
A FOLHA 1Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2017
Guarani estreia com derrota na 
Liga Serramar  pag 24

Prêmio Qualidade: Sesc e Senac Torres 
estão entre os destaques   pag 12

A FOLHA
Condenado a 12 anos de prisão indivíduo que matou e ateou 
fogo no corpo da vítima EM ARROIO DO SAL

Pag.

11

Pag.
17

Pag.
6

Neste domingo (17), Praia da 
Guarita recebe DIA MUNDIAL DE 

LIMPEZA DE RIOS & PRAIAS

Prefeito de Torres e secretária 
explicam sobre projetos e 
demandas para o Turismo

www.afolhatorres.com.br

Pag.
8

Moradores reclamam que não possuem infraestrutura no local. Prefeitura explica porque área está 
embargada

Nº # 00585
15 de Setembro de 2017
Sexta - Feira
Semanário
Torres e Região

Ano: XI
R$ 3,00

Atletas torrenses são destaque na 
Liga Litoral de Skate RS pag 25

Proprietários de casas do Balneário Yara realizam 
manifestação em frente a Prefeitura de Torres

HOMEM ATINGIDO POR 5 TIROS APÓS TIROTEIO 
EM PLENO CENTRO DE TORRES 

Pag.
11

Na foto veículo alvejado e marcado por sangue,em frente ao hospital



2 A FOLHASexta-Feira, 15 de Setembro de 2017 OPINIÃO

Enquanto a lambança prossegue, o tempo 
vai passando e já pouco se fala em Reforma 
Política. Tudo indica que vamos enfrentar as 
eleições de 2018 sem grandes mudanças no 
cenário político. Só retoques. O pano de fun-
do sobre a qual se desenvolveu e se desenrola 
o sistema político brasileiro continuará igual. 
A matriz deste sistema é conhecida desde 
sempre: o coronelismo, agora urbano, com o 
concurso de redes inomináveis de controle de 
eleitores. Acresce-lhe, a crise geral das insti-
tuições públicas, começando pelo declínio do 
homem público, passando pelo desgaste do 
Estado em economias controladas por gran-
des corporações empresariais para chegar ao 
denominado défiit democrático nas socieda-
des ocidentais. O modelito está à disposição 
dos assinantes do NETFLIX, que poderão ver 
em ficção o que ocorre no mundo real, em 
duas séries: House of Cards e Marselha.  O 
resultado é o desinteresse pelas eleições ele-
vando, no mundo inteiro, o absenteísmo e, no 
nosso caso, onde o voto é obrigatório, o voto 
nulo e em branco. O último grande pleito, no 
Amazonas, o confirma. O Governador eleito, 
Amazonino Mendes, uma velha e viscosa ex-
pressão das  nossas “melhores tradições” per-
deu para o voto nulo e em branco.

Dois temas, por exemplo, fundamentais ao 

aprofundamento da democracia no Brasil, ja-
mais são sequer mencionados nas discussões 
sobre Reforma Política: O Pacto Federativo e 
a Organização dos Poderes da República. São 
verdadeiros tabus.

A organização dos Poderes diz respeito não 
só ao equilíbrio indispensável entre o Exec-
tivo, Legislativo e Judiciário, num sistema de 
freios e contrapesos que impeça, tanto o re-
levo de um sobre o outro, como a auto-sufici-
ência dos mesmos pela ausência de controles 
externos aos mesmos. Supõe-se, teoricamen-
te, que o Legislativo fiscalize o Poder Executi-
vo, mas como fazê-lo num sistema de governo 
de coalização de base parlamentar no qual o 
Congresso fica refém do Presidente da Repú-
blica? Os últimos tempos têm, também, con-
sagrado a dita judicialização da política que 
consiste na exacerbação do Poder Judiciário 
em detrimento do Legislativo. E o Ministério 
Público? Até deve ir sua virtual autonomia 
dentro de um sistema de Poderes que deve 
primar pelo respeito aos direitos constitucio-
nais. A Reforma Política deveria discutir todos 
estes assuntos, bem como a questão do Con-
gresso bicameral, composto pela Câmara dos 
Deputados, como representação dos eleito-
res e o Senado Federal, como representação 
dos Estados membros da Federação. Ora, tal 
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E A REFORMA POLÍTICA?

divisão do processo de representação popu-
lar acaba cindindo o processo legislativo e 
ferindo fundo sua indispensável versatilidade 
numa sociedade em rápidas transformações. 
Já que temos um Conselho da República, este 
Conselho poderia muito bem incluir os Gover-
nadores, como os mais legítimos representan-
tes dos Estados, com funções de apreciar os 
instrumentos orçamentários da União.

Detenho-me, ainda, na questão federativa.
Ela impõe mecanismos de equilíbrio entre 

as unidades da federação com vistas a um 
destino comum de igual nível de desenvolvi-
mento entre elas. Isso passa pela função re-
distributiva da União, levada a efeito através 
da transferência obrigatória do produto de 
seus tributos, na forma de Fundos de Partici-
pação, de forma a que os mais ricos transfiram 
recursos para os de menor nível de desenvol-
vimento. Isso, em princípio, é justo. Contudo, 

como esta transferência é feita compulsoria-
mente para o Caixa destes Estados, compon-
do o que erroneamente é denominado como 
Receita Própria dos mesmos, vai se criando 
uma situação paradoxal. Um Estado pobre, 
por exemplo, como Maranhão, que vive às ex-
pensas da União, pode se jactar de pagar um 
salário médio a seus professores, superior ao 
que é pago pelo Estado do Rio Grande do Sul, 
que o financia. Uma solução simples para esta 
questão residiria na constituição de um Fundo 
formado por estas transferências gerido pelo 
BNDES e CEF sob o critério de projeto, evitan-
do a manipulação dos orçamentos estaduais a 
bel prazer de suas oligarquias políticas.

Muitas outras questões, enfim, poderiam 
estar contempladas na Reforma Política con-
tribuindo para uma nova era em nossa vida 
pública. Lamentavelmente, parece que ainda 
não será desta vez…
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Margem de manobra de 35% do orçamento de 
Torres na LDO passará na câmara?

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

Em grupo fechado e unânime, vereadores pedem que 
prefeitura permute área da borda do Parque Itapeva  

TORRES - Entrou na pauta 
da última sessão da Câmara, 
realizada na segunda-feira (dia 
11/9), uma indicação de Projeto 
de Lei que sugere permuta área 
do Parque Estadual de Itape-
va, área que faz fronteira com 
aglomerado urbano da cidade, 
por outro espaço que pertença 

à prefeitura. A indicação teve a 
assinatura de TODOS os treze 
vereadores da casa legislativa 
torrense para que seja conside-
rado um tema da cidade, apar-
tidário.

Os vereadores chegaram a 
definir em conjunto a área espe-
cífica a ser incluída na proposta 

de permuta, tanto a requerida 
para uso urbano quanto àquela 
que serviria como a moeda de 
troca para o parque. A área que 
os vereadores querem que volte 
a ser municipal está no limite do 
parque com as ruas que passam 
no entorno da Escola da Zona 
Sul, ruas que margeiam a uni-

dade de proteção na no sentido 
Leste-Oeste.  E a justificativa é 
a necessidade de moradores e 
frequentadores do entorno da 
escola de terem um local públi-
co amplo, para que seja disponi-
bilizados equipamentos de lazer 
e desportos para os moradores 
da região, como praças, campos 

poliesportivos, dentre outros. 
Para contrapartida, os verea-

dores escolheram uma área de 
tamanho similar, que se encon-
tra totalmente preservada com 
o ecossistema do parque, ou 
seja: preservada e pronta para 
continuar sendo salva da de-
manda urbana e construtiva.  

Em conjunto, vereadores combinam não fazer emendas ao Plano  Plurianual (PPA) do Orçamento da prefeitura de Torres

Pedido de participação direta da população

Por Fausto Júnior

Foi aprovado por unanimidade o texto e os 
anexos do Plano Plurianual (PPA) da prefeitura 
de Torres - projeto de lei de autoria do poder 
executivo que estrutura financeiramente os nú-
meros de receitas, despesas e escopo do uso do 
dinheiro público pela municipalidade para os 
próximos quatro anos, 2018, 2019, 2020 e 2021. 
A unanimidade de aprovação foi uma espécie 
de “movimento” político de muitos vereadores 
da casa - a maioria da oposição, mas também 
nomes da base aliada do governo Carlos Souza. 

Os discursos explicando a postura foram um 
tipo de desabafo quanto à eficácia ou não dos 
ritos orçamentários da lei, quando colocados ao 
lado da possibilidade do prefeito sempre poder 
“mexer” nesses orçamentos (previamente apro-
vados na câmara). É que as prefeituras exigem, 
em geral, margens de manobra ao orçamento 
sem que seja obrigado a haver aprovação dos 

vereadores com percentuais muito altos. Atual-
mente a margem de manobra é de 15%. Mas 
pelo que consta na LDO de 2018 (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias), a prefeitura pede na peça 
(que já está na Câmara para analise dos verea-
dores), um percentual de 35%.  

E os vereadores da oposição Gimi (PMDB), 
Tubarão (PMDB) e Pardal (PRB), assim como o 
vereador que faz parte da base aliada do go-
verno Carlos da Câmara, Rogerinho (PDT), se 
posicionaram de forma clara que vão tentar 
derrubar este percentual. Essa posição é justa-
mente por conta de todo trabalho da aprovação 
orçamentária de todos os textos da lei, para evi-
tar que o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei do Orça-
mento Anual) sejam prejudicados pelo índice de 
margem de manobra grande (como estes 35% 
pedidos pelo atual governo). “Comemoro que 
estejamos fazendo as emendas só para a LDO 
e em 13 mãos. Mas mesmo assim, lembro que 

se o governo tiver a margem de 
manobra que tem, este PL se tor-
na mais uma vez uma peça de fic-
ção”, afirmou Gimi na discussão 
da aprovação do PPA.  

“Gimi, como sempre, faz mui-
to bem suas colocações”, afirmou 
Rogerinho em seu discurso sobre 
o assunto. “O que adianta nós 
trabalharmos, buscarmos recur-
sos se o prefeito está pedindo 
35% de margem de manobra? É 
de lamentar”, continuou o vere-
ador que é da base do governo.   
“Temos que trazer este percentu-
al para 5%. Ai as emendas para Canil, Creche e 
outras várias vão ter de vir para cá, para a pre-
feitura voltar atrás”, encerrou Rogerinho, mos-
trando que vai ir contra o que o governo pro-
põe, mesmo sendo da base aliada.  

“O PPA neste ano parece estar perfeito”, iro-

nizou Tubarão. “Mas, como disse Rogerinho, ao 
se adiantar checando a LDO, que já entrou na 
casa em 1ª sessão, se aprovarmos do jeito que 
a lei está com (35% de margem de manobra), 
não adianta fazermos emendas”, sentenciou o 
vereador do PMDB, que também é presidente 
da comissão de Orçamento da casa. 

Já o vereador Pardal foi mais longe. Ele 
quer que as pessoas participem mais do 
processo de aprovação dos orçamentos e 
dos debates sobre as mudanças que exis-
tem durante todos os anos em todas as 

legislaturas. 
“Chamo a atenção das pessoas que es-

tão querendo entender esta questão, da 
importância da participação da cidadania 
no processo. Basta verificar os proble-

mas da falta de participação que houve 
nos governos que passaram”, afirmou o 
vereador do PRB. “Às vezes a gente (ve-
readores) vê necessidades que não são 
atendidas, mas a população tem todo o 

direito de cobrar e fiscalizar. O vereador 
tem o poder do voto, mas a população 
pode pressionar e participar de forma di-
reta, cobrando de seu vereador”, encer-
rou Pardal. 

Processo projeta debates e várias emendas
Pelo que se notou no clima e na manifes-

tação política dos vereadores de não emen-
dar o PPA, mas justificar isto dando mais 
importância à LDO (Lei de diretrizes Orça-
mentárias) - que já está para ser debatida e 
votada na Câmara – parece que o governo 
Carlos terá de planejar bem o processo de 
elaboração das receitas e despesas da pre-
feitura nos próximos anos. Se a margem de 

manobra for de menos de 15% (a atual), a 
necessidade de elaboração de suplementa-
ções orçamentárias em formato de Projeto 
de Lei será maior. E este rito a mais pode 
atrapalhar as metas do poder executivo em 
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
ou de atingir seus objetivos de governo.

