissionais serão 
chamados.

 A Planificação da 
Atenção à Saúde será 

aplicada no Litoral Norte através de Ofici-
nas de Capacitações em Torres e Osório. 
Torres vai acolher profissionais de dez 
municípios, cerca de 700, tendo como 
local as dependências da Ulbra. O evento 
vai ocorrer dias 13 e 14 de setembro, du-
rante a manhã e tarde. No dia 13 estarão 
participando os servidores da unidade de 
saúde da Vila São João, São Jorge e Cur-
tume. No dia 14, de Rio Verde, São Brás 
e São Francisco. Nos dias de realização 
da Oficina os ESF’s participantes não fun-
cionarão. Dentro deste projeto, servirá a 
unidade de saúde da Vila São João como 
modelo.
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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-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS 
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social, 
banheiro de serviço, área de serviço, 
cozinha, sacada com churrasqueira, 
garagem, próximo à Igreja Santa Luzia na 
Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 – 
COD. PZ03460

4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓRIOS 
semi mobiliado com cozinha americana, 
sala de estar, um banheiro social. Edifício 
bem localizado no centro de Torres e 02 
quadras da praia,  junto  a praça XV de no-
vembro, ótima localização 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 Gran-
de em Torres, mobiliado. Por apenas R$ 
216.000,00,Temos as chaves, maiores 
informações na imobiliária. PZ01463

6- APARTAMENTO TRÊS dormitórios 
com sacada, no centro, cozinha, banho so-
cial, estar/living, 1 vaga de estacionamen-
to, um lance de escada. R$ 330.000,00. 
COD. PZ02504

7- EXCLUSIVO-APARTAMENTO  Três 
dormitórios, sendo um suíte, dependên-
cia 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, pró-
pria para criar gado, toda cercada. R$ 
280.000,00 COD. PZ03200.

9 – ALUGUEL:  LOJA nº 04 do Edifício 
Residencial e Comercial Paris, localiza-
da no centro de Torres, com 45,94m² de 
térreo, 21,90m² de mezanino, perfazendo 
um total de 67,84m² de área privativa. 
Tratar fone: 51- 99918 4841

 OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
8446 4474 (51) 9918 4841
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O que é a ASENART? 
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos dos Litoral (ASE-

NART) 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.

Nos dias  13 e 14 de setembro de 2017 a ASENART irá proporcionar aos 
profissionais formados em engenharia e arquitetura que tenham interesse 
em atuar na área judicial, um MINICURSO sobre perícias e avaliações judiciais 
,perfazendo um total de 4 horas, a serem desenvolvidos nos dias 13 e 14 de 
setembro, com início às 19 horas e término às 21 horas. O Minicurso de valor 
de R$ 50,00 para sócios e R$ 100,00 para não sócios.

Para os interessados ainda há vagas.

O presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do 
Litoral, Engenheiro Sanitarista e Ambiental Guilherme Carnizella Ribeiro, está 
na coordenação do GT de Organização da décima sétima edição do Encontro 
Estadual de Entidades de Classe (EESEC), que neste ano acontece entre os dias 
21 e 23 de setembro, em Torres. 

Anualmente, os dirigentes das mais de 70 entidades registradas do Estado 
se reúnem para discutirem temas de interesse das associações, entre eles os 
aspectos legais e procedimentos adotados nas Chamadas Públicas do CREA-
-RS.

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se 
associar, favor nos contate em:

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

Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres

EVENTOS - Minicurso de perícias e avaliações judiciais

ASENART sedia, em setembro, o XVII Encontro de 
Entidades de Classe

SOCIAL-DEMOCRACIA
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

A social-democracia tem sido o projeto político mais importante do último meio século na Europa. Contribuiu 
decisivamente para a melhoria do nível de vida dos trabalhadores, da paz social e do consenso político. E tem 
sido central na difícil construção da União Europeia. No entanto, nas últimas duas décadas houve uma erosão do 
projeto social-democrata, que não coincide necessariamente com os governos socialistas, já que em alguns casos 
(Blair e Hollande, entre outros) parece separá-los de suas bases tradicionais.
A hegemonia do neoliberalismo foi associada à globalização e à supremacia do capital financeiro. Os partidos so-
cial-democratas se adaptaram à nova era para preservar quotas de poder, seja praticando políticas voltadas para 
o mercado, e respeitando uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos (Blair foi o pioneiro) ou por meio de 
coalizões políticas em posição subordinada para os partidos de centro-direita. A "grande coalizão" estabelecida 
na Alemanha tornou-se o modelo a ser seguido.
Quanto mais os socialistas se afastaram do estado do bem-estar social e quanto mais eles se voltavam para o 
domínio do capital financeiro, mais perderiam sua base histórica de legitimidade. A crise de 2008-2010, com sua 
correlação com a crise do euro, deu a condição para que quando chegou o momento de decidir, optaram por 
defender as instituições financeiras em vez de preservar o estado de bem-estar social e aceitaram a disciplina de 
austeridade imposta pela Alemanha com base em seus próprios interesses nacionais disfarçados de europeísmo.
Dado este novo cenário, a social-democracia respondeu mais uma vez com uma proposta alternativa: a “Terceira 
Via”. Uma teoria localizada entre o clássico modelo social-democrata e o modelo neoliberal. Nas palavras de seu 
grande ideólogo, Anthony Giddens, a “Terceira Via” refere-se a um quadro de pensamento e política que busca 
adotar a social-democracia em um mundo que mudou essencialmente nas últimas duas ou três décadas. É uma 
tentativa de transcender a social-democracia de estilo antigo e o neoliberalismo.
A renovação da social-democracia, em termos gerais, foi um projeto de centro-esquerda para renovar a social-
-democracia no contexto da globalização e responder à onda neoconservadora. Na Europa e nos Estados Unidos, 
os governos que representam essa tendência são: os britânicos liderados por Tony Blair e seu "Novo Trabalho" 
(1997); o alemão com Gerhard Schröder e seu "Novo Centro” (1998) e; o norte-americano liderado pelo demo-
crata Bill Clinton (1993-2001). Esses governos aceitaram as condições de disciplina fiscal, estabilidade macroe-
conômica e reformas políticas exigidas pelo neoliberalismo. No entanto, fiel aos princípios e valores socialmente 
democráticos, eles também conseguiram manter a essência do modelo: a) um Estado socialmente responsável, 
b) um estado como o último regulador da economia e c) o compromisso com o bem-estar social das maiorias. 
Nesse sentido, esses governantes foram marcados como pragmáticos e, em alguns casos, severamente criticados. 
Nesta tendência, propõe-se que as políticas públicas não sejam mais direcionadas à redistribuição da riqueza, mas 
sim à criação de riqueza. Ou seja, "em vez de oferecer subsídios às empresas, o governo deve promover condições 
que levem as empresas a inovar e os trabalhadores se tornarem mais eficientes na economia global" Essas ideias 
foram encorajadas e implementadas pelo presidente norte americano Bill Clinton.
Quanto ao desenvolvimento desta filosofia política no Reino Unido, como mencionado acima, foi o Partido Tra-
balhista sob a liderança de Tony Blair, que promoveu a ideia de “Novo Trabalho”. Os defensores da “Terceira Via” 
no Reino Unido aceitaram que algumas reformas neoliberais eram necessárias para impulsionar a modernização, 
no entanto, as ameaças à coesão social surgiram devido ao surgimento de mercados não regulamentados. O 
ponto em que os “Novos Democratas” e o “Novo Trabalho” coincidem é com relação a atenção especial dada 
à vida familiar e a criminalidade Eles consideram que as interrupções familiares dão origem a comportamentos 
antissociais e criminalidade, pelo que a “Terceira Via” sugere é possível combinar a solidariedade social com uma 
economia dinâmica, objetivo que deve ser alcançado pelos social-democratas contemporâneos.
Qual é a posição ideológica da social-democracia no Brasil?
Se esquerda significa ser contra a ordem social existente, e direita a favor, a social-democracia é sem dúvida uma 
corrente de esquerda.
Um social-democrata é antes de tudo alguém que tem senso crítico – que percebe as injustiças da sociedade e não 
tem medo de se opor a elas, mesmo correndo o risco de passar por subversivo ou sonhador.
Ser “de esquerda”, neste sentido, é o mesmo que ser “progressista”. É acreditar que tudo na vida muda, se trans-
forma, e que é melhor ajudar conscientemente a mudança do que ficar parado no tempo, agarrado aos privilé-
gios, à ideologia, às conveniências políticas, enfim, a tudo o que faz as pessoas “de direita” defenderem a ordem 
estabelecida apesar das injustiças, da miséria e da violência que ela produz. ”
De repente a social-democracia virou moda no Brasil. Isto é bom na medida em que reflete o prestígio crescente 
da social-democracia no mundo e ajuda a despertar o interesse pelas suas propostas, no entanto, podem ir embo-
ra tão depressa como vieram se não trouxerem uma mensagem realmente nova e importante para a sociedade. 
Antes que isso aconteça, cabe um esforço para discutir seriamente a mensagem da social-democracia - o que 
representa no mundo hoje, que rumos aponta para o Brasil.
O que diferencia a social-democracia de outras correntes que se consideram democráticas? A social-democracia 
quer realmente transformar a sociedade ou apenas aliviar suas injustiças? De que lado ficam os social-demo-
cratas nos conflitos trabalhistas? A social-democracia quer a estatização da economia? É preciso se preocupar 
com reformas sociais quando os avanços da ciência e tecnologia parecem garantir o bem-estar geral? Como a 
social-democracia encara as mudanças recentes no mundo socialista? Dá para pensar em bem-estar para todos 
num país subdesenvolvido? Como tirar o Brasil da crise econômica sem sacrificar mais o trabalhador? Quais são 
as opções do Brasil para retomar o seu desenvolvimento? As empresas multinacionais são um apoio ou uma 
ameaça à nossa economia?
Estes questionamentos são abordados no livro: “A SOCIAL-DEMOCRACIA - O que é, o que propõe para o Brasil” do 
sociólogo, ex-senador, ex-ministro e ex-presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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PROJETO ELSA ENGEL
Aulas gratuitas de piano e teclado expandindo-se para outros bairros de Torres

Levando seus teclados para os bairros 
de Torres,com o transporte realizado pelo 
CRAS(Centro de Referência em Assistência 
Social) o Projeto Elsa Engel segue propi-
ciando aulas de piano e teclado também 
para as crianças e jovens que não podem 
se dirigir ao centro da cidade. "Estamos 
ministrando aulas para pessoas da Casa 
de Acolhimento, também com pessoas em 
situação de vulnerabilidade encaminhadas 
pelo CREAS (Centro de Referência Espe-
cializada em Assistência Social). Estamos 
aguardando também que a Brigada Militar 
nos encaminhe jovens que participam do 
PROERD conforme desejo do comando da 
BM de Torres" explica o professor e ideali-
zador do projeto, Luís Felipe Kunz, que há 
20 anos ministra aulas do tipo.

O projeto, que atende alunos de todas 
as idades (à partir de 5 anos) nos horários 
das 9.00 às 16.00 horas (inclusive ao meio 
dia), está transformando-se num projeto 
itinerante,tendo em vista sua atuação em 
bairros diversos da cidade. Nas segundas, 
terças e sextas as aulas se realizam em 
Igreja do Centro de Torres (rua BALBINO 
DE FREITAS, 709). Já nas quartas ocorre 
na VILA SÃO JOÃO; nas quintas no BAIRRO 
SÃO JORGE; e aos sábados na PRAIA SANTA 
HELENA .

Conforme relatou o professor Luís Feli-
pe Kunz,  ele sente que o Projeto Elsa Engel  
"está surpreendendo as diversas comuni-
dades das periferias da cidade , por levar 
aulas de teclado e piano totalmente gra-
tuitas, algo que jamais foi feito em Torres. 

Creio que por isso estamos tendo grande 
repercussão e reconhecimento, além de 
excelente apoio recebido nestas comuni-
dades" 

O projeto Elsa Engel conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Torres (através 
do CRAS e CREAS), da Igreja de Jesus Cris-
to dos Santos dos Últimos Dias,da Briga-
da Militar,do Ministério Público do RS, de 
empresários ligados à ACTOR (Asssociação 
Torrense dos Construtores), da Redemac  
Bomagg e do Jornal A FOLHA. Há também 
apoios da  Docile e Charrua (empresas de 
Lajeado) e recentemente do Lions Inter-
nacional , da Imobiliária Passarinho. In-
formações e inscrições podem ser feitas 
através dos fones: (51) 984066337 - TIM e                                                   
(51) 995051329 - VIVO Aula de teclado na Praia do Recreio

Em Setembro, três filmes sobre 
o Teatro na tela do Cineclube 

Torres
A partir de dia 11 de setembro, seguem 

as Segundas do Cineclube Torres, em es-
paço gentilmente cedido junto ao Restau-
rante A Prainha (Joaquim Porto, 151). As 
sessões, sempre gratuitas, ocorrem às 20 
horas, neste mês com filmes relacionados 
à arte do Teatro.