 No entanto, cabe lembrar que muitas 
vezes as prefeituras em geral (a de Torres 

incluída) necessitam mudar as peças orça-
mentárias por conta da obrigação de paga-
mento de contrapartidas, quando recebem 
verbas oriundas do governo Federal ou es-
tadual, por exemplo. Contrapartidas estas 
que muitas vezes não estão previstas nas 
peças orçamentárias por conta de não ha-
ver, previamente, a liberação de dinheiro 
por ministérios em Brasília ou de secreta-

rias do governo estadual em Porto Alegre.  
Isto quer dizer que o percentual, às vezes, 
é demandado pelos poderes executivos 
justamente por estas necessidades de mu-
danças que aparecem e, se não forem aten-
didas, as municipalidades pode perder as 
verbas oriundas de emendas ou de políticas 
públicas de ministérios e de secretarias de 
estado. 
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Morador torrense faz críticas ao Parque da 
Guarita e vereadores repercutem

Insegurança dos visitantes que circulam no 
Morro das Furnas

Mais uma vez veio à tona também, a in-
segurança quanto à falta de alertas, sinali-
zação e cuidados para com visitantes que 
percorrem as trilhas do Morro das Furnas 
(integrante do Parque da Guarita), e em 
alguns casos descem as escadas para ver 
de perto àquelas belezas naturais do lugar. 
Conforme o vereador Pardal (PRB) infor-
mou em seu pronunciamento, neste 'feria-
dão' de 7 de setembro uma família inteira 
quase teria sido sugada pela água do mar 
quando em visita no morro. Pardal disse 
que os visitantes escaparam de acidente 
maior porque um surfista teria salvado os 
mesmos, quando estavam em apuros. O 
vereador disse também que as escadarias 
que dão acesso às furnas estão danificadas, 

denunciou o risco que estaria causando al-
gumas fendas que estão surgindo no morro 
por conta da erosão oriunda das chuvas e 
reclamou sobre problema recorrente no lo-
cal: a falta de fiscais ou outros agentes pú-
blicos para pelo menos monitorar e alertar 
os transeuntes em passeio no morro sobre 
os riscos que correm, como este: das águas 
sugarem os visitantes que se aproximam 
muito das pedras. 

 O vereador Marcos Klassen também 
visitou a Guarita no final de semana do fe-
riadão. Ele questionou e fez coro à falta de 
banheiros no lugar, e cobrou publicamen-
te que a prefeitura averiguasse a empresa 
que empreitou o trabalho de reformas do 
equipamento de higiene (reformas feitas 

há poucos anos). Marcos pediu para lo-
calizar e questionar o  e o engenheiro da 
prefeitura que aprovou a reforma com o 
sumidouro problemático. 

O vereador Rogerinho (PDT) também 
criticou a importância dada ao parque pela 

administração pública. Falou ser vergonho-
so o único banheiro do parque da Guarita 
estar sem condições sanitárias para servir o 
turista e colocou no ar a pergunta: “Quan-
tos já devem ter ido lá e não conseguido ir 
ao banheiro?”.

Por Fausto Júnior

Na última sessão da Câmara de Vereadores de 
Torres, realizada na segunda-feira (dia 11/9), par-
ticipou de uma das tribunas populares o microem-
presário e militante ambientalista Paulo França. 
Ele foi à Câmara, conforme disse para passar recla-
mações diversas chegadas a ele sobre o Parque da 
Guarita, lugar onde Paulo executa sistematicamen-
te desenhos na areia com mensagens de proteção e 
educação ambiental. 

E a maior reclamação do ambientalista foi re-
ferente ao banheiro público que serve aos turistas 
que lá circulam. Conforme reclamação feita por vi-
sitantes, constatada pessoalmente por Paulo, o ba-
nheiro que está sendo utilizado estaria com a 'fossa 
aberta', esgoto vertendo à céu aberto. Ele (Paulo 
França) se colocou à disposição da prefeitura para 
ajudar a reconstruir o sumidouro, caso a municipa-
lidade ofereça o material e precise de apoio de mão 
de obra. 

Após ambientalista pedir melhorias no banheiro público do parque, vereadores ainda questionaram falta de segurança para 
pessoas que passeiam nos morros (foto)

Imagem: divulgação internet 
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Prefeito de Torres e secretária explicam sobre 
projetos e demandas para o Turismo

Balonismo, Feira do Livro, eventos e divulgação turística

Por Guile Rocha

Na manhã de quarta-feira (013), ocorreu 
no hotel A Furninha uma coletiva de imprensa 
organizada pela Prefeitura de Torres. Precedi-
do por um café da manhã - oferecido aos pro-
fissionais de rádios e impressos da região pela 
Associação de Hotéis de Torres-  o evento foi 
apresentado pelo prefeito Carlos Souza, acom-
panhado pela secretaria de turismo, Carla Daitx. 

As dificuldades de se trabalhar com poucos re-
cursos públicos e a importância da colaboração 
- por parte dos empresários e da sociedade tor-
renses em geral -  foram salientados por Carlos 
Souza como características que vêm marcando 
estes primeiros 9 meses de gestão frente a pre-
feitura. Mas apesar dos obstáculos, não faltam 
projetos (alguns já encaminhados) e boas ideias 
para o futuro do panorama turístico em Torres, 
conforme destacou-se na coletiva de imprensa.

EDITAL DE PROCLAMAS
Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentam os documentos exigidos pelo Artigo o 

1.525.incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,

JEFFERSON  RAMIREZ E ADRIANA MEDEIROS

Ele solteiro, natural de Porto Alegre /R.S, residente e domiciliado em Torres. Ela solteira natural de Torres/RS, 
residente e domiciliada em Torres/RS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na Forma da Lei.

Torres, 13 de setembro de 2017.

Alexandra Mendes Barros
Oficial Ajudante Substituta

Carlos Souza e Carla Daitx

A secretária de Turismo, Cala Daitx, iniciou 
sua apresentação à imprensa destacando o pla-
nejamento e divulgação antecipada do próximo 
Festival do Balonismo - evento que completará 
30 anos em 2017 e (segundo a prefeitura) pro-
mete ser o maior da história, com a presença 
de até 100 balões.  Ela apresentou os materiais 
de divulgação oficiais do município para o fes-
tival - como flyers, camisetas, sacolas biodegra-
dáveis, canetas e adesivos - destacando tam-
bém a divulgação que já vem sendo  realizada 
pela Corte do Balonismo em grandes eventos 
como a Expointer (Esteio), Vinodeiro (Torres) e 
a vindoura Fenachamp (Garibaldi). A presiden-
te do Sindicato dos Hotéis de Torres, Clarissa 
Raupp, reafirmou a parceria com a prefeitura, 
salientando que, apesar dos hotéis terem mais 
trabalho para acomodar uma maior quantidade 
de balonistas e equipes, acredita no sucesso do 
evento.

Carla Daitx falou ainda sobre outros eventos 
que serão realizados até o final do ano em Tor-

res. Culturalmente, a Feira do Livro de Torres, 
que será realizada entre 11 a 15 de outubro no 
Parque da Guarita, com entrada gratuita e a pa-
trona Martha Medeiros, foi um dos destaques. 
Posteriormente, o prefeito Carlos Souza ressal-
tou que a realização da Feira do Livro na Guari-
ta preza também pelo princípio da economici-
dade, uma vez que sai 'mais em conta' realizar o 
evento no prédio público já construído no par-
que (o antigo restaurante, há anos reformado) 
do que alugar toda a estrutura para o mesmo. 

Outros eventos que contam com apoio da 
Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes foram 
ressaltados, como o Circuito SESC de Corridas 
(que ocorre dia 24 de setembro, com corredo-
res de todo RS). O Campeonato Torres de Câm-
bio - vôlei adaptado para idosos- foi destacado 
por Carla Daitx como um marco não só pelo alto 
número de inscritos, mas também pela reinau-
guração do restaurado Ginásio Municipal junto 
ao Parque do Balonismo, que será utilizado du-
rante o campeonato. No Outubro  Rosa - mês 

de conscientização contra o câncer de mama - 
o esporte também estará presente através da 
já tradicional Remada Rosa (Stand Up Padlle e 
caiaque) e da novidade Corrida Kangoo Jump 
(acessório, espécie de mola, que potencializa a 
corrida). E para a tradicional abertura da tem-
porada de veraneio, em dezembro, a secretária 
anunciou que haverá concerto com a renoma-
da Orquestra da OSPA, evento cultural que terá 
na Guarita o seu palco perfeito.

Também vale salientar que a Prefeitura de 
Torres irá buscar implementar, em 2017, uma 

decoração natalina diferenciada, e que com 
apoio do empresariado e comerciante busca-
rá retomar o projeto Natal dos Sonhos (que 
vigorou por alguns anos em Torres, buscando 
impulsionar o movimento durante o Natal). As 
ações de divulgação que a Secretaria já está re-
alizando para potencializar o destino turístico 
Torres - que ocorrerão em eventos importantes 
como a Fera Internacional de Turismo (em Bue-
nos Aires) e o Festuris (em Gramado) - foram 
outros pontos anunciados pela secretária Carla 
Daitx, concluindo assim sua apresentação.

Prefeito destaca novo slogan e projetos para os próximos meses

Já prefeito Carlos Souza saudou a imprensa pre-
sente a coletiva, e começou sua fala relembrando 
das dificuldades que vem enfrentando desde o 
início de mandato - de trabalhar com poucos re-
cursos num quadro de insegurança financeira (que 
é problema quase geral nos municípios do Brasil), 
tendo ainda que quitar dívidas herdadas da gestão 
anterior. Carlos destacou a nova marca da Adminis-
tração Municipal, cujo slogan é "Vem Ser Torres" 
- um convite para que moradores (e turistas que 
frequentam a cidade) participem ativamente das 
ações do município, preocupando-se coletivamen-
te com o crescimento de Torres. ""Não conseguirei 
mudar pra melhor a imagem de torres sozinho, 
todos precisamos abraçar a causa. A cidade é de 
todos, não é do prefeito, estarei aqui  por apenas 
4 anos".

O prefeito falou também sobre convênios e 
emendas já encaminhados ao Governo Federal, 
indicando que já há R$ 30 milhões em propostas 
acertadas. Recursos que, segundo ele, podem até 
demorar para vir, mas que virão para a execução 
de importantes projetos para o aparelhamento 

turístico de Torres. "Talvez seja o próximo prefeito 
que vai fazer as mudanças que irão mudar de vez a 
cidade, mas as vezes o papel do prefeito também é 
esse, organizar e encaminhar propostas para quan-
do vierem", refletiu Carlos, alfinetando a gestão 
anterior, de Nílvia Pereira (que, conforme Carlos, 
saiu da prefeitura sem deixar qualquer projeto en-
caminhado).

Entre os vários projetos apresentados, desta-
que para um  Pórtico de entrada com informações 
turísticas, a ser instalado - talvez até para a tempo-
rada de veraneio - na Av. Castelo Branco, em frente 
ao Parque do Balonismo, junto também a margem 
do Mampituba. Um projeto diferente do que havia 
sido planejado em 2013, a ser instalado junto a BR-
101 na altura do Jacaré (este previsto pórtico, in-
clusive, contava anos atrás com emenda de R$250 
mil da senadora Ana Amélia, mas que acabou ca-
ducando). O prefeito também reforçou o compro-
misso de garantir um novo e moderno pórtico de 
entrada para a Guarita, uma vez que o antigo, que 
ameaçava cair, foi retirado. A reforma dos banhei-
ros da Guarita foi outro compromisso assumido.

Também para o veraneio, Carlos Souza des-
tacou que 10 novas passarelas de acesso a praia 
deverão ser colocadas, sendo que estas já estão 
sendo licenciadas pela Fepam (Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental). E falou que o histórico Bar 
Abrigo, nas pedras da Praia Grande, deve finalmen-
te ser recuperado e operacionalizado para a alta 
temporada, servindo provavelmente como instala-
ção de apoio ao turismo (ou até para a imprensa).
Melhorias na Estrada dos Cunha, asfaltamento da 
via de acesso na Praia Paraíso, padronização de 
canteiros e esquinas (com apoio dos empresários) 
também são melhorias turísticas anunciadas por 
Carlos. 

O prefeito de Torres diz que pretende equipar 
10 praças da cidade com playground para as crian-
ças, demanda antiga de pais e mães da comunida-
de. Ele ressaltou ainda que está sendo encaminha-
do, junto a Caixa Econômica Federal, projeto para 
pavimentação nos Molhes, sendo que emenda 
parlamentar de R$ 600 mil para a obra já estariam 
garantidas. Conforme Carlos, há ainda um 'vultuo-
so recurso' para financiamento junto ao Badesul, 

sendo que estes poderão ser úteis para a efetiva-
ção de alguns dos projetos previstos - e talvez até 
outros mais ambiciosos " Tudo é possível, basta 
corrermos atrás", disse o prefeito durante a cole-
tiva de imprensa.

Saindo um pouco das questões das previsões de 
infraestrutura turística, e indo para o debate sobre 
responsabilidades, Carlos Souza salientou que vêm 
sendo cobrado pelo Ministério Público pela efeti-
vação do "Hospedagem Legal', e por isso devem 
se intensificar, para o veraneio, a fiscalização de 
locais de hospedagem irregulares. Além disso, há a 
questão dos quiosques da beira-mar: um pequeno 
(e inutiliado) quiosque já foi removido das dunas 
da Praia Grande esta semana, e o antigo bar Bull-
dog (nos Molhes) também deverá ser retirado em 
breve. O prefeito de Torres salientou que poderá 
haver decisão do MP de demolir até os quiosques 
(a partir da alegação de que eles estariam em área 
de dunas, de proteção ambiental). Mas segundo 
Carlos, esta pode, talvez, ser uma forma de repen-
sar e modernizar aquela área junto ao calçadão, já 
tão popular hoje. 
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Proprietários de casas do Balneário 
Yara realizam manifestação em 

frente a Prefeitura de Torres
Ação ocorreu no último sábado (09). Prefeitura diz que parte do loteamento 

está em área de preservação ambiental, e explica que embargo é antigo

Por Guile Rocha

Na tarde do último sábado (09), proprietários de 
residências do Balneário Yara (localizado no sul de 
Torres, passando Itapeva Sul) realizaram um manifes-
to pacífico em frente a Prefeitura de Torres. Confor-
me os manifestantes, o objetivo da ação foi a luta por 
direitos dos proprietários de casas e terrenos. "Com-
pramos os terrenos,muitos já estão morando e/ou 
veraneando por lá, pagamos IPTU mas não temos in-
fraestrutura básica(água,luz)", destaca Ana Andretta, 
uma das organizadoras da manifestação. 