O ciclo de 3 filmes selecionados come-
ça na segunda dia 11 com um clássico do 
novo cinema norte americano do mestre 
john Cassavettes, “Noite de Estréia” com 
a atriz Gena Rowlands, musa do ator e di-
retor americano. Segue um recente título 
francês “Pedalando com Molière” de Phi-

lippe Le Guay numa comédia dramática 
com roteiro inteligente e sensível. Termina 
o ciclo um título brasileiro que foi pensado 
e financiado como série Televisiva (canal 
fechado) e posteriormente adaptado como 
longa metragem, pela sua autora Tata Ama-
ral: o filme “Trago Comigo”, levando à tela, 
por meio de um imaginado palco teatral, 
histórias do período da ditadura.

As sessões contam com o patrocínio da 
Up Idiomas, da Torres Calçados, da Pizzaria 
Panzerotti e do Advogado César Zortéa e a 
parceria cultural com o Restaurante A Prai-
nha e a Pandora Filmes.

Feira do Livro de Torres será no 
Parque da Guarita

A 17ª Feira do Livro de Torres, que 
ocorrerá de 12 a 15 de outubro, terá 
como local um dos cartões-postais da ci-
dade, o Parque Estadual da Guarita. Uma 
intensa programação está sendo monta-
da para encantar o público de diferentes 
gostos e idades. Este ano a patrona será a 
jornalista, escritora e poetisa Martha Me-
deiros, que entre outros meios atua na 
RBS, e como anfitrião, Jaime Batista, his-
toriador, professor e atual diretor cultural 
da Prefeitura de Passo de Torres.

 A realização da Feira do Livro é da 
Prefeitura de Torres, através da Secreta-
ria do Turismo, Cultura e do Esporte e do 

Fecomércio RS/Sesc e Senac. Em breve 
será divulgado o número de livreiros, os 
escritores que já confirmaram a presen-
ça, toda a programação cultural e parale-
la que também promete levar um grande 
público para o Parque.

 Contação de histórias, lançamentos de 
livros, saraus, apresentações artísticas, 
palestras, oficinas, exposição de artes, de 
danças, enfim, uma série de atividades 
deverão constar da programação, seguida 
de outras tantas paralelas que vão con-
tribuir para o sucesso deste evento num 
dos locais mais bonitos da cidade. A 17ª 

Feira do Livro 
2017 terá ainda 
Balões, Matea-
da na Feira (Ba-
rão, Vier e Lago 
Verde), Tenda 
da Saúde, Agri-
cultura Familiar, 
Cama Elástica e 
demais brinque-
dos com instru-
tor, entre outras 
ações.

Imagem da feira em 2015
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ÁRIES - Com organização, você pode con-
quistar o mundo, ariano. Mas precisa ter 
foco, disciplina, persistência e uma rotina 
bem organizada. São dias pra sonhar alto 
(e correr atrás dos sonhos com persistência 
e foco). Uma semana pra prestar atenção 

nos sonhos, sinais e sincronicidades da vida. Uma ótima se-
mana para festas, eventos sociais, culturais e intelectuais. 
Dias de sorte no amor.

TOURO - É uma boa semana para sentar 
e refletir sobre seus sonhos e projetos, 
taurino. E se aliar as pessoas certas que 
possam te ajudar nessa jornada. São óti-
mos dias para estar com amigos e firmar 
parcerias, para acertar detalhes dos seus 

projetos que envolvem outras pessoas e para dar um passo 
maior no amor e nos relacionamentos. dias mais felizes para 
a convivência familiar.

GÊMEOS - Mercúrio fica direto dia 5 e mui-
ta coisa volta a fluir na sua vida, geminiano. 
São dias importantes para organizar a roti-
na da casa e especialmente felizes no tra-
balho, com mais possibilidade de sucesso, 
oportunidades e visibilidade. Seu poder de 

comunicação está aumentado e a semana é ótima para divul-
gar e fazer contato. Bons dias para resolver coisas práticas e 
para viajar.

CÂNCER - É uma semana de mais sen-
sibilidade e transbordamento, canceriano, 
mas também de muitas certezas sobre o 
que você quer da vida. Não perca o foco 
nem a objetividade ao lidar com qualquer 
situação. É uma boa semana para sentar e 

resolver mal entendidos, problemas, assuntos burocráticos 
e familiares. Uma ótima semana para os assuntos materiais. 
Ganhos envolvidos.

LEÃO - É um momento de mais sucesso 
e magnetismo, leonino, bom para você 
se expressar, e também para cuidar 
mais de você, do seu corpo e do visual. 
É uma ótima semana para organizar seus 
assuntos materiais e profissionais. Dias 

de transformações intensas, ótimo para aprofundar suas 
relações, criando mais intimidade e uma vida sexual mais 
intensa. Dias pra curtir a vida.

VIRGEM - Mercúrio fica direto e sua vida 
fica mais fácil, virginiano. Isso porque mui-
ta coisa que estava empacada volta a an-
dar e você fica um pouco menos crítico, 
exigente e atento a cada problema. É uma 
semana importante para os relacionamen-

tos, com mais intimidade e proximidade, com mais abertura 
para um amor profundo. Um momento cheio de energia e 
iniciativa. Começos!

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 04/09 e 11/09)
Por Titi Vidal

LIBRA - É uma semana importante na orga-
nização da sua rotina, libriano. É um momen-
to de mais auto crítica e mais recolhimento, 
mas você precisa tomar cuidado pra não se 
isolar demais e acabar até deixando algum 
amigo chateado por afasta-lo de coisas im-

portantes que estão acontecendo na sua vida. Um período 
importante para o sucesso profissional, e para resolver coi-
sas.

CAPRICÓRNIO - Boa semana 
para comunicação, capricornia-
no, o que favorece divulgação, 
contato, conversas e todo tipo de 
exposição. É um momento impor-
tante nas relações, que permite 

que você sente, converse, fale sobre o futuro. 
Bom momento para viagens, cursos, estudos, 
aperfeiçoar coisas e aprender outras novas. Se-
mana de amor e sexo intensos, de mais intimi-
dade na relação.

AQUÁRIO - É um momento de 
mudanças, aquariano, ótimo para 
começar coisas novas e resolver 
detalhes que faltam para que seus 
projetos engrenem. É uma boa se-
mana para fazer um investimento 

e se dedicar mais ao que você quer. Importante se 
aproximar das pessoas que você mais gosta, de-
monstrar seus sentimentos e aprofundar suas rela-
ções. Vale para parcerias profissionais.

PEIXES - Semana de emoções à 
flor da pele, pisciano. Tudo mais, 
transbordando. É uma semana de-
cisiva para algumas relações, com 
boas conversas e decisões sobre o 
futuro. E é importante ser mais cla-

ro, específico sobre seus sentimentos e objetivos. 
Semana para retomar atividades prazerosas e para 
ser mais criativo no trabalho. É importante cuidar de 
você: do corpo, da alma, da mente.