"Agora fomos todos pegos de surpresa, pois o 
Balneário Yara foi embargado. Estamos sendo ame-
açados por representantes da secretaria do Meio 

Ambiente, que dizem que quem tem casa lá está cor-
rendo risco de perdê-la, pois alegam que trata-se de 
uma área de preservação ambiental. Entretanto, cor-
retores e imobiliárias  continuam vendendo terrenos 
por lá", explica Andretta.

Moradores da Praia Yara dizem que, no final do 
mês de agosto, uma equipe da Prefeitura de Torres 
esteve no balneário em questão, medindo as casas de 
quem já construiu para aumentar o IPTU. "Não que-
remos nada de graça, porque ninguém invadiu nada 
e estamos pagamos IPTU.Criamos uma associação a 
Amby(Associação dos Moradores da Praia Yara), que 
esta registrada com mais de 300 associados. Nossa 
próxima ação vai ser bem maior - queremos fechar a 
rua frente a Prefeitura!". finaliza Andretta.

Área ocupada seria (em parte) de proteção ambiental
Em decorrência da manifestação, o jornal A 

FOLHA contatou a prefeitura de Torres nesta ter-
ça-feira, para saber sobre a situação do Balneário 
Yara . Conversamos com uma representante da 
Secretaria do Meio Ambiente, que informou que 
parte do loteamento, realmente, está em área 
de preservação, sendo esta uma das razões do 
embargo judicial do loteamento.

"O loteamento (Balneário Yara)precisa ser re-
gularizado nas questões ambientais e urbanísti-
cas por não ter sido implementado como deveria 
no passado. O problema é que muitas casas es-
tão em área de preservação ambiental, em de-

corrência das dunas frontais e centrais existentes 
na Praia Yara (local onde, inclusive já há habita-
ções irregularmente instaladas). Além disso há 
um lago e um banhado por lá, que também estão 
englobados na área de preservação", destaca a 
representante da Secretaria do Meio Ambiente, 
citando que há, ainda, a questão de um samba-
qui - depósito de conchas, ossos e materiais dos 
indígenas do passado - que pode haver nas pro-
ximidades do Balneário Yara. O IPHAN (Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
demanda um estudo arqueológico no local, para 
preservação deste possível sambaqui.  

Procuradoria explica embargo do Balneário Yara
Contatamos também a Procuradoria de Torres, 

buscando compreender questões jurídicas que pos-
sam estar envolvendo o Balneário Yara. Conforme o 
assessor jurídico Matheus Mota, uma ação judicial foi 
movida pelo Município de Torres contra o loteador 
do Balneário Yara, "objetivando liminarmente obter a 
interdição de intervenções realizadas, tendo em vista 
não haver concessão de licença para tal, e que se tra-
ta de área de preservação permanente". O Município 
havia emitido termo de embargo, mas este não foi 
cumprido administrativamente pelo loteador, confor-
me destacou Matheus . Assim, a 1ª Vara da Comarca 
de Torres embargou o loteamento em novembro de 
2014.

Matheus confirma que o Balneário Yara é tributa-
do normalmente. "Porém, alguns moradores estão 
inadimplentes para com o IPTU, como ocorre em di-
versos loteamentos do município". Quando o jornal 
A FOLHA questionou se  há previsão para regulariza-
rem a situação do Balneário Yara, o assessor jurídico 
explicou que, por se tratar de loteamento particular, 
a regularização fica a cargo do loteador e dos adqui-
rentes.Quanto as vendas de lotes no local, que segue 
ocorrendo apesar do embargo da área, Matheus in-
dica que "a decisão judicial embargou o loteamento 
para fins de edificação nos lotes, não tendo sido ve-
dada a alienação (venda), ainda que com a restrição 
havida".
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Prefeitura de Torres  viabilizará 
revitalização da Praça XV

Com o objetivo de impulsionar 
a infraestrutura turística em Torres, 
a Prefeitura está elaborando vários 
projetos em diferentes segmentos. 
A revitalização da Praça XV de No-
vembro é uma das propostas mais 
imediatas. O projeto já tem recursos 
captados junto ao Ministério do Tu-
rismo na ordem de R$ 243.750,00 
(243 mil e 750 reais) com uma 
contrapartida do Município de R$ 
9.006,24 (nove mil, seis reais e vin-
te e quatro centavos). A intenção de 
projeto é unificar as duas partes da 
Praça, tornando um único espaço, 
porém não fechando a passagem de 
veículos.

  Conforme comenta a responsá-
vel técnica pelo projeto, arquiteta e 
urbanista Karina Carnevalli, da Se-
cretaria Municipal do Meio Ambien-
te e Urbanismo, atualmente a Praça 
é dividida em duas partes: parte sul 
e parte norte. A parte norte é a mais 
utilizada, por ter caráter de praça 
seca, possui espaço para pequenos 
eventos que acontecem no coreto. 
Na parte sul, a pavimentação é ine-
ficiente com problemas de acessibi-
lidade. As duas partes são cortadas 
pela Av. Barão do Rio Branco.

 A intenção de projeto é unificar 
as partes, tornando uma única pra-

ça, porém não fechando a passagem 
de veículos. A parte da rua será no 
mesmo nível do passeio, pavimen-
tada com paralelepípedos de basal-
to, que fazem com que os veículos 
reduzam ao passar pela praça. Por 
ser um local muito frequentado no 
verão, no período noturno, a pra-
ça poderá ser utilizada por inteiro 
em horários estipulados. O trânsito 
pode ser direcionado para as ruas 
que tangenciam a praça, não impe-
dindo o fluxo local.

 A paginação dos pisos teve por 
base os caminhos percorridos pelos 
pedestres. Serão instalados novos 

postes de iluminação, um novo banco 
no entorno da falsa seringueira. Na 
parte sul, serão construídos banhei-
ros e o escritório de apoio aos taxistas 
próximo à agência do Banco do Brasil. 
O coreto localizado na parte norte 
não será objeto de intervenção. 

 Atualmente, o termo de referên-
cia encontra-se na Caixa Econômica 
Federal, responsável pela aprecia-
ção do projeto. O estudo encontra-
-se em fase final de apreciação jun-
to à GIGOV - Gerência Executiva de 
Governo da Caixa, em Porto Alegre. 
A próxima fase é a licitação para con-
tratação da prestação de serviços.

TORRES

Projeção de como ficará a praça após revitalização
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A secretaria de 
Turismo da cidade 
de Arroio do Sal está 
liderando um projeto 
turístico e de logís-
tica para ser imple-
mentado na Lagoa 
Itapeva. O assunto 
foi tema do jornal A 
FOLHA da semana 
passada, após a apre-
sentação do projeto 
na sessão da Câmara 
aqui de Torres. 

A ideia é articular 
parcerias com TO-
DOS os municípios 
que de certa forma 
terão usufruto dos 
benefícios do proje-
to, incluindo toda a 
bacia que forma a lagoa e os rios que nela 
desembocam. 

Trata-se de uma EXEMPLAR atitude pú-
blica, já que o planejamento será articulado 
pelas prefeituras, mas que a sustentabilidade 
econômica e de capital dos equipamentos, 
obras e manutenção do sistema de utiliza-

ção da lagoa para lazer e para transporte será 
bancado pela iniciativa privada, em troca de 
aproveitamento comercial ou institucional de 
entidades ligadas ao setor de esportes náu-
ticos e do setor de transporte lacustre. Pa-
rabéns à prefeitura de Arroio do Sal. Que o 
exemplo seja seguido por outras administra-
ções para outras necessidades da região. 

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

Belo projeto de turismo

OPINIÃO

Achei muito boa a ideia de realizar a 
Feira do Livro de Torres deste ano de 2017 
no Parque da Guarita. Trata-se de uma for-
ma de EXPLORAR nossos diferencias de 
Turismo mesmo num evento que é volta-
do para dentro, para livros, para a leitura 
e contemplação de textos e interpretação. 
Trata-se de dar chance para que mais pes-
soas (locais e de fora) usufruam de tudo 
que fornece a feira e que ao mesmo tempo 
tenham aquele lugar paradisíaco em seu en-
torno. Trata-se de mais uma forma de con-
vidar pessoas que gostam de feiras de livro 
para vir curtir em Torres: 1 – a feira. 2 – a 
Guarita.

Alguns, com razão, reclamam (ou ques-
tionam) que feiras de livro devem ser CEN-
TRAIS, perto do povo, próxima para que 
pessoas cheguem nela com facilidade. Pode 
ser. Mas dá para resolver isto, por exemplo, 

colocando LINHAS DE ÔNIBUS fazendo 
o trajeto de hora em hora, com promoções 
junto às Escolas para que os alunos não pa-
guem quando visitam o lugar em grupo. Dá 
para colocar até o “Dindinho” da Torrescar 
trabalhando, levando e trazendo gente entre 
a Guarita e a Praça XV, por exemplo. 

Resumindo... Além de a prefeitura poder 
usar um prédio NOVINHO que está OCIO-
SO no parque para realizar a Feira, o que 
economiza R$ 50 mil de montagem e alu-
guel de toldos, Torres APROVEITA o limão 
e faz uma limonada colocando o MAIOR e 
MELHOR ponto de beira de praia do sul do 
Brasil no mesmo espaço de uma feira que 
oferece belezas, mesmo que sejam “belezas 
lidas”, em forma de letras. Tudo em Torres 
deve ter viés de TURISMO em  minha opi-
nião. E quanto mais aparecer a Guarita nis-
to tudo, mais a cidade se destaca. 

Feira do Livro na Guarita é TURISMO

Inclusão da Lagoa do Jacaré?
O torrense Sandro Farias 

sugeriu que a Lagoa do Ja-
caré poderia ser incluída 
nesta empreitada. Disse ele 
na verdade que ela (lagoa) 
mereceria receber proje-
to similar mais específico. 
Concordo com Sander e 
respeito sua opinião porque 
mora na beira da lagoa e 
sabe de seus atributos e dos 
atributos do entorno. Acho 
que neste caso deveriam es-
tar envolvidas as prefeituras 
de Torres e de Dom Pedro 
de Alcântara. 

O uso de lazer nesta lagoa 
seria similar ao da Lagoa 
Itapeva, talvez com menos 
gente usando no início. Mas a beleza do en-
torno deste manancial localizado em Torres é 
impar e pode, sim, crescer pelo apelo turísti-
co.  Até o uso para TRANSPORTE poderia 
também ser pensado. Lugarejos localizados 
no meio da lagoa, no pé dos morros ao fun-
do e à oeste, necessitam dar voltas grandes 

para chegar, por exemplo, no bairro campo 
Bonito e ter acesso ao centro de Torres.  Mas 
somente colocar trapiches que fomentem 
pescarias e uso de lanchas e barcos pode aju-
dar. E pode ajudar no transporte também. Ou 
seja: a lagoa do Jacaré pode receber o mesmo 
benefício planejado para a Lagoa Itapeva, só 
que em escala menor. Olho no lance. 

Lagoa Itapeva banha diretamente Torres, Arroio do Sal, Terra de 
Areia, Três Forquilhas e Dom Pedro de Alcântara

Lagoa do Jacaré está entre Torres e Dom Pedro de 
Alcântara

MAIS DO QUE JÁ É BOM...
A Panzerotti, aqui em Tor-

res, que até então servia so-
mente pizzas, agora trabalha 
também com parrilla. Trata-se 
de uma forma inteligente de 
utilizar duas coisas fundamen-
tais da casa tradicional tor-
rense de gastronomia e arte: 
utilizar seu lindo ambiente e 
sua também linda localização 
na beira do Rio Mampituba; 
e utilizar o PADRÃO de ex-
celência de qualidade do que 
serve para os clientes. 

Portanto, a Panzerotti serve 
a duas escolhas para jantar: as 
tradicionais e deliciosas pi-

zzas e, agora, parrilla, 
um churrasco à moda 
castelhana, que já faz 
sucesso aqui no RS há 
tempo. AH! E a parrilla 
também será servida no 
horário de ALMOÇO, 
mas somente no sába-
do e no domingo. Bom 
apetite!
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TIROTEIO EM PLENO CENTRO DE TORRES

Um tiroteio na Av. Borges de Medeiros, local 
movimentado no centro de Torres, em plena 
tarde de quinta-feira (14), gerou apreensão na 
comunidade. Um veículo Vectra teria fechado 
um outro carro, um Gol Branco, e disparado 
mais de 10 tiros contra o mesmo. Mesmo ba-
leado, o motorista do veículo Gol teria ainda 
conseguido dirigir até o Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes, de Torres. A foto mostra o 
veículo, com vidro cravejado de tiros e sangue 
na porta, estacionado na emergência do hospi-
tal, onde o indivíduo parou para ser atendido.

Conforme informações coletadas por A FO-
LHA com a Delegacia de Polícia Civil de Torres, o 
indivíduo baleado foi atendido, está conscien-
te e não corre risco de vida (apesar de ter sido 
atingido por 5 tiros). Trata-se de L.P.G (alcunha 
Lu), indivíduo com envolvimento com o tráfico 
de drogas e homicídio, sendo que deveria es-
tar preso. Conforme a Delegacia de Torres, ele 
estaria atualmente no regime semiaberto, e só 
está atualmente solto, fora do sistema prisio-
nal, pois iria realiza a colocação de uma torno-
zeleira eletrônica. A teoria inicial da Polícia Civil 
é de que o crime seria um acerto de contas em 
decorrência do tráfico de drogas. O caso segue 
sendo investigado.

Prisões e grande apreensão de drogas 
e armas em Torres

Neste feriado,em decorrência do mo-
vimento na cidade, a Brigada Militar 

de Torres recebeu reforço das Patrulhas Es-
peciais ( PATRES ) de Porto Alegre. E na ma-
drugada deste domingo (10), na rua Eugênio 
Fogaça (bairro Igra Sul), esse efetivo realizou 
uma prisão por tráfico de drogas e porte ile-
gal de arma de fogo e de munições. Na ope-
ração, com o indivíduo preso foram apreen-
didos um revólver calibre 38 com numeração 
suprimida, 13 munições calibre 0.38 intactas, 

68 munições ca-
libre 0.45 intac-
tas. Além disso, 
havia uma balan-
ça de precisão, 
seis grandes tijo-
los de maconha, 
204 tabletes de 
maconha (arru-
mados para ven-
da), 21 petecas 
de cocaína, 73 
pedras de crack, 
R$ 34 em moeda 
corrente.

No mesmo do-
mingo (10), através de denúncia anônima ao 
telefone 190, uma guarnição da Brigada Mili-
tar de Torres prendeu um suspeito e apreen-
deu sua companheira (de 16 anos) em frente 
a residência dele. Foram efetuadas buscas 
no local, sendo localizado um revólver cali-
bre 0.38 com a numeração suprimida, bem 
como nove munições intactas de calibre 38; 
uma balança de precisão, R$255,85 e aproxi-
madamente 8 gramas de maconha.

Pés de maconha encontrados 
em casa de Torres e prisões 

realizadas

Na noite de Domingo (10), 
um indivíduo estava em frente 
a uma casa na Rua São Pedro 
(Bairro Guarita) e, ao avistar a 
guarnição de Brigada Militar se 
aproximando, adentrou corren-
do para dentro da sua residên-
cia. Em decorrência da reação, 
logo foi acompanhado pelos 

policiais militares que, ao abor-
dá-lo juntamente com mais três 
pessoas que ali estavam, já avis-
taram dentro da casa pequenos 
pés de maconha.Posteriormen-
te, foi dado voz de prisão e os 
quatro indivíduos foram enca-
minhados a Delegacia de Polícia 
Civil.

Condenado a 12 anos de prisão 
indivíduo que matou e ateou 

fogo no corpo da vítima
Na ultima quinta-feira(14),o 

Tribunal do Júri da Comarca de 
Torres,se reuniu para  realizar 
o julgamento de Clairton Ru-
chel,acusado de homicídio de 
José Aldoino de  Oliveira.  O fato 
ocorreu no dia 13 de maio de 
2009,no municipio de  Arroio do 
Sal. Clairton Ruchel matou José 
a golpes efetuados com um pe-
daço de pau e posteriormente 
colocou fogo no corpo da viti-
ma. 

Segundo relato, o réu pegou 
uma carona no veiculo da viti-
ma, e  foram até a residência do 
primeiro,com o objetivo de usa-
rem drogas.O crime ocorreu na  
sala, e após uma discussão Clair-
ton deferiu um violento golpe na 
cabeça de José. A seguir o corpo 
foi arrastado até o carro da vi-
tima ,que se encontrava esta-
cionado na garagem, e Clairton 
colocou o mesmo no porta-ma-
las levando-o até a Praia Péro-
la, próxima a divisa com a Praia 
Santa Rita. Na orla marítima,ele 
ateou fogo no automóvel. 

A defesa alegou 'legitima de-
fesa putativa',que é quando o 
individuo reage diante de uma 
agressão inexistente, alegando 
que a vitima tinha um histórico 
de ter comportamento de em-

bate em algumas situações.E 
que na ocasião do crime a víti-
ma saiu da sala,  indo até a rua, 
levando então o réu a pensar  
que algo de ruim poderia acon-
tecer contra ele.O pedido da de-
fesa de qualificar o crime como 
homicídio culposo não foi acei-
to pelos jurados.

O promotor alegou que o réu 
agiu de maneira consciente e 
pensada pois, após cometer o 
crime, levou o corpo até o carro 
e ateou fogo no mesmoe, vol-
tando para casa, tentou limpar 
as manchas de sangue da sala. 
O promotor ainda disse que, 
mesmo que o réu não tivesse 
cometido nenhum crime ante-
rior, agora o cometera, e que 
este não poderia passar impu-
ne.Para tanto pediu a conde-
nação com base em homicídio 
doloso.   

 A juíza proferiu a sentença 
por volta  das17h30, após os  
jurados terem declarado  con-
denação de Clairton Ruchel por 
homicídio doloso - quando há 
intenção de matar. Ficou insti-
tuida pena de 12 anos de prisão, 
a ser cumprida no Presídio de 
Osório. O réu poderá recorrer 
em liberdade, pois encontra-se 
nesta situação atualmente.

Individuo foi baleado em carro, mas mesmo ferido conseguiu chegar até o 
hospital 

Na foto veículo alvejado e marcado por sangue, 
em frente ao hospital

BRIGADA MILITAR DE TORRES PRENDE FORAGIDO
Tarde de quarta-feira em Torres.  Ás 14h20, 

as guarnições da Brigada Militar deslocaram-
-se para averiguação de indivíduo que esta-
va na situação de foragido no Bairro Águas 

Claras. Ao chegar no local o indivíduo foi en-
contrado e preso. Posteriormente foi apre-
sentado na Delegacia de Polícia Civil, onde 
foi encaminhado ao Presídio De Osório.
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De acordo com o coordenador regional de 
Saúde da 18ª, Cláudio Paranhos, o evento na 
Ulbra compreende atividades práticas que 
visam aprimorar o processo de trabalho e 
consequentemente melhorar o atendimen-
to à população. Conforme ele, a previsão é 
de que aproximadamente em seis meses o 
projeto já esteja estruturado na região. Para 

o prefeito Carlos Souza, esta é uma grande 
oportunidade para o Litoral Norte qualificar 
o atendimento em saúde. Conforme des-
tacou, Porto Alegre não pode mais abraçar 
todos os problemas. “Um novo rumo para 
atender a demanda da região deve ser cria-
do a partir da qualificação dos servidores 
nesta Oficina”.

 Nesta quarta-feira, a Oficina de Capaci-
tação da Planificação da Atenção Primária 
à Saúde reuniu profissionais de nove mu-
nicípios: de Torres, Arroio do Sal, Capão da 
Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Terra de 
Areia, Três Cachoeiras e Três Forquilhas. De 
Torres, participaram neste dia 13, servido-
res da unidade de saúde da Vila São João, 

São Jorge e Curtume. Neste dia 14, de Rio 
Verde, São Brás e São Francisco. Nos dias de 
realização da Oficina, os ESF’s participantes 
não funcionam. O evento contou ainda com 
a participação de delegados regionais de ou-
tras regiões que viverão em breve a implan-
tação do projeto da Planificação da Atenção 
Básica da Saúde.

TORRES

Torres sedia Oficina de Planificação da Atenção 
Primária à Saúde no Litoral Norte

Encontro reúne amigos de Chico 
Xavier e sua obra em Torres

Prêmio Qualidade: Sesc e Senac 
Torres estão entre os destaques

"Meu Bairro Melhor" acolhe comunidades das 
Praias Itapeva e Webber

A noite da última terça-feira (5) foi 
especial para o Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac. Na oportunidade, aconte-
ceu a entrega do Prêmio Qualidade RS e 
a instituição recebeu 35 prêmios, que se 
dividem nas categorias Troféu Diamante, 
Troféu Ouro, Troféu Prata, Troféu Bronze 
e Exemplaridade. Nesta edição, entre os 
destaques, estavam o Sesc e Senac Tor-
res, que conquistaram os Troféus Ouro e 
Bronze, respectivamente. Nesta edição, 
entre os destaques, está o Troféu Dia-
mante para o Senac-RS, pois a instituição 
conquistou o PNQ 2016 (Prêmio Nacio-
nal da Qualidade).

O Prêmio Qualidade RS é um reco-
nhecimento às organizações que mais se 
destacaram na busca pela melhoria con-
tínua do seu sistema de gestão. Criado 
pelo PGQP (Programa Gaúcho da Qua-
lidade e Produtividade) em 1996 para 
incentivar as organizações gaúchas que 
se destacam em relação à melhoria da 
gestão pela Qualidade, o prêmio é um 
instrumento de reconhecimento às em-
presas que demonstram, em avaliações 
especializadas, um modelo de gestão 
em sintonia com os 
critérios do Sistema 
de Avaliação adotado 
pelo PGQP.

Segundo o geren-
te do Sesc Torres, 
Rodrigo Danni, a pre-
miação reconhece a 
caminhada em cons-
tante evolução dos 
processos de gestão 
da Unidade e o tra-

balho em prol da satisfação dos clientes 
e dos colaboradores. Já a diretora do Se-
nac Torres, Luciane Cauduro, resalta que 
o prêmio vem fortalecer o trabalho de 
gestão de uma equipe engajada e com-
prometida. 

A União Municipal Espírita de Torres realiza 
nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro 
de 2017 o '1° Encontro Sul-Brasileiro dos Ami-
gos de Chico Xavier'. O evento será gratuito, e 
ocorrerá no Centro de Eventos da ULBRA Tor-
res em 29 e 30 de setembro e 01 de outubro. 
Conforme a organização, o objetivo do encon-
tro é "lembrar da chama de fé e de esperança, 
esclarecimento e consolação que se substan-
cia na vida e obra de Chico Xavier".

Elaborado nos mesmos moldes do  'Encon-
tro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua 
Obra', o encontro receberá seis palestrantes: 
Alcione Peixoto (Campos dos Goytacazes, RJ), 
Carlos Baccelli (Uberaba, MG), Décio Iando-
li (Campo Grande, MS), Geraldo Lemos Neto 
(Belo Horizonte, MG), Jhon Harley (Pedro Leo-
poldo, MG) e Irmã Aíla Pinheiro (Fortaleza, CE).

Chico Xavier, em seus 92 anos de idade de 
profícua atividade evangélica, dos quais 75 na 

mediunidade espírita-cristã, soube como pou-
cos vivenciar a máxima do Cristo: “Amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei”. "O evento 
não tem nenhuma intenção de mitificar ou di-
vinizar a figura humana de Chico Xavier, mas 
sim de divulgar seus exemplos de renúncia e 
amor nas tarefas que desempenhou na me-
diunidade e na assistência fraterna", ressalta a 
organização.O evento é aberto ao público com 
inscrições gratuitas pelo site https://www.
amigosdechicoxavier.org/. 

Previsão de projeto estruturado em 6 meses

Sesc Torres recebe Troféu Ouro

Com Prefeitura de Torres

Cerca de 250 profissionais ligados à área 
de saúde pública do Litoral Norte participa-
ram nesta quarta-feira, 13 de setembro, da 
Oficina de Planificação de Atenção Primária 
em Saúde (APS), promovida pela 18º Coorde-
nadoria Regional de Saúde em parceria com 
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde,  
Secretaria Estadual da Saúde e Prefeitura de 
Torres. A atividade que ocorre no auditório da 
Ulbra, continua nesta quinta-feira, também 
das 8h30min às 17h30min, contando com um 
grande número de facilitadores da 18ª CRS. O 
prefeito Carlos Souza e a secretária municipal 
de Saúde, Suzana Machado, participaram do 

evento.
 O objetivo do projeto de Planificação da 

Saúde é qualificar o serviço público municipal. 
Foi destacado pelos facilitadores na Oficina, a 
maior integração, disciplina e padronização. 
A proposta de integrar a prestação de servi-
ço resulta da indicação do CONASS- Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde, aprovada 
pela Secretaria Estadual da Saúde e pelos 23 
municípios que compõem o Litoral Norte. A 
primeira regional a implantar o novo processo 
foi a 4ª Delegacia com sede em Santa Maria. O 
Litoral Norte é a segunda regional a adotar o 
sistema. Nessa terça-feira, dia 12 de setembro, 
ocorreu em Osório o lançamento oficial do 
projeto, às 8h30min, no auditório da Unicnec.

TORRES - No dia 22 de setembro, sexta-
-feira, será realizada mais uma edição do 
"Meu Bairro Melhor". Desta vez, o progra-
ma vai contemplar as comunidades entre as 
Praias Itapeva e Webber. A iniciativa do Ga-
binete do Prefeito surge para levar informa-
ções e serviços da Administração Municipal 
para diferentes regiões do Município. Nesta 
terceira edição, o Programa será realizado 
das 14h às 21h na sede da Associação dos 
Moradores da Itapeva Sul, situada na Rua 
General Flores da Cunha, 610.