ESCORPIÃO - Uma ótima semana para resolver 
pendencias e começar coisas novas, escorpiano. 
Fase positiva no trabalho e de novos projetos. É 
uma boa semana para sair e se divertir, para festas 
e eventos, para o namoro e a relação com filhos. 
Semana positiva para assuntos culturais e para es-

tar com amigos ou fazer qualquer atividade em grupo. Novos cursos 
são super bem vindos.

SAGITÁRIO - Uma semana para ficar mais ca-
seiro, em contato com a família, sagitariano. É 
importante cuidar mesmo da rotina domestica, 
para sua vida fluir melhor. No trabalho, organi-
zação também é fundamental, até porque vem 
coisa nova pela frente, alias, é uma ótima sema-

na para começar coisas novas no trabalho. É uma boa semana 
para planejar o futuro e para viajar.

VARIEDADES
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Prefeitos da região realizam primeira reunião 
para discutir criação de Consórcio de Municípios
TRÊS CACHOEIRAS - Nesta semana, os Prefeitos Flávio Li-

pert (Três Cachoeiras), Dirceu Pinho (Dom Pedro de Alcânta-
ra), Flori (Itati), Schamberlai (Cambará do Sul) e representante 
de Três Forquilhas se reuniram, pela primeira vez, para dis-
cutir a criação do consórcio de municípios. O objetivo é dar 
condições de melhorar a infraestrutura da região, com a pos-
sibilidade de implantação de uma usina de asfalto e de blocos 
de concreto.

Segundo o Prefeito Flávio, que foi o anfitrião desse primei-
ro encontro, ocorrido em Três Cachoeiras, "esse momento é 
necessário para colher os frutos no futuro". Todos os Prefeitos 
foram unânimes em afirmar que o consórcio é a única solu-
ção para melhorar a infraestrutura dos municípios com mais 
economia. 

Na oportunidade, já foi aprovada a Carta de Intenções que 
vai para cada Casa Legislativa analisar. A possibilidade de outros muni-

cípios participarem do Consórcio também foi colocada em pauta para 
discussão e aprovada por todos.

Areias Brancas é bicampeã invicta do Municipal de 
futebol de Arroio do Sal

A grande final do Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Campo de Arroio do 
Sal foi emocionante. Cinco gols fizeram a 
alegria da torcida, que mais uma vez lo-
tou o Estádio.

A partida iniciou com jogo equilibrado 
até a metade do primeiro tempo, quan-
do o goleiro da Areias Brancas, Dener, 
em uma saída para defesa, fez pênalti em 
Jonh Lennon.  André bateu e abriu o pla-
car: Atlântico 1 a 0. E assim o jogo perma-
neceu todo o primeiro tempo.

Aos 17 segundos do segundo tempo, 
em ataque da Areias Brancas, Araújo bus-
cou o empate: Areias Brancas 1 x 1 Atlân-

tico. A partir daí a equipe do Atlântico 
começou a correr atrás do relógio, pois 
apenas uma vitória, com pelo menos 
dois gols de diferença, importava para a 
equipe.

Por volta da metade do segundo tem-
po, em contra-ataque da Areias Brancas, 
Tabarana virou o placar: Areias Brancas 2 
x 1 Atlântico e na sequência, Guto bus-
cou o empate, Areias Brancas 2 x 2 Atlân-
tico. No final do segundo tempo, em gol 
de falta, Tabarana garantiu a vitória de 3 
a 2 para Areias Brancas, que se sagrou 
Bicampeã do Municipal 2017 de forma 
invicta. Foto Daniel Matos/Comunicação Social

Grande final do Campeonato de Futebol de Campo de 
Dom Pedro de Alcântara será dia 17 de setembro

No último domingo (3) os times do Ai-
moré e Gaúcho disputaram a primeira 
partida da final do Campeonato Munici-
pal de Futebol de Campo de Dom Pedro 
de Alcântara. Em uma partida disputada, 
o jogador Beto, do Gaúcho, fez um gol de 
cabeça em uma cobrança de falta. Logo 
depois, o time do Aimoré empatou com 
um pênalti cobrado pelo jogador Maurí-
cio. Final: 1 a 1

O jogo de volta, que será realizado no 
dia 17 de setembro, no campo da Socie-
dade Esportiva Aimoré, promete ser um 

grande clássico. A disputa entre esses dois 
grandes times tem tudo para ser decidida 
nos pênaltis (caso ocorra empate no tem-
po normal). 

O campeonato é uma iniciativa da Pre-
feitura Municipal de Dom Pedro de Alcân-
tara em parceria com a Liga Desportiva, 
que é formada por um representante de 
cada clube: Edson Bock, do clube Floresta; 
Valdoir Leffa, do clube Mata Verde; Juce-
mar Sumara (Delavi), do clube Gaúcho; 
Flávio Hendler, do clube Horizonte e Fábio 
Bernst (Binho), do clube Aimoré.

Maturidade e 
Movimento em Dom 
Pedro de Alcântara

Iniciou na última semana, em Dom Pedro 
de Alcântara, o Grupo Maturidade e Mo-
vimento, que atende pessoas acima de 60 
anos. O encontro, que reuniu cerca de 20 
pessoas, será realizado às segundas-feiras 
de 15 em 15 dias. Diversas atividades para 
promover a saúde e qualidade de vida desse 
grupo serão realizadas durante os encontros. 
Interessados em participar devem procurar 
a Secretaria Municipal de Assistência Social.
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Na manhã de quarta-
-feira (06) o Prefeito do 
Passo de Torres, Jonas Sou-
za,  anunciou que voltará 
a acontecer, institucional-
mente e de forma regular, 
o atendimento no Pronto 
Atendimento 24hs de Tor-
res aos cidadãos passotor-
renses. Conforme Jonas, 
era algo que vinha sendo 
pedido pela população lo-
cal desde janeiro, mês que 
Jonas assumiu o Governo 
Municipal.

O prefeito do Passo de Torres explicou 
que, no início de 2017, após tentativa 
frustrada de acordo sobre valores a se-
rem pagos para Torres (em troca do direi-
to de uso dos serviços de saúde), o mu-
nicípio acabou optando por utilizar-se do 
Hospital Nossa Senhora de Fátima, da ci-
dade de Praia Grande. "Com o intuito de 
sempre avaliar as ações, o Governo Mu-
nicipal nos últimos meses fez um estudo 
e comprovou o baixo índice de utilização 
dos serviços do Hospital de Praia Gran-
de pelos cidadãos de Passo de Torres. 
Acredita-se que a distância e a rodovia 
sinuosa que liga as duas cidades tenham 
sido determinantes para a busca com 
mais frequência do Hospital Regional de 
Araranguá, por exemplo, na busca de 
atendimento. Desta forma, priorizando o 
melhor uso do dinheiro público o Gover-
no Municipal decidiu não mais contratar 
os serviços do Hospital de Praia Grande 
e buscar o atendimento em Torres para 
facilitar a vida dos cidadãos", explicou, 
em nota nas redes sociais, a Prefeitura do 
Passo de Torres. 