 O evento contará com a presença do 

prefeito Carlos Souza e todo o Secretariado. 
Das 14h às 21h, ocorre o mutirão de serviços 
de todas as Secretarias e às 19h30 está pro-
gramado o encontro das comunidades com 
o prefeito e os secretários. Lazer, esportes, 
testes de saúde, informações sobre Cadastro 
Único e outros serviços públicos fazem parte 
da programação.

Na primeira edição do “Meu Bairro Me-
lhor” foram contempladas outras Praias do 
Sul: Paraíso, Real, Santa Helena e Estrela do 
Mar. A segunda edição foi realizada no Cam-
po Bonito.
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1-EM TORRES Apartamento de Três dormi-
tórios, 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 Cons-
tant. R$ 440.000,00 – COD. PZ03460

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

5- EXCLUSIVO,  Ótima oportunidade!  
Apartamento de 01 dormitório, bom espaço 
com churrasqueira, térreo, a 400 metros da 
Av. Beira Mar na Praia Grande em Torres, 
mobiliado. Por apenas R$ 190.000,00,Temos 
as chaves, maiores informações na imobiliá-
ria. PZ01463

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

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

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

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

10 -  Apartamento de 03 dormitórios no 
centro e com pequena vista para o mar de 
Torres RS. Todo reformado com rebaixe em 
gesso, iluminação, porcelanato, split no dor-
mitório suíte, um box coberto, 01 armário de 
depósito. Edifício oferece ótima piscina, salão 
de festas, terraço, zeladoria. R$ 480.000,00 – 
CÓD. PZ02723

 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



16 A FOLHASexta-Feira, 15 de Setembro de 2017



A FOLHA 17Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2017

Então... sabe aquela frase que sugere pra gente parar de reclamar da vida que a vida 
melhora? Pois é. É uma super verdade. Afinal, a gente não dorme ao relento e faz no 
mínimo três refeições por dia. Esse ano está sendo puxado, mas diante das nossas cir-
cunstâncias reclamar deveria ser proibido. Se você está lendo esse texto é porque você 
foi alfabetizado e de alguma forma teve acesso a esse jornal. A maioria das pessoas não 
tem acesso à informação... e, com certeza, levam uma vida tão louca que não dá tempo 
nem de ler um panfleto. Muitos trabalham de domingo a domingo das 8h às 20h com um 
intervalo de meia hora pra engolir o que for possível... sem falar que pegam dois ônibus 
pra chegar no trabalho e ganham um salário mínimo sem vale refeição e sem plano de 
saúde. Portanto, vamos tentar não reclamar tanto porque a vida de certa forma tem 
sido generosa. Como se não bastasse o karma cósmico de cada um, temos também as 
intempéries da natureza se manifestando loucamente... que algumas pessoas chamam 
de karma coletivo. 2017 parece que é o ano da revolta do planeta. Furacões, terremotos, 
enchentes e incêndios florestais. Ventos de 200 km por hora passaram pelo hemisfério 
norte na semana passada. A água do oceano na região dos furacões continua mais 
quente que o normal... Donald Trump acha que a mudança do clima é uma alucinação 
coletiva, mas as tempestades ainda podem ganhar força e mais ventos podem estar a 
caminho. Trump com certeza comprou um bunker no ‘Survival Condos’ no Kansas pra 
se proteger do fim do mundo... que ele mesmo pode estar causando com seu compor-
tamento insano em relação aos países bélicos. Enfim, voltando às intempéries... um 
terremoto de magnitude 8 atingiu Oaxaca no México no começo de setembro. O sul do 
Brasil foi castigado por uma série de enchentes causadas pelas “águas de março”... que 
chegaram atrasadas porque até o timing da natureza anda esquisito ultimamente. O 
ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, registrou até agosto desse 
ano cerca de 12 mil incêndios florestais. Portanto, as pessoas precisam parar de jogar 
bituca de cigarro acesa no mato... e na calçada também... pois são elas que entopem 
o bueiro na hora da chuva, né? Essa conversa leva a gente pra questão da educação. A 
gente está cansado de saber que a educação vem da família. Mas nem todas as famílias 
têm estrutura e as crianças, muitas vezes, são educadas por quem passa a maior parte 
do tempo com elas. Atualmente, muitas crianças estão matriculadas na escola em pe-
ríodo integral e alguns pais acham que o papel da escola é educar. Não é esse o papel 
da escola. A escola ensina algumas coisas, mas o principal vem de casa... fazendo uma 
analogia grotesca entre inteligência e sabedoria... no geral, a escola ensina a criança 
a usar a inteligência... mas a riqueza da alma e o elã de cada criaturínea... isso vem 
dos pais, dos avós e, também, dos irmãos. Meudeus! De furacão a gente veio parar em 
educação. Filosofar sem filtro é isso. De repente a gente percebe que já é hora de parar 
de escrever porque a coisa começa a ficar esquisita. Kkk! Já são onze da noite... o Tico 
e o Teco já deram sinais de cansaço. Então... acho que todo esse caos que o mundo 
vem vivenciando nesses últimos tempos ensinou pra gente uma coisínea que pode ser 
importante pra ajudar na compreensão do nosso papel no meio disso tudo. A vida ganha 
sentido quando agregamos ao eu o coletivo. É certo que o mínimo que você pode fazer 
é salvar a si mesmo, mas a sua salvação só influencia na evolução da existência quando 
você consegue ajudar o outro a compreender que ele também é capaz de se salvar. A 
percepção do sofrimento do outro é essencial pra quem quer entrar na vibração do al-
truísmo e ajudar a construir um lugar melhor pra gente viver. Desperte e fique bem! :)

MEIO AMBIENTE

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

Caroline Westphalen

Filosofando Sem Filtro

REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA ILHA DOS LOBOS
Seleção de estágio remunerado

Jornada: 20hs semanais (segunda a sexta-feira)
Requisitos: cursando Biologia, Gestão Ambiental ou Administração

Perfil desejado: comunicativo com conhecimentos gerais sobre legislação am-
biental, biologia marinha e redes sociais.

Principais atividades: Educação Ambiental, comunicação virtual, auxílio adminis-
trativo e atendimento ao público

Envio de currículos: até 3 de out/2017 pelo e-mail: 
revisilhadoslobos@icmbio.gov.br)

Entrevista: 4 e 5 de out/2017

Um dia para celebrar o meio ambiente e cons-
cientizar para a necessária preservação das nossas 
praias e oceanos limpos. No próximo domingo, 17 
de setembro, a partir das 9h30, ocorre mais uma 
ação do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias 
(DMLRP) em Torres. Evento global, que acontece si-
multaneamente em mais de 100 países, em Torres a 
ação ocorrerá pelo quarto ano consecutivo na Praia 
da Guarita, junto às instalações do Centro de Even-
tos (antigo restaurante). A realização é do projeto 
Praia Limpa Torres (Vinculado a AST) e do Gemars 
(Grupo de Estudos sobre Mamíferos Marinhos do 
RS).

Conforme o idealizador do Praia Limpa Torres, 
Alexis Sanson, em 2016 tivemos a coleta de pratica-
mente 4 mil itens por mais de 300 pessoas unidas 
no evento da Guarita - e a expectativa é de que a 
boa adesão de voluntários a causa se mantenha 
em 2017. A tradicional limpeza de praia pelos par-
ticipantes segue sendo um dos motes principais 
do DMLRP neste ano. "Todos resíduos coletados 
na Praia da Guarita pelos voluntários são classifi-
cados e quantificamos pelos monitores da UERGS 
(Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) e 
posteriormente são repassados para a ONG Ocean 
Conservancy, para que se some as estatísticas mun-
diais da quantidade de resíduos retirados nas praias 
do mundo inteiro durante o DMLRP", explica Alexis 
Sanson. Luvas e sacos plásticos - para recolher os 
materiais, serão fornecidos pela organização.

Além da ação de limpeza de praia, várias atra-
ções e atividades paralelas estão previstas para 

ocorrer durante o evento do dia 17 de setembro. 
Palestras serão ministradas pelo professor Geraldo 
Medeiros de Lima e o canoísta olímpico Gustavo 
Selbach. Exposição de projetos ambientais, distri-
buição de brindes e o sempre emocionante abraço 
simbólico na Praia da Guarita deverão integrar os 
participantes. 

Em caso de chuva o evento será automatica-
mente transferido para o próximo domingo, dia 
24/09.

PATROCINADORES DO EVENTO: RESTAURANTE 
CANTINHO DO PESCADOR E LUMMERTZ IMÓVEIS.

APOIO: GREENPEACE, OCEAN CONSERVANCY, 
UERGS, JORNAL A FOLHA TORRES, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TORRES, CORSAN, ECOSURF.

Neste domingo (17), Praia da Guarita recebe 
DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE RIOS & PRAIAS

TORRES - Cumprindo a legislação ambiental, a 
Prefeitura de Torres realizou, nesta terça-feira, 12, a 
demolição de um quiosque situado na Avenida Bei-
ra Mar, na Praia Grande. O quiosque público sem 
uso atualmente foi construído nas dunas, área de 
preservação permanente. Servidores da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos executaram 
a medida, acompanhados por técnicos da Secreta-
ria do Meio Ambiente e Urbanismo com o propósi-
to de preservar o meio ambiente.

 De acordo com o documento que concede a Li-

cença Única 134/17, todos os resíduos gerados já 
estão sendo retirados e serão destinados para local 
adequado conforme a natureza de cada um deles. 
Após a demolição e retirada dos resíduos, deverão 
ser realizados os procedimentos necessários a fim 
de efetuar a recomposição do ambiente natural, 
conforme o Plano de Manejo de Dunas (galhação, 
contenção da areia, plantio de margarida das du-
nas) e o respectivo monitoramento, conforme pro-
cedimentos técnicos tradicionalmente executados 
no Plano.

Por medida ambiental, Prefeitura realiza a 
demolição de quiosque na Praia Grande
O quiosque público (foto) sem uso atualmente, foi construído nas 

dunas, área de preservação



18 A FOLHASexta-Feira, 15 de Setembro de 2017 CULTURA

'Dança Comigo': evento de dança 
é atração no Passo de Torres

O XX Festival Dança Comigo 2017 acon-
tecerá nos dias 23 e 24 de setembro, a par-
tir das 19h, no Passo de Torres. O evento 
será realizado na EEB Gov Ildo Meneghetti, 
rua Pedro Inacio dos Santos 158, Passo de 
Torres/SC. O festival contará com apresen-
tações de dança em caráter competitivo, 
visando à difusão e o incentivo da arte da 
dança, a integração cultural, o desenvolvi-
mento técnico e a valorização do fazer ar-
tístico como forma de expressão cultural.

A comissão julgadora será formada por 
03 (três) jurados profissionais de dança. 
Premiará com troféus os 1º, 2º e 3º lugares 
de cada categoria/modalidade, recebem 
medalhas as premiações especiais por noi-
te (bailarino revelação, bailarino destaque, 
melhor bailarino, melhor bailarina, melhor 
coreógrafo), premiação em dinheiro ao 
melhor espetáculo do festival, troféu para 
melhor torcida e maior trupe.

Organizado pelo Centro Cultural Inge 

& Margot, o Festival Dança Comigo teve 
sua primeira edição, como festival amador 
em 1988, contando com a participação de 
escolas de dança da cidade e região. Já, a 
partir de 1999, o festival surgiu como uma 
alternativa diante dos grandes festivais 
gaúchos, documentado pela presença de 
grandes nomes da dança nacional como 
Carlinhos de Jesus, Marcelo Chocolate, Oc-
távio Nassur, Amarildo Cassiano, Vitor Far-
ret. Entre outros de extrema importância 
no núcleo da dança.

No complexo de falésias que compõe o cenário do Parque José Lutzenber-
ger destacam-se o abrupto e alongado Morro das Furnas e seus pesqueiros 
situado entre a Praia da Cal e a Praia da Guarita, a singela e resistente 
Guarita (em alusão aos postos militares de salvaguarda territorial) também 
conhecida como Pirâmide ou Sentinela e a Torre Sul com o acesso ao topo 
recoberto por um denso túnel verde e a imponência de seu acentuado volu-
me e vegetação. As escarpas da Torre Sul conferem a harmonia e coesão 
da singular praia da Guarita, um monumento geológico lapidado pela His-
tória. Na faixa de areia existem as evidências das áreas de trabalho para a 
construção do Porto Marítimo de Torres em 1890, os locais de dinamitações 
dos blocos rochosos utilizados para o perfilamento do quebra – mar onde 
os trabalhadores utilizavam pequenos vagões e um trilho para transportar o 
material. No atual estacionamento do parque, próximo da Torre Sul, estava 
localizado o Sambaqui da Guarita ou Sambaqui da Caieira. Um sítio arqueo-
lógico que foi impactado pelas obras de infraestrutura do parque na década 
de 1970 e remontava aos vestígios das populações primitivas do litoral que 
chegaram a cerca de 4.000 anos A.P (antes do presente). Um ambiente de 
exuberante e diversificado ecossistema entremeado pelos sítios de relevân-
cia histórica e arqueológica. Na encosta leste, a verticalidade das elevações 
basálticas revela rupturas na formação geológica. Existem fendas que aden-
tram nos falhamentos colunares do basalto formando verdadeiros escon-
derijos. Na porção sul, uma espécie de réplica em miniatura da Sentinela 
forma a conhecida “Filhote da Torre Sul” ou “Cabeça do Índio”. Esta pequena 
Guarita tornou-se com o tempo uma referência territorial e histórica para a 
comunidade local e os transeuntes e viajantes que transitavam pela faixa 
litorânea no período colonial. Na parte superior, esculpida pelas intempéries 
climáticas era avistado o perfil, a face de um indígena de frente para o oce-
ano, alinhado na direção leste. Nos idos da década de 1990 em decorrência 
de fortes tempestades, há relatos que este monumento natural foi atingido 
por uma descarga elétrica e desabou na praia. Segundo alguns pescadores 
locais, em períodos em que há movimentação das areias pelo vento ou pela 
ação das marés, é possível avistar parcialmente o bloco rochoso. Em muitos 
sítios megalíticos, povos primitivos alinhavam astronomicamente grandes 
rochas. O que parece é que a Cabeça do Índio era o resultado de ação 

natural de desgaste e não 
esculpido por intervenção 
humana como um totem. 
Atualmente, não se per-
cebe as evidências do 
“Cacique de Pedra” que 
zelava pela preciosa Gua-
rita, tornando-se presente 
apenas na memória social 
e no registro das imagens 
históricas.

Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

Leonardo Gedeon

A Cabeça do Índio

CINECLUBE TORRES APRESENTA 
Pedalando com Molière (Alceste à Bicyclette - 2013)
Direção: Philippe Le Guay - FRANÇA  - Drama/comédia
 
sinopse :Um ator teatral, Serge, cansado da sua profissão, decide se 

aposentar passando a viver isolado numa pequena ilha. Improvisamente 
chega à ilha um ator televisivo para chamar de volta à cena o ator numa 
nova peça, uma versão do Misantropo de Molière. Relutante a assumir o 
papel, o Serge começa então um jogo com o indesejado hóspede, usando 
para isso a arte da interpretação.

 “Pedalando com Molière é um excelente estudo sobre sentimentos 
que possuem mais coisas em comum do que se imagina, como amizade, orgulho, ressentimento e vai-
dade, com ótimas pinceladas de humor e grandes interpretações". (David Arrais, Cinema com Rapadura)

 
Entrada franca, contando com o patrocínio da Up Idiomas, da Torres Calçados, da Pizzaria Pan-

zerotti e do Advogado César Zortéa e a parceria cultural com o Restaurante A Prainha e a Pandora 
Filmes.
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ÁRIES - O lema da semana é devagar e 
sempre, ariano. A ideia é seguir em frente 
e fazer o que precisa ser feito, mas sem 
inventar muita moda ou fazer coisas muito 
diferentes. Você pode perder o foco com fa-
cilidade e precisa estar atento a cada passo 

e detalhe. É uma boa semana para sentar e conversar com 
as pessoas que fazem parte da sua vida e ajustar tudo que 
for necessário.

TOURO - É uma semana ótima, taurino, 
próspera, cheia de novidades e realiza-
ções. Pode confiar que muita coisa vai dar 
certo. São dias de ganhos e percepção de 
resultados. É um bom momento para fazer 
ajustes no relacionamento, para começar 

atividades que você gosta e pra cuidar mais de você. Ótima 
semana para assuntos que envolvem família e para fazer 
investimentos seguros.

GÊMEOS - É uma semana intensa, gemi-
niano, cheia de grandes novidades. E você 
pode agir e fazer coisas novas, se quiser, 
desde que não perca o foco. Sua comunica-
ção está em alta, sendo um ótimo momento 
para divulgar, viajar, comunicar e se movi-

mentar. É uma ótima semana para resolver assuntos buro-
cráticos, especialmente envolvendo família e bens imóveis. 
Resolva!

CÂNCER - É uma semana movimentada, 
canceriano, cheia de fortes emoções. Ten-
te não oscilar tanto e foco nas coisas boas. 
Mesmo que existam limites e que você 
constate que algumas coisas não são do 
jeito que você quer, perceba o quanto tem 

coisas boas e ótimas perspectivas na sua vida. É um bom 
momento para fazer planos, para lidar com assuntos intelec-
tuais e para viajar. Converse mais!

LEÃO - É uma semana importante para as 
relações, leonino. Você pode se aproximar 
de amigos e também se decepcionar 
com alguns deles. Mas o importante é 
observar quem merece e deve continuar 
fazendo parte de sua vida. É uma semana 

importante para organizar sua vida financeira, seus projetos, 
seus humores. Dias positivos para perceber seus limites e 
fazer mudanças.

VIRGEM - Aproveite esse gás todo e faça 
sua vida acontecer, virginiano. Você pre-
cisa manter o foco e ser persistente, mas 
a promessa é de ótimos resultados, tudo 
bem produtivo e positivo. É uma ótima se-
mana para os assuntos de trabalho, com 

mais sucesso e destaque. Mas você pode ter dificuldade 
em conciliar a rotina domestica com a vida profissional. En-
care os desafios e siga em frente.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 11/09 e 18/09)
Por Titi Vidal

LIBRA - É uma ótima semana, libriano, cheia 
de boas notícias e realizações. Os dias são 
mais produtivos, as pessoas te ajudam mais 
e a rotina flui. Ótimos dias para viajar, estu-
dar e conversar. São ótimos dias para ter 
mais contato com seus amigos, fortalecer as 

amizades e compartilhar bons momentos. E é o momento 
perfeito de vida para se organizar internamente e ser mais 
feliz.

CAPRICÓRNIO - É sua chance 
de organizar a rotina, capricornia-
no. Você vai perceber seus dias 
mais produtivos, rendendo mais. 
Mas, por outro lado, talvez não 
consiga organizar tão bem assim 

as coisas, com imprevistos que surgem e muita 
movimentação em sua vida. O importante é não 
perder o foco, mas também saber ser flexível. 
Tente criar mais intimidade na sua vida amorosa 
e sexual.

AQUÁRIO - É hora de transformar 
sonhos em realidade, aquariano. 
Mas, para alguns deles, ainda fal-
ta um pouquinho. Por isso, respire 
fundo e foco em resolver algumas 
coisas e acertar alguns detalhes. 

Semana mais divertida e ótima para relacionamen-
tos, amor e parcerias. Boa fase para mudanças, 
limpezas e organizações. Dias para sair, ativar sua 
rede de amigos, namorar e ser feliz.

PEIXES - É uma ótima semana 
para curtir a casa e a família, pis-
ciano. Tente ouvir mais os que es-
tão perde de você, mas também 
falar mais de seus sentimentos. 
Ótima semana para os assuntos 

de trabalho, inclusive para mudar, se quiser. É um 
momento importante nas parcerias e relações em 
geral, bom para sentar, conversar, e ajustar o que 
for preciso. Mas sem exigir ou cobrar demais.

ESCORPIÃO - Cuidado pra não perder o foco, es-
corpiano. Isso porque são dias que podem ser pro-
dutivos e são ótimos para mudanças de toda natu-
reza. Porém, se você não tiver foco, pode colocar 
tudo a perder. É uma ótima semana para ajustar 
detalhes nos projetos, especialmente o que envol-

ve outras pessoas. É um momento lindo, de sucesso profissional. 
Jogue coisas fora, arrume tudo.

SAGITÁRIO - Semana agitada, sagitariano! E 
você precisa aproveitar todas as oportunidades 
que podem surgir. Sua vida amorosa fica mais 
intensa, podendo oscilar, mas também aproxi-
mar você de quem você ama. Sua vida profis-
sional mais produtiva, com novidades à vista. 

E bons resultados. Ótimo momento para planejar uma viagem, 
começar um curso e fazer exercício pra cuidar de você!

VARIEDADES
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CRAS inaugura nova sede em  Três Cachoeiras
Na tarde desta segunda-feira, 

11, ocorreu a inauguração das 
novas instalações do CRAS (Cen-
tro de Referência em Assistên-
cia Psicossocial) em Três Cacho-
eiras. Na cerimônia, o prefeito 
Flávio 'Ratinho' Lipert fez ques-
tão de citar e dar a palavra aos 
ex-secretários da Assistência 
Social desde o governo Edson. 
A atitude do prefeito Ratinho 
chamou a atenção. Não apenas 
citar, mas dar a palavra a todos, 
diferente de governos. Confor-
me informou a Rádio Megasul, 
ele explicou que "é preciso re-
conhecer o que cada um fez ao 
longo deste 5 anos para a estru-

tura se tornar realidade".
A ex secretária Conceição re-

lembrou que o cadastro do pro-
jeto foi feito em Brasília, há mais 
de 5 anos ( julho de 2012). Carla 
Réus e Marco Antônio citaram 
a burocracia enfrentada pela 
prefeitura no processo, inclusi-
ve uma ida do então secretário 
Israel Pereira à Brasília, pois o 
trâmite estava parado e chegou-
-se a correr o risco de perder a 
estrutura.

Já a atual secretária, Camila 
agradeceu o trabalho de todos 
e disse que "a estrutura vai aco-
lher todos os trabalhos sociais já 
implantados e os próximos".

Desde sua emancipa-
ção, Dom Pedro de Al-
cântara tem aguardado 
a precatória do municí-
pio de Torres, que trará 
aos cofres do município 
cerca de R$ 1,5 milhões 
de reais. No ano passa-
do, R$ 224 mil já foram 
depositados e, neste 
ano, o restante das par-
celas começaram a vir, 
girando em torno de R$ 
100 mil reais mensais. 

Com esse recurso, o 
prefeito de Dom Pedro 
de Alcântara, Dirceu 
Pinho Machado, já ini-
ciou os investimentos 
no município. Dentre as 
muitas melhorias que 

estão sendo feitas, po-
de-se destacar o reca-
peamento do asfalto das 
avenidas centrais, cer-
camento da garagem, 
aquisição do caminhão 
do lixo e compactador, 
além da retroescavadei-
ra hidráulica. 

Outras melhorias já 
estão sendo pensadas 
e organizadas, como a 
reforma do antigo pos-
to de saúde, onde está 
a área administrativa 
da Secretaria da Saúde, 
além da reforma com-
pleta na garagem, possi-
bilitando melhores con-
dições de trabalho aos 
funcionários. 

Dom Pedro de Alcântara 
investe recursos de precatória 

em melhorias no município

Dom Pedro de Alcântara adquire 
caminhão de lixo com compactador

Desde a última segunda-feira, dia 11 de se-
tembro, Dom Pedro de Alcântara conta com 
um novo caminhão de lixo com compactador, 
proporcionando maior eficiência ao serviço de 
recolhimento de lixo no município. 

O veículo foi adquirido devido ao desgaste 
do caminhão que fazia esse serviço, o que es-
tava prejudicando o recolhimento. A partir de 
agora o serviço tem sido prestado regularmen-
te, evitando o acúmulo de lixo nas residências, 
além de impedir que os rejeitos se misturem 
com o lixo reciclado, recolhido às quintas-feiras 

no município. 
“Antes não estava sendo possível fazer o re-

colhimento com a frequência necessária. O ca-
minhão estava sempre estragado. A partir de 
agora não haverá acúmulo de resíduos nas ca-
sas, evitando também que os mesmos se mis-
turem”, explicou a chefe do Departamento de 
Gestão Ambiental do município, Fabiana Hert-
zog Dimer.

O caminhão foi adquirido com recursos pró-
prios e custou R$ 308 mil reais, sendo R$ 233,5 
mil o caminhão e R$ 74,5 mil o compactador. 
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Com Centro Ecológico

Desde o dia 14 de maio, a proprie-
dade de Zenilda e Jorge Steffen, em 
Morrinhos do Sul, Litoral Norte/RS, 
vem colhendo os frutos de um investi-
mento feito há mais de dez anos, com 
uma safra de quase 7 mil quilos de açaí 
de juçara. Mesmo antes de ingressarem 
no grupo Rio Bonito, de produção eco-
lógica, o casal já plantava e preservava 
as palmeiras no bananal agroflorestal. 
Hoje o quilo do açaí juçara é vendido a 
R$ 2 reais, descontado o frete.

Conforme Jorge Steffens, a colheita 
foi feita em dez ou onze vezes, sempre 
com a preocupação de deixar frutos para 
os pássaros: gralha azul, tucano, sábia, 
trinca-ferro, entre outros que frequen-
tam o local. A regra é deixar 25% mas a 
gente deixa mais, observa o agricultor.

A agrofloresta é apenas parte do 
trabalho da família. Em outra área da 
pequena propriedade, um terreno ín-
greme abriga mais de 40 espécies de 
tubérculos, ervas medicinais, grãos, 
temperos e raízes, com destaque para 
a araruta, que assim como o açaí de 
juçara, também tem contribuído para 
a renda familiar. Algumas variedades 
são cultivadas há mais de 60 anos. A 

produção ecológica da família Steffen é 
assessorada pela ONG Centro Ecológico 
e as palmeiras plantadas são registradas 
junto ao Departamento de Florestas e 
Áreas Protegidas (Defap) e à Secretaria 
do Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Sema).