"Estou sendo criticado desde ontem 
(terça,05) pela decisão de não mais con-

tratar o Hospital de Praia Grande, mas 
buscarei sempre o que for melhor para o 
Passo Agora sim, os passotorrenses irão 
ser atendidos no Pronto Atendimento 
24hs de Torres, como sempre me pedi-
ram" conclui o Prefeito Jonas. Ele ainda 
ressalta que, agora, um projeto de lei 
irá para a Câmara de Vereadores para a 
aprovação e, sendo aprovado pelos ve-
readores, o sistema já estará liberado 
para os atendimentos. Os serviços serão 
mantidos como vinham sendo feitos até 
agora, onde as internações serão enca-
minhadas para Araranguá e em caso es-
pecíficos agora para Torres. Já o Pronto 
Atendimento será exclusivo na cidade 
gaúcha vizinha.

 Jonas desmentiu o que chamou de 
"uma enxurrada de inverdades", pessoas 
que estariam criticando a administração 
passotorrense  como se esta estivesses 
simplesmente não prestando os serviços 
de saúde para a comunidade. "Relato que 
já investimos 28% do orçamento munici-
pal na saúde, índice muito acima dos 15% 
estabelecidos por lei, porque pra nós saú-
de é prioridade, e esta mudança no aten-
dimento visa facilitar o acesso do cidadão 
ao atendimento médico e um melhor uso 
do recurso investido", afirma o prefeito.

REGIÃO 

A Prefeitura de Arroio do Sal, através da Secretaria 
de Obras e Transportes está realizando desde mar-
ço uma operação de recuperação de ruas e entre as 
ações, está o ensaibramento e realinhamento das ruas. 
Nessas obras foram realizadas cerca de 10 mil metros 
lineares de realinhamento e ensaibramento e o valor 
investido nas benfeitorias é de cerca de R$200 mil, en-
tre saibro, seixo rolado, base, rachão, entre outros.

Durante o período, 21 ruas já foram contempladas, 
são elas: Manoel Francisco dos Santos, na Praia São 
Paulo; Veranópolis , na Pérola;  Paraguassú, na Péro-
la; Palmeiras, no Quatro Lagos; Figueiras, no Quatro 
Lagos;  Coqueiros, no Quatro Lagos; Av. Central, no 
Centro; João Alves Valim, no Centro;  Saturnino José 
Pereira, no Centro; Três Irmãos, no Centro; Entorno da 
Escola Magia do Aprender e do Posto 24 Horas, no Cen-
tro; Pelotas, na Camboim; Mampituba, na Camboim; 
Interpraias Norte, na Camboim; Juce Mara Pereira da 
Silva, na Praia São Paulo; Tainara de Oliveira, no Bal-
neário Alfa; Rio Grande do Sul, no Balneário Alfa; Bela 

Vista, na Praia Azul; Padre Rizzieri Delai, no Arroio do 
Seco; Porto Alegre, na Sereia do Mar. Os trabalhos con-
tinuam e a expectativa é que até o final de 2017 mais 
15 ruas sejam realinhadas e ensaibradas, em diversos 
balneários de Arroio do Sal.

No dia 30 de agosto, a equipe da Casa de Acolhimento Estre-
la Guia, de Torres, junto com a secretária de Assistência Social 
Neusa Dias de Araújo Carlos participaram do X Encontro das 
Casas de Acolhimento do Litoral Norte no município de Mos-
tardas. O encontro proporcionou a reflexão de assuntos perti-
nentes ao bom funcionamento das casas de acolhimento bem 
como possibilitou a capacitação da equipe técnica e educadores 
da casa a partir de palestras e discussões como: “o papel do 
monitor no contexto das casas Acolhedoras”.

 A participação do Promotor de Justiça da Vara da Infância 
e Adolescência, Fernando Gonzales Tavares, ressaltou a impor-
tância da participação do poder publico e investimentos nes-
tas instituições para que possamos garantir uma prestação de 
serviço eficiente, bem como condições dignas às crianças que 
advém de situações de vulnerabilidade e risco.

 Sendo instituições que acolhem provisoriamente crianças 

e adolescentes, precisam garantir proteção integral por meios 
de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com es-
trutura física adequada, oferecendo condições de moradia, hi-
giene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. São 
afastadas do convívio familiar por medida protetiva, em função 
de abandono ou impossibilidade dos pais cumprir sua função 
de cuidado, até que seja viabilizado o retorno familiar ou para 
família substituta.,

 Ter uma equipe qualificada e bem preparada é fundamental 
para enfrentar os desafios do dia a dia na instituição.Desta for-
ma, a Casa de Acolhimento Estrela Guia agradece a Prefeitura 
Municipal de Torres por meio da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos pela oportunidade de atualizar-se e apri-
morar os serviços oferecidos nesta Casa.

FONTE: Prefeitura de Torres

Pronto Atendimento 24h de Torres

Mais de 200 mil investidos no realinhamento e 
ensaibramento de ruas em Arroio do Sal desde março

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público o edital da 
seguinte licitação na modalidade Pregão Presencial nº 29/2017 
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 copa 

e cozinha para uso das secretarias municipais. Data da abertu-
ra: 25/09/2017. Horário e local: às 9h no setor de licitações da 

Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações po-
derão 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

Casas de Acolhimento do Litoral Norte 
realizam encontro em Mostardas

Pedro Bauer, 67 anos, morreu na tarde desta quinta-
-feira, feriado de independência. O idoso foi atingido na 
cabeça por uma das rampas de um caminhão-prancha, 
com placas de Morrinhos do Sul.

A rodovia está sendo recapeada pelo DAER, sentido 
Três Cachoeiras-Morrinhos do Sul. O trânsito no local es-

tava em meia pista.
Pedro, morador do Lajeadinho, estava parado as mar-

gens da ERS494, olhando o serviço quando uma das ram-
pas do caminhão-prancha enganchou em galhos, soltan-
do-se e atingindo em cheio a cabeça da vítima.