REGIÃO 

A Prefeitura de Arroio do Sal 
iniciou nessa quarta-feira, 13 de 
setembro, as obras de recuperação 
da Av. Assis Brasil, principal via da 
cidade. A obra está sendo realizada 
com recursos próprios e o valor in-
vestido será de R$310 mil. O prazo 
de entrega é até o final de outubro.

O projeto será executado em 
três etapas: a primeira, que é a 
que está acontecendo, inclui a re-
construção da base estrutural da 
Avenida com acabamento de per-
filamento asfáltico. A segunda eta-
pa, prevista para o início de 2018, 
inclui o capeamento asfáltico em 
toda a extensão da Assis Brasil, 
totalizando 1.500 mil metros linea-
res. Já a terceira fase, compreende 
a modificação da pista de rolagem 
e estacionamentos, que irão possibilitar a construção de 
uma ciclovia de grande extensão e totalmente segura, 
além do paisagismo da via.

A obra está sendo executada pela empresa Conpasul, 
que venceu a licitação, em parceria com as Secretarias de 
Obras e Transportes e do Planejamento. 

Texto Aline Valim/ Foto Daniel Matos

Na manhã de quarta-feira (13/09), o Pre-
feito do Passo de Torres, Jonas Souza, junta-
mente com o Gerente da Casan do Passo de 
Torres , Diequison da Luz Oliveira, esteve em 
audiência na Funasa ( Fundação Nacional de 
Saúde) em Florianópolis. Na ocasião conver-
saram com o Superintendente, Sr. Adenor Pio-
vesan, onde foram tratados assuntos sobre a 
construção de banheiros para famílias de bai-
xa renda e o projeto de saneamento básico 
para o município do Passo de Torres. 

Em busca de soluções objetivas, ficou es-
tabelecido uma audiência em Brasília na pró-
xima semana para uma maior efetividade na 
busca do saneamento para Passo de Torres.

Jorge Steffens com parte 
da colheita

Iniciam as obras de recuperação da principal 
avenida de Arroio do Sal

Prefeito e superintendente da FUNASA 
falam sobre saneamento do Passo de Torres

No último dia 12, a Secretária Municipal de Saúde 
de Três Cachoeiras, Sra. Eunice Valim esteve partici-
pando do ato oficial de assinatura do termo de adesão 
à Planificação de Atenção Primária à Saúde, oferecida 
pelo Governo Estadual, que aconteceu no auditório 
do Centro Universitário Cenecista, em Osório. No ato, 
também se fizeram presentes o Presidente da Câmara 
de Três Cachoeiras, Marcoantonio Policarpo, represen-
tantes do Conselho Municipal de Saúde, Idelma Borges 
e Nadja Bock e representantes da Secretaria Municipal 
da Saúde, Pricila Godinho, Sidilana Cunha e Vanessa 
Matos.

Três Cachoeiras e os outros 22 municípios aderiram 
à proposta, que tem como objetivo qualificar e poten-
cializar a rede de saúde conforme os princípios do SUS, 
trazendo mais resolutividade nos serviços  ofertados e 

baseada no apoio à organização dos processos de tra-
balho, definições de fluxos na Rede de Atenção à Saúde 
e em pactuações para melhores resultados. Os traba-
lhos iniciaram no dia 13, com oficinas e treinamentos 
para as equipes de saúde, na Ulbra Torres.

 “Estamos dando um passo além com a adesão à pla-
nificação. É uma proposta desafiadora pois o sucesso 
da reorganização da rede de atenção básica oferecida à 
nossa população vai depender muito de cada profissio-
nal envolvido. A decisão de aderir ao processo partiu 
de um comprometimento do governo municipal com 
os munícipes, por isso deixo aqui meu agradecimento 
pelo apoio e determinação do Prefeito Flávio. E quero 
agradecer também ao Conselho Municipal de Saúde e 
Câmara de Vereadores por estar acreditando na impor-
tância desse trabalho.” Concluiu a secretária Pricila.

Três Cachoeiras assina termo de adesão para 
reorganizar rede de saúde básica

Propriedade em Morrinhos do 
Sul colhe quase 7 mil quilos de 

açaí de juçara

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Convite

A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras através da 
Secretaria da Fazenda convida a população para participar da 
Audiência Pública que se realizará às 14 horas do dia 22 de 

setembro de 2017, no auditório da Prefeitura em atendimento 
ao Artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 2° 

quadrimestre do exercício de 2017.

Audiência pública discute Lei 
Orçamentária do Passo de Torres

A população de Passo de Tor-
res, entidades governamentais e 
sociedade civil organizada estão 
convidados à participarem da AU-
DIÊNCIA PÚBLICA, a fim de pro-
porcionar a transparência neces-
sária na discussão para elaboração 
da LOA (Lei Orçamentária Anual). 

A intenção é contribuir para o 
aprimoramento da participação 
popular nas decisões políticas no 
âmbito da administração pública 
municipal. Será no dia 13 de se-
tembro, às 18:30 horas na Câmara 
Municipal de Passo de Torres ( Rua 
José Hespanhol, nº. 844 – Centro)



22 A FOLHASexta-Feira, 15 de Setembro de 2017

Hair Stylist Vivi Steffen volta com novidades 
da maior feira de beleza das Américas

A hair stylist Vivi Steffen mais uma vez 
buscando o seu diferencial competitivo e 
trazendo para Torres e região as novidades 
da BEAUTY FAIR , a maior feira de beleza 
das Américas.

A feira aconteceu de 09 a 12 de setem-
bro no ExpoCenter Norte em São Paulo, 
abordando temas desde técnicas para ca-
beleireiros até gestão de estéticas. A equi-
pe Vivi Steffen estará trazendo novidades 
em bronzeamento a vapor, coloração, pen-
teados e muito mais.

Pensando na construção de uma equipe 
cada vez mais sólida , dessa vez, Vivi Stef-
fen levou a sua colaboradora Juliana Leffa, 
“pois não existe uma equipe de excelência 
formada apenas por uma pessoa qualifica-
tiva, afirmou” Vivi.

Vivi com Marco Antonio Biaggi  - um dos cabeleireiros ícone no país

GERAL

Tendência para loiras e morenasJuliana (e) e VivI

Bronzeamento a vaporização

TORRES CONTA COM UMA QUALIFICADA 
LIVRARIA CRISTÃ

A Fonte da Vida Livraria Cristã existe há quatro 
anos na cidade de Torres e está localizada na Aveni-
da General Osório, 156 loja 01 (rua do Hospital, ao 
lado dos Bolinhos da Maroca). Seu principal objetivo 
é a comercialização de produtos que proporcionam 
educação e edificação espiritual de crianças, jovens 

e adultos.
 O carro-chefe da livraria é a Bíblia Sagrada 

– um clássico e que até hoje continua sendo o livro 
mais vendido no mundo – nas suas mais variadas 
versões, formatos e cores. O colorido das Bíblias é 
de fato encantador e convidativo!

Cds, dvds e presentes também a disposição
Na Fonte da Vida você encontra livros, CDs e DVDs 

que abordam assuntos sobre família, casamento, de-
pressão, perdão, educação dos filhos e Devocionais – 
são livros com mensagens de reflexão e de esperança 
para todos dos dias do ano. Há opções para presentes 
como camisetas, canecas, chaveiros, jogos pedagógi-
cos em madeira. O material infantil é muito rico, pro-
porcionando às crianças o aprendizado sobre princí-
pios cristãos que serão úteis para uma vida inteira e 

tudo isso de uma maneira colorida, doce e divertida.
O lugar é aconchegante e acolhedor. O atendimen-

to é feito diretamente pela proprietária. O horário de 
atendimento é de segunda a sexta das 9h00min às 
12h00min e das 14h00min às 19h00min, no sábado 
até às 18h00min, exceto nos feriados. Todos os car-
tões de crédito são aceitam e temos convênio SIMTO 
e CEPENTO.

Venha conhecer de perto este trabalho!
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Jardins verticais são uma ótima opção para quem quer levar a natureza para dentro da sua 
casa e ainda promover a melhora da qualidade do ar. Existem diversos tipos de jardins verti-
cais, porém todos eles sempre vão exigir cuidados especiais para que sobrevivam e mante-
nham uma aparência vibrante e bonita. A novidade que surge no mercado – além das inúmeras 
vantagens de qualquer vegetação – é ideal para 
aqueles que não tem muito tempo ou habilidade 
para montar um jardim, mas querem muito esse 
benefício dentro de suas casas!

A solução é da empresa italiana Verde Profilo, 
e trata-se nada mais do que uma parede revesti-
da por musgos! Isso aí mesmo! Não é brincadei-
ra! A Moss Wall é um revestimento natural para 
ambientes internos que exige zero manutenção. 
Isso mesmo, ele não precisa ser irrigado, drenado 
ou podado. São placas cobertas por um musgo de origem escandinava, que cresce nas florestas 
da Noruega e da Suécia. As placas foram desenvolvidas por um italiano, que descobriu que, ao 
estabilizar esses líquens, eles deixariam de fazer fotossíntese, desta forma, eles não crescem 
nem se reproduzem – não precisa de luz, nem de água e nem de poda. 

A MOSS WALL deve ser instalada em ambientes fechados e de preferência bem úmidos, pois 
ela absorve a umidade do ar funcionando como um desumidificador natural. Além disso, é um 

material à prova de fogo, hipoalergênico (ótimo para 
quem tem asma, rinite e outras “ites” muito comuns 
aqui pro sul) e absorve entre 35% e 50% do som. Ele 
está disponível em 21 cores, todas a partir de pig-
mentos naturais retirados da essência de alimentos, 
o que mantem a naturalidade do produto.

Por ser uma novidade no mercado e não ter mui-
tas empresas que a executem, a MOSS WALL ainda é 

uma solução um pouco cara. Ela custa cerca de R$4.000,00 por m². Mas se levarmos em consi-
deração o preço de instalação e manutenção de um jardim vertical por 5 anos, por exemplo, a 
parede de musgos – que tem tempo de vida estimado entre 8 e 10 anos - acaba compensando.

Vale lembrar que ele não é uma substituição aos jardins verticais naturais, trata-se de outro 
conceito. É possível mesclar com plantas natu-
rais e até mesmo utilizar lâmpadas de led para 
iluminar, o que dará um efeito visual bem baca-
na ao ambiente. Apesar de não contribuir para a 
melhora da qualidade do ar, visto que não reali-
za fotossíntese, a Moss Wall é uma ótima opção 
para quem quer investir na decoração verde, 
mas não tem tempo ou estrutura para cuidar de 
um jardim vertical. 

 IDEIA PARA AS GRANDES CIDADES
Os efeitos maléficos da poluição do ar não é novidade para ninguém. A companhia Green 

City Solutions resolveu então desenvolver um produto que possa reduzir esse problema: uma 
parede verde de musgo altamente tecnológica que promete ter o mesmo poder regenerativo 
do que uma floresta.

O painel medindo 4x3 metros tem placas solares que captam a energia necessária para o 
funcionamento e armazenam água da chuva para abastecer a plantação. A vegetação presente 
ali equivale a nada menos que 275 árvores. Segundo os desenvolvedores, estrutura é 95% 
mais eficaz economicamente e ocupa 99% menos espaço, capturando cerca de 240 toneladas 
métricas de CO2 por ano.

As principais cidades do mundo já instalaram uma unidade, incluindo Oslo, Paris, Bruxelas 
e Hong Kong. Batizada de CityTrees, a estrutura ainda inclui um banco para quem quiser fazer 
uma pausa. A intenção é que o produto seja um alívio verde em meio à selva de concreto.

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

VERDE PROFILO: MUSGO PARA 
IMPRESSIONAR NAS PAREDES

COLUNISTAS

Dar limites é ensinar aos filhos eu os direitos são iguais para todos e 
eu existem outras pessoas no mundo que tem suas necessidades e 
características diferentes das nossas.
Devemos fazer a criança compreender que seus direitos acabam 
onde começam os do outro, e que na vida não temos apenas direitos 
mas deveres também.
É necessário mostrar aos filhos que nem tudo que dá prazer é sau-
dável, e que não podemos fazer apenas o que gostamos e o que nos 
dá prazer. Muitas coisas que queremos não podemos fazer, pois não 
depende apenas de querer mas de poder.
Preparar a criança para a vida e torna-la um adulto feliz e ajustado 
á sociedade é ensinar lhe eu na vida existem frustrações inevitáveis 
as quais nos impulsionam a crescer e nos desenvolver como seres 
humanos.
Por exemplo: uma criança que não aprendeu a esperar sua vez para 
ser servida á mesa, poderá considerar um insulto pessoal esperar a 
vez na fila do cinema na vida adulta.
Desenvolver a capacidade de adiar satisfações (se não conseguiu 
um emprego hoje, continuará perseverante e determinada a lutar 
por isso sem desistir ao primeiro desafio) Caso não desenvolva esta 
habilidade emocional, poderá agir de forma intransigente, agressiva, 
impulsiva e derrotista. Não conseguindo lidar com a menor contra-
riedade.
Devemos não apenas ensinar com palavras mas principalmente com 
atitudes e exemplos. Pois a lição não terá valor se nos contradizemos 
entre o que pregamos e fazemos.
Dar limites não é gritar, ou dar ordens sem explicar o sentido do 
limite e regra. Não é punir com algo vital ou privando atender a 
necessidade emocional ou física. Por exemplo, quando os pais são 
separados e um deles priva a criança da visita ao pai ou mãe como 
uma forma de castigo, o qual não é educativo e sim poderá causar 
sofrimento ou dano psicológico.
Dar limites, também não é desrespeitar o filho nas suas necessida-
des e invadir sua privacidade, ou provocar traumas emocionais com 
agressões verbais e físicas.
O que traumatiza não é dar limites e sim a falta deles ou a aplica-
bilidade inadequada ; assim como a falta de amor ou excesso dele 
presenteando o filho demasiadamente como uma maneira errada de 
compensar ouras faltas dos pais.
As consequências da falta de limites: descontrole emocional, histe-
ria, ataques de fúria e raiva cada vez que a criança não é atendida 
imediatamente. Estimulamos o egocentrismo na criança a qual po-
derá se tornar um adulto prepotente, narcisista e arrogante. Poderá 
apresentar dificuldades de concentração, excitabilidade, agitação na 
escola, descontrole emocional, problemas graves de aprendizagem 
os quais podem ser confundido com hiperatividade e déficit de aten-
ção.
O mais grave é a criança desenvolver distúrbio de conduta e tor-
nar-se transgressora e delinquente na vida adulta. Então, cuidemos 
da educação de nossas crianças hoje, para que possam ser adultos 
saudáveis e felizes no futuro.