FONTE: Rádio Megasul FM

Idoso morre ao ser atingido por rampa de 
caminhão-prancha na RS 494 em Três Cachoeiras

Atendimentos de saúde aos 
moradores do Passo de Torres 

deverão ocorrer no PA 24h de Torres

TORRES - A Prefeitura de Torres, através da Secretaria 
de Administração e Atendimento ao Cidadão, por meio 
da Sala do Empreendedor oferecerá um curso gratuitode 
Excelência em Atendimento, no dia 11 de setembro, a 
partir das 18h, no Guarita Park Hotel (Av. Alfieiro Zanar-
di, 1017). O curso que é destinado aos quiosqueiros e 
ambulantes, será ministrado pela presidente do Sindi-
cato da Rede de Hotéis do Litoral Norte e Turismóloga, 

Ivone Ferraz.
 Tem como principal objetivo qualificar o comércio da 

cidade, podendo trocar experiências e técnicas de aten-
dimento adequadas a cada situação, por meio da iden-
tificação de tipologia do cliente, gerando reflexão sobre 
a importância do atendimento na fidelização do cliente, 
formando cidadãos receptivos aos turistas, proporcio-
nando aos visitantes a hospitalidade de Torres. 

Sala do Empreendedor oferece Curso de Excelência 
em Atendimento
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Professor Geraldo Lima (e) e canoista olímpico Gustavo Selbach (d) realizarão apresentação durante o evento, que ocorre dia 17 de setembro

Palestrantes também marcarão presença no Dia 
Mundial de Limpeza de Rios e Praias em Torres

Por Guile Rocha

No próximo dia 17 e setem-
bro, a Praia da Guarita, em Tor-
res, será palco ambiental para 
mais um Dia Mundial de Limpeza 
de Rios e Praias (DMLRP).Evento 
global, que ocorre anualmente 
em mais de 100 países, o DMLRP 
está acontecendo pelo quarto 
ano consecutivo na cidade, tendo 
realização do projeto Praia Limpa 
Torres (Vinculado a AST - Associa-
ção dos Surfistas de Torres) e do 
Gemars (Grupo de Estudos sobre 
Mamíferos Marinhos do RS).

A ação de limpeza voluntária 
da praia é o ponto de convergên-

cia entre os eventos do DMLRP 
pelo mundo. Mas em Torres, 
como já ocorreu em outros anos, 
o evento contará com a partici-
pação de convidados especiais, 
que estarão palestrando sobre 
a temática da preservação am-
biental. No ano passado, houve 
a presença de palestrantes como 
Lara Lutzemberger, presidente da 
Fundação Gaia e filha do pionei-
ro do movimento ambientalista e 
um dos idealizadores do Parque 
da Guarita, José Lutzenberger. Já 
em 2017, está prevista a partici-
pação do professor Geraldo Me-
deiros Lima e do canoísta olímpi-
co Gustavo Selbach.

Um pouco sobre os palestrantes
Oceanólogo (habilitado em Geologia & 

Biologia), professor de Geografia  e guia de 
turismo, Geraldo Medeiros Lima há muitos 
anos atua em Torres de forma engajada 
com a preservação ambiental e cultural do 
município. Durante o DMLRP na Praia da 
Guarita, Geraldo palestrará sobre Susten-
tabilidade e Turismo, conforme informa-
do ao jornal A FOLHA. "Uma das bases da 
fala será o relatório da Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
da ONU, o Brundtland, apresentado como 
'Nosso fururo Comum', em 1987. Foi quan-
do pela primeira vez apareceu o termo sus-
tentabilidade, há 30 anos, e irei fazer um 
balanço sobre o que mudou de lá para cá", 
relata Geraldo.

Já Gustavo Selbach é um dos grandes ex-
poentes brasileiros da canoagem brasleira. 
Além dos diversos títulos nacionais e inter-
nacionais (na classe slalon), participou das 
olimpíadas de 1992 e 1996, sendo que foi 
o primeiro brasileiro a ter conquistado uma 
medalha no mundial de canoagem (na No-
ruega, em 1992, quando ganhou bronze no 
Mundial Júnior) No evento de Torres, ele  
vai ressaltar a relação dos esportes com o 
Meio Ambiente. Hoje vivendo em sua ci-
dade natal, Três Coroas, Selbach se mostra 
muito grato com a evolução que teve na 
vida a partir das águas do rio que cruza o 
município. "O rio que corta minha cidade 
(Rio Paranhana) abriu portas para eu co-

nhecer o mundo e descobrir o talento que 
eu tinha com a canoagem. Participei de 
mundiais, olimpíadas, conheci diversos lu-
gares. E agora quero compartilhar um pou-
co dessa sinergia entre natureza e espor-
tes", destacou Selbach ao jornal A FOLHA, 
ressaltando que Três Coroas é referência 
em turismo de aventura, sendo que ele irá 
passar um pouco da sua experiência - de 
como o esporte vêm ajudando a manter 
aquele ambiente preservado e como isso 
vem (através de uma associação, que gere 
o Parque Ambiental das Laranjeiras) aju-
dando novos desportistas da canoagem  a 
despontarem na região do Paranhana.

Quando questionados sobre a importân-
cia de se assumir uma postura de susten-
tabilidade e responsabilidade ambiental 
nessa vida, ambos os palestrantes comple-
mentaram o debate. Para Geraldo, "temos 
de levar as informações a todos e sensibi-
lizar ao máximo as pessoas sobre as ques-
tões ecológicas e de sustentabilidade. O 
resultado disso é um ambiente saudável, 
agradável e prazeroso. E o evento (DMLRP) 
é uma boa oportunidade para divulgar es-
tes ideais". Já Gustavo Selbach pensa que 
qualquer pessoa deve ter responsabilidade 
com a natureza. "Todo rio deságua no mar, 
portanto é nossa missão permanente é lu-
tar pela preservação de nossas águas. Vai 
ser um prazer estar participando do even-
to, me sinto honrado pelo convite", finali-
zou o canoista.
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BM DE TORRES SEGUE COM AS OPERAÇÕES CONTRA A 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Na madrugada do último 
sábado (02), a Brigada Mi-
litar de Torres realizou mais 
uma operação contra a per-
turbação do sossego junto 
a Av. Beira Mar, na Prainha. 
Conforme o comandante Fá-
bio Hax Duro, “O resultado 
foi o recolhimento de dois 
veiculos – um por som auto-
motivo em excesso e outro 
pelo fato de o condutor ter 
se negado a soprar o etilô-
metro”.

Conforme a Resolução 
426/2016 do Contran (Código Nacional de 
Trânsito) determina que o som é para ser ouvi-

do dentro do carro. Se extrapolar muito isso e 
puder ser ouvido na parte externa, já pode ser 
considerado contravenção.

Duas pessoas são presas suspeitas 
de roubos a comerciantes em 

Arroio do Sal
Na quarta-feira (6), em Porto Alegre, a Po-

lícia Civil, por meio de policiais das DPs de 
Arroio do Sal e Terra de Areia, com apoio da 
DHPP (Departamento Estadual de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa), cumpriu manda-
dos de busca e apreensão e prendeu duas 

pessoas. 
Ambos indivíduos, um homem e uma mu-

lher, tiveram a prisão preventiva decretada 
pela comarca de Torres, por envolvimento 
em uma série de roubos em Arroio do Sal, le-
sando comerciantes e moradores da cidade.

Homem preso por porte ilegal 
de arma de fogo

Na ma-
drugada do 
último do-
mingo (03), 
durante pa-
trulhamento 
no bairro En-
genho Velho, 
em frente ao 
Clube Clube 
dos Coroas, 
uma guarni-
ção da BM 
de Torres vi-
sualizou um homem em atitude 
suspeita. O delinquente deso-
bedeceu a ordem de parada e 
descartou um revólver calibre 
38 (marca Rossi), carregado com 
cinco munições intactas. 

Posteriormente o indivíduo 
fugiu, ingressando em uma resi-
dência, onde foi contido e preso. 
Foi dado voz de prisão e o mes-
mo foi conduzido à Delegacia de 
Torres para a lavratura do auto 
de prisão em flagrante.

BM de Torres realiza a prisão 
de mais 2 foragidos

O trabalho da Brigada Militar 
na recaptura de indivíduos fora-
gidos dos sistema penitenciário 
segue em Torres Nesta quinta-
-feira (07), uma guarnição da 
Brigada Militar de Torres cum-
priu dois mandatos de  prisão. 
Um dos recapturados foi um 
homem, no bairro Vila São João, 

sendo o mesmo posteriormente 
conduzido à Delegacia de Polícia 
de Torres.

Pouco antes, na madrugada 
da mesma quinta-feira, outro 
homem, foragido da cidade de 
Arroio dos Ratos, foi capturado 
em rua da Praia Paraiso, sendo 
encaminhado para a delegacia;
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FORÇA JOVEM É CAMPEÃO 
do Casa São Paulo de Futebol Sete

No último domingo, dia 03 de Setembro, aconte-
ceu a grande final do Campeonato Casa São Paulo 
de Futebol Sete, realizado na Arena Copa Torres. A 
competição, que iniciou em Junho, teve a partici-
pação de 16 equipes no total: ÁGUA SANTO ANJO, 
AMIGOS DO ADRI, BOMDICOPUS, BROTHERS, 
FERROPEL, FORÇA JOVEM, GUARITA, IGRA, LOS 
PRIMOS, MEIA BOCA, PANELARED BULL, SILVEIRA, 
SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUIS e TORRES CALÇADOS. 
Destes, Igra e Força Jovem chegaram até a final.
Com a Arena Copa Torres lotada de desportistas, 
às 14:30h, Torres Calçados e Panela entraram na 
quadra pela disputa do 3º Lugar (e o prêmio de 
R$ 1 mil). No primeiro tempo, o jogo foi muito pa-
relho, que resultou num empate sem gols. Já na 
segunda etapa o Panela não conseguiu segurar a 
qualificada equipe do Torres Calçados, que foi em 
busca do gol logo cedo. Com o placar desfavorável 
o Panela tentou buscar o empate e acabou abrindo 
espaços, o que foi fatal para a consolidação de uma 
goleada de 5x0 para o Torres Calçados. Igor, Ulisses 
e Mateus duas vezes, marcaram Torres Calçados, 
garantindo o terceiro lugar.
A grande final iniciou às 16h, quando Igra e Força 

Jovem entraram na quadra para fazer a última par-
tida do 1° Campeonato Casa São Paulo de Futebol 
Sete. O pontapé inicial dado pelo atleta Iuri Silva, 
que recentemente passou por cirurgia, gerando 
mobilização entre os desportistas. No jogo, as duas 
equipes completas, fizeram um grande jogo, a altu-
ra do campeonato. O Igra teve boas oportunidades 
no começo: quando não parava nas boas defesas 
do goleiro Bryan, parava na trave; mas foi o Força 
Jovem que abriu o placar com o Gabriel. Em par-
tida tensa e de alto nível, o Força Jovem anulou a 
individualidade do Igra, ampliando o placar com 
Edson. No fim do jogo, em cobrança de Shoot Out, 
Alan descontou para o Igra (2x1). Na sequência 
do gol, faltando um minuto para o fim da partida, 
outro Shoot Out, por conta de um cartão, o que 
gerou a chance do empate... e o atacante Alan foi 
novamente para a cobrança, mas dessa vez o golei-
ro Bryan saiu bem do gol e dividiu a bola, salvando 
o Força Jovem e garantindo o título e a premiação 
de R$ 3mil aos campeões. 
Após, houve a solenidade de premiação aos me-
lhores do campeonato,  que contou com a presenta 
do organizador do Campeonato Casa São Paulo, o 

patrocinador master, Nasser Samhan, do Prefei-
to de Torres, Carlos Souza, além do Secretário de 

Obras, Davino Lopes, e dos vereadores Pardal e 
Jaques.

Equipe do Força Jovem

Equipe venceu o Igra na grande final. Torres Calçados ficou com a terceira posição

Time do Igra (foto) ficou em 2° lugar

Seleção final do Casa São Paulo de Futebol 7

• GOLEIRO = BRYAN SALLA/FORÇA JOVEM
• ZAGUEIRO= L FELIPE/FORÇA JOVEM

• ZAGUEIRO= JULIANO/MEIA BOCA
• LATERAL ESQUERDO= RANGEL/FERROPEL
• LATERAL DIREIT0= JESIEL/TORRES CALÇADOS
• MEIO CAMPO= DIONATHAM/IGRA
• ATACANTE= GEOVANE/ÁGUA SANTO ANJO

No Riachão, nova vitória 
dos veteranos do Torrense

Jogando em casa, no estádio Riachão - centro de Torres - o 
Torrense vence a boa equipe do Esporte Clube São João 
(de São João do Sul/SC) no último sábado (02). Num jogo 
em que ambas equipes tiveram varias oportunidades de 
gols, o Torrense levou a melhor e venceu pelo placar de 
2x0 - com dois gols do artilheiro Maicon que fez seu 30° 
gol em 24 jogos.

O verdão, do tecnico Adroaldo Lummertz, jogou com Dil-
son no gol, Ezequiel e Edio de laterais, Clovis e Vazzata na 
zaga, Paulo e Jander de volantes, Alexandre e Cristiano 
meias, Jhony e Maicon de atacantes.Entraram no decorrer 
do jogo os atletas Robledo, Danilo, Rafinha, Emerson, Jo-
nas e Flavio.O próximo jogo do Torrense será novamente 
em casa no Riachão, contra Vila São João.