Vamos falar sobre limites?

Psicoterapeuta / Psicanalista
Espaço Psicanalítico Educacional  |  Fone. 9221 9189

Paula Borowsky
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Guarani estreia com derrota na Liga Serramar Taça Banrisul

Em sua estreia pela Liga Serramar Taça Ban-
risul, o Guarani de Jacaré recebeu em seu 
estádio, Boca do Jacaré na tarde de domin-
go(10) a forte equipe da União da Vila, de 
Arroio do Sal, e acabou sendo derrotado. 
A torcida compareceu para ver a equipe 
tricampeã da Liga Serramar (2008, 2009 e 
2011) jogar.  Formado por  um misto de jo-
gadores da comunidade de Jacaré com joga-
dores oriundos do time Marazul, o Guarani 
é o único representante de Torres no tradi-
cional campeonato entre clubes do litoral e 
da serra. O comando técnico da equipe fica 
por  conta de Tafarel, Roberto e Helon.
 O início da partida foi cadenciado. Em cam-

po jogadores jovens, com média de 24 anos 
que fizeram as jogadas de velocidade pre-
valecerem em quase toda a partida. O pri-
meiro tempo foi equilibrado, mas ao final 
da primeira etapa, o meia Garrone marcou 
o único gol da partida: 1 x 0 para o União 
da Vila. No segundo tempo o Guarani lutou 
muito em busca do empate, mas foi contido 
pela boa defesa dos visitantes. 
A equipe do Guarani entrou em com  Tia-
go, Vitor, Júlio, Nuno, Evandro, Samuel, 
Cassiano, Dudu e Bordela (substituido por 
Tupa), Romário e Mica. A arbitragem ficou 
por conta de Lázaro Rafael de Paula Nunes, 
Mauricio Petry e Maiara Rosa. O próximo 

desafio da equipe do Guarani na liga Ser-
ramar, será dia 17 de setembro em Osório 
contra a equipe do GAO (Grêmio Atlético 

Osoriense).

*Com informações de Volnei Vargas

Os vencedores do torneio

A equipe apresentou ausências importantes no elenco, que resultaram na derrota de domingo (10)

São Domingos Golf realizou torneio com presença de profissionais em Torres
No Final de semana passado, feriadão 
de 7 de setembro, o clube de Golfe se-
diado em Torres (São Domingos Golf 
Club) realizou um torneio, onde joga-
dores amadores e profissionais com-
petiram juntos, em categorias mistas 
(Profissional e Amador), em categorias 
distintas e ainda separadas por handi-
cap (medidor de pontos que o jogador 
recebe da cancha, conforme experiên-
cia adquirida). 
O destaque no torneio é justamente 
a participação de profissionais, que, 
além de dar aulas de golfe - em clubes 
espalhados pelo Estado - também par-

ticipam de campeonatos da categoria 
no Brasil e (em alguns casos) no exte-
rior. 
O golfista torrense Fernando Guima-
rães levou o 1º Lugar na principal ca-
tegoria, justamente a de profissionais. 
Fernando dá aulas de golfe no campo 
da cidade, além de ser também pre-
sidente do São Domingos Torres Golf, 
num projeto que pretende inserir com 
mais força o esporte (e uso do campo) 
entre os golfistas do Estado do RS, do 
Brasil e do Mercosul. Isso pois muitos 
argentinos e uruguaios praticam o es-
porte e sequer sabem (às vezes) que 

na cidade existe uma cancha para a 
prática. 
Segue abaixo a classificação do torneio 
em todas as categorias. 

TORNEIO PRO-AM SÃO DOMINGOS

Cat. 16 a 36 1º - Daniela Gonçalves; 2º 
- Paulo Cará
Scratch - 1º- Hilton Couto; 2º- Cláudio 
Guimarães
Profissional - 1º- Fernando Guimarães; 
2º - Cristian Villasanti
Cat. 0 a 15 ;1º - Cláudio Guimarães; 2º 
- Valter Tonini
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Os atletas do boxe torrense, Elias Pasturiza 
e Valmir Junior, foram até Balneário Camboriú 
disputar as vagas nas finais do torneio Áspera 
Boxing Séries. E voltaram com bons resultados:  
Elias venceu sua disputa na categoria 60kg ca-
dete, enquanto Valmir venceu seu combate na 
categoria juvenil. Agora, ambos estão garanti-
dos na final no dia 13 de outubro. 

Antes disso, no dia 17 de setembro domingo 
o atleta Valmir Junior (que está, inclusive, pré 
convocado pra seleção brasileira da catego-
ria) e seu treinador, Dionatan Santos Pacheco, 
irão embarcar no avião para Cuiabá (MT) para 
a disputa do campeonato brasileiro de boxe 
que acontecerá nos dias 17 a 24 de setembro. 
"Além dos amigos que sempre nos ajudam, 
gostaríamos de  agradecer também aos nossos 
apoiadores Estofaria Bearte, Torres Calçados, 
Mecânica Rpm e Hidroambiental", destaca o 
treinador Dionaten Pacheco. Elias (e) e Valmir (d)

Atletas torrenses são destaque na 
Liga Litoral de Skate RS

ESPORTES

Após vitória, atletas do boxe torrense 
estão na final do Áspera Boxing Séries

Grupo de Corrida de Torres participou da 
10ª Maratona Internacional de Punta Del Este

O Co2, grupo de corredores 
torrense,  ultrapassou a fronteira 
e participou, no domingo (10) da 
10ª Maratona Internacional de 
Punta del Este no Uruguai. O even-
to reuniu quase 6000 atletas de 16 
países diferentes e representando 
Torres, estava o Co2. “Nem a chu-
va e vento forte, foram capazes de 
desanimar nossos atletas.” Conta 
Murilo Bauer, um dos professores 
e coordenador do grupo.

A equipe de corrida se dividiu 
em várias categorias, competiram 
na prova dos 5km, os atletas Raul, 
Juliana, Cláudia Zambrana, Margarete e Michele, 
nos 10km, o atleta Edemilson, já na prova dos 
21km,  os professores Ilgon e Murilo participa-

ram da prova acompanhados  dos atletas  Eduar-
do, Gustavo, Pedro e Cláudia Milan. Na prova de 
42,195km, o Co2  contou com  os atletas Andrea 
e Valter.

Infantil feminino da ATHB disputará 
competição nacional de Handebol

Após última etapa em Torres,local Alan Kjelin foi campeão da liga na 
categoria principal

Com Alexis Sanson

"Neste último domingo 
(10/09), na Pista de Skate Pú-
blica de Torres, foi realizada 
a terceira e última etapa da 
LIGA LITORAL RS DE SKATE, 
com mais de 50 inscritos, 
disputada Entre os atletas 
residentes do litoral do RS 
e também do extremo Sul 
Catarinense, Serra Gaucha 
e Região Metropolitana de 
Porto Alegre.

 Nesta Etapa os skatistas 
torrenses que se destacaram 
foram o atleta Mateus Oli-
veira, campeão na Categoria Iniciante, e o atle-
ta Mateus Laumann que ficou com a segunda 
colocação na Categoria Mirim. Os destaques do 
ranking final ficaram por conta do Torrense Allan 
Kjelin, Campeão na Categoria Amador, trazen-
do esse título inédito de CAMPEÃO DO LITORAL 
GAÚCHO para Torres. Importante destacar que 
essa categoria era a única aberta para atletas 
amadores de qualquer cidade do Brasil. Na Cate-
goria Iniciante (até 10 anos de idade) o destaque 
ficou com o Torrense Ben Sanson de 8 anos que 
acabou em Vice na etapa e sagrou-se o segun-
do no ranking infantil da Liga do Litoral, que foi 
disputada em 3 etapas nas cidades de Xangrilá, 
Tramandai e Torres.  

Foi um verdadeiro show na pista de skate de 
Torres com a presença de atletas que recente-

mente competiram na Europa e Estados Unidos 
que vieram prestigiar a competição. O prefeito 
de Torres, Carlos Souza, também prestigiou o 
evento.

O skate está em evidência no Litoral Gaúcho, 
e movimentou a cidade de Torres neste final de 
semana, lembrando que a pista de skate foi com-
pletamente reformada e pintada para o evento, 
fruto do apoio da Prefeitura Municipal, Patroci-
nadores e Associação de Skate Local (UTS). 

A Liga 2018 está em fase de organização. 
Aguardem novidades. Patrocínio da Etapa Tor-
res: DE LUCCA SKATE SURF SHOP. Realização da 
Liga de Skate do Litoral: DE LUCCA SKATE SURF 
SHOP - MASTER SKATESHOP XANGRILÁ e ATTI-
TUDE SKATE SHOP - Apoio: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE TORRES, PRO SKATE TORRES, PROJECT 
SKATEBOARD, GROW, HONDAR, ULBRA TORRES.

Com Joveline Carvalho

A equipe feminina infantil da ATHB (Associa-
ção Torres de Handebol) representará a Escola 
São Domingos em nível nacional nos Jogos Es-
colares da Juventude em Curitiba/PR, embar-
cando neste sábado (dia 16/09) permanecendo 
até 22/09. Esta é uma competição organizada 
pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), que é 
uma organização não governamental de direito 
privado que trabalha na gestão técnica-admi-
nistrativa do esporte, atuando no desenvolvi-
mento dos esportes olímpicos no Brasil de alto 
rendimento. 

Esta equipe feminina foi campeã estadual 
agora em agosto aqui no RS, e assim ganhou a 

vaga para representar o estado nesta competi-
ção que reúne representantes de todo o Brasil. 
As meninas também foram representantes do 
estado no ano passado, nesta mesma competi-
ção, ficando em terceiro lugar (com apenas uma 
derrota).

"O grupo está otimista em trazer um bom 
resultado, e está confiante que será uma bela 
competição, para integração entre os jovens, a 
valorização do esporte como um todo e tam-
bém para mostrar que o Handebol no RS está 
crescendo bastante, graças o empenho de al-
guns clubes gaúchos, assim como a ATHB, que 
mesmo sem recursos públicos está se desenvol-
vendo muito e trazendo títulos com suas equi-
pes", indica a assessoria da ATHB.

Em rodada de muitos empates, Santo Anjo 
segue líder do municipal de Três Cachoeiras

No último domingo, dia 10 de setembro, ocorreu 
à sexta rodada do 29º Campeonato Municipal de Fu-
tebol Adulto de Três Cachoeiras - TAÇA ONOFRE JOSE 
DE OLIVEIRA. 

Nos jogos no Campo do Pontal às 13h30min, a 
Equipe do Vila Nova e Santo Anjo empataram em 1x1 - 
onde Douglas Anacleto marcou para o Vila Nova e Ryan 
Zenn pelo Santo Anjo. Já na partida das 15h30min, a 
Equipe do Sociedade e do Centro protagonizaram ou-
tro empate, desta vez sem gols.

 No campo do Lajeado às 13h30min a Equipe do 
Santa Rita foi derrotada pelo time do Morro Azul 
por 1 x 0, com gol de Marcão. Fechando a rodada as 

15h30min, a equipe do Lajeadinho empatou novamen-
te, pelo placar de 2x2 com a surpreendente equipe do 
Paraguai. Marcaram para o Lajeadinho Lindinando e 
Lucas, e para o Paraguai marcaram Cristian e Gesse. 

Com os resultados, o Santo Anjo segue como líder, 
com 10 pontos em 5 jogos. No próximo fim de semana 
(dia 17 de setembro) segue o campeonato com a 7ª 
Rodada - que tem folga do Lajeadinho e  os seguintes 
jogos: No Campo do Pontal, as 13h30min tem Centro x 
Paraguai, e as 15h30min tem Morro Azul x Sociedade.  
E no campo do Lajeado, tem às 13h30min Embratel x 
Santo Anjo, e as 15h30min jogam Vila Nova x Santa 
Rita.
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