Casa São Paulo de Futebol 7 -destaques e premiação
CAMPEÃO= FORÇA JOVEM  (R$ 3.000,00 + troféu e medalhas)
VICE-CAMPEÃO= IGRA  (R$ 1.500,00+ troféu e medalhas)
3º LUGAR= TORRES CALÇADOS (R$ 1.000,00 + troféu e medalhas_
4º LUGAR = PANELA - (R$ 500,00 + troféu)
ATLETA DISCIPLINA= BRUNO MONTEIRO/ÁGUA SANTO ANJO (CNH - Habilitação veicular 
- pelo CFC TORRES)
DESTAQUE DA FINAL= BRYAN SALLA/FORÇA JOVEM  (45Lts de gasolina + R$ 100,00 + 
troféu)
CRAQUE DO CAMPEONATO= GABRIEL MATOS/FORÇA JOVEM
MELHOR TORCIDA= MEIA BOCA (5 fardos de cerveja + 6 Refris 2lts + troféu)
EQUIPE DISCIPLINA= BOMDICOPUS (2 fardos de cerveja + troféu) 
ARTILHEIRO= DIONATHAN PINHO/IGRA com 9 gols (Tênis + troféu)
MENOS VAZADO= BRYAN SALLA/FORÇA JOVEM com 8 gols sofridos (Camisa Oficial + troféu)
PRÊMIO PERON (GOL MAIS BONITO)= RANGEL/FERROPEL (1 fardo de cerveja + troféu)
INACREDITAVEL (GOL MAIS PERDIDO)= DANIEL CONTINI/AMIGOS DO ADRI (1 fardo de 
cerveja + troféu)
TREINADOR = CHACAL/IGRA (Voo de Balão da Casa São Paulo + troféu) 
MASSAGISTA= TONINHO/IGRA - R$ 100,00 da Banca 15 + troféu 
SELEÇÃO DO CAMPEONATO= Pizza (Dom Moretto) + Créps (do Alemão) + troféu
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Meninas da ATHB de Torres  são 
campeãs invictas da Copa Mercosul 

de Handebol

As meninas da equipe Mirim da ATHB (As-
sociação Torrense de Handebol) foram muito 
guerreiras na Copa MERCOSUL de Handebol, 
que ocorreu no último final de semana em 
Santa Maria (RS). Jogando com competência 
e seriedade, elas trouxeram pra casa o primei-
ro título internacional da ATHB, ganhando as 
6 partidas disputadas, não dando chances as 
adversárias, de times do Rio Grande do Sul e 
do Uruguai. 

"Foram bravas e guerreiras, mostrando 
muita maturidade e garra, colocando todo o 

esforço e aprendizado buscado nos treinos, 
ganhando campeonato de forma invicta", co-
memorou a assessoria da ATHB, ressaltando 
que o tão sonhado título veio após a ATHB por 
2 vezes ter sido vice-campeão da competição.

Além do recente título internacional, a 
equipe mirim da ATHB também lidera (de for-
ma isolada) o Campeonato Gaúcho.  "Agrade-
cimento especial a todos que acompanharam 
as equipes nesse campeonato, pais, treinado-
res e diretoria, sempre presente", conclui a 
assessoria da ATHB.

A 3ª Etapa da Liga 
Litoral Norte de Skate 
ocorrerá neste do-
mingo (10), a partir 
das 9h da manhã na 
pista de skate da Pra-
ça Pinheiro Machado 
(em Torres). Pela pri-
meira vez em Torres, 
trata-se da última eta-
pa do circuito, e além 
de  premiar os melho-
res da Etapa, fará co-
nhecidos também os campeões da Liga Litoral 
Norte de skate. Ao final do evento de skate tam-
bém ocorrerá uma batalha de MCs junto a pista.

Realizado pela DeLucca Surf Skate, Master 
Skate e Atitude, a etapa acontece nas catego-
rias: INFANTIL, MIRIM, INICIANTE e AMADOR 
ABERTO. O evento aberto para skatistas de fora 
do Litoral Norte apenas na categoria AMADOR 

ABERTO - nas demais categorias,apenas mora-
dores do Litoral Norte Gaúcho serão inscritos. 
Os inscritos terão direito a participar de um al-
moço com salsichão e pão liberado.

A Prefeitura de Torres também fez sua parte 
nos preparativos para a última etapa da Liga de 
Skate do Litoral RS: finalizou a pintura da pista 
de skate de Torres, que já havia recentemente 
passado por reparos. 

ESPORTES

Etapa em Torres definirá 
campeões da Liga Litoral Norte 

de Skate

Santo Anjo assume a ponta no 
Municipal de futebol de Três Cachoeiras

No último domingo, dia 03 de setembro, 
ocorreu à quinta rodada do 29º Campeonato 
Municipal de Futebol Adulto de Três Cachoeiras 
- TAÇA ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA. 

Nos jogos no Campo do Pontal às 13h30min, 
a Equipe do Embratel e Lajeadinho empataram 
em 2x2. Ramon Lippert marcou duas vezes para 
o Embratel, enquanto Luciano Porto e Lindinaldo 
fizeram os do Lajeadinho. Já às 15h30min, o time 
do Morro Azul venceu pelo placar de 2x1 a equi-
pe do Centro. Marcaram para o Morro Azul Tiago 
Hendler e Gessemiel; Leandro Dewes descontou 
para o Centro.

No campo do Lajeado às 13h30min a Equipe 
do Sociedade perdeu por 2x0 para o agora lider 

docampeonato, Santo Anjo, sendo os gols do 
Santo Anjo marcados por Marcio Borges e Mai-
con. As 15h30min a equipe do Paraguai surpre-
endeu a equipe do Vila Nova, vencendo o jogo 
por 3x1. Marcaram para o Paraguai Ramon Jae-
ger e Gesse (duas vezes), e quem descontou para 
o Vila Nova foi Selmar. 

Nesse próximo fim de semana, dia 10 de se-
tembro, segue o campeonato com a 6ª Rodada 
- com folga do Embratel e os seguintes jogos: 

No Campo do Pontal = 13h30min. Vila Nova x 
Santo Anjo; 15h30min. Sociedade x Centro. 

No Campo do Lajeado; 13h30min. Santa 
Rita x Morro Azul; 15h30min. Lajeadinho x Para-
guai 

Atletas torrenses disputam vagas 
para final de Torneio de boxe em 

balneário Camboriú
Neste sábado dia 9 de setembro dois atle-

tas de boxe torrense, Elias Pasturiza e Valmir 
Scheffer da Silva Junior, irão até Balneário 
Camboriú (SC) disputar vagas nas finais do 
torneio Áspera Boxing Séries. Elias disputará 
a categoria 60kg cadete, enquanto Valmir dis-
putará a categoria juvenil.

Os atletas são oriundos do projeto da ONG 
Construindo Gigantes, realizado em Torres 
pelo professor Dionatan S. Pacheco. Para con-
seguir continuar com seus sonhos os guris 
(ambos torrenses) tem o apoio de Mecanica 
RPM, Torres Calçados, Hidroambiental e Esto-
faria Bearte.
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