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Torres também realiza campanha de prevenção ao suicídio
Caminhada de valorização à vida, no dia 26 (quarta), é uma das atividades relacionadas ao 'Setembro Amarelo' na cidade

U

No Passo de Torres
Já no município de Passo de
Torres, a Campanha Setembro
Amarelo vem sendo divulgada em
escolas da rede municipal de ensino, com o objetivo de prevenir e
alertar os estudantes para a valorização da vida. A atividade Setembro Amarelo nas escolas, teve seu
início na Escola Manoel Rodrigues,
no dia 11 de setembro, com alunos
de 8° e 9° ano, onde foram realizadas rodas de conversas sobre o
tema e apresentação de dinâmica

m problema de saúde pública
que vive atualmente a situação
do tabu e do aumento de suas vítimas
é o suicídio. Pelos números oficiais, são
32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria
dos tipos de câncer. Tem sido um mal
silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.
E no mês em que se comemora o Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio (10
de setembro), a Secretaria de Saúde de
Torres realiza, no dia 26 (terça-feira) a
caminhada de valorização à vida “Setembro Amarelo” em Torres. A concenem grupo, sobre a influência que
os pensamentos negativos causam
nas pessoas e suas consequências,
como: uma má percepção de si
mesmo, dos outros e o ambiente
ao seu redor.
“A orientação e esclarecimento
referente ao tema servem de alerta
para que todos possam identificar
e saber onde procurar ajuda especializada para cada caso”, ressaltou
a psicóloga educacional do município, Fernanda de Souza Lummertz.

tração ocorre às 14h, na sede do Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS (Av. do Riacho,
978) em direção à Praça XV de Novembro,
passando pelas ruas centrais. A intenção é
esclarecer e mobilizar a sociedade civil sobre este assunto, ainda considerado tabu por
muitos. A iniciativa quer capacitar o público
paraa prestar ajuda a quem mais precisa.
Conforme a coordenadora do CAPS, Carla Quartiero Gross, o assunto é de extrema
importância, uma vez o índice de suicídio na
região é significativo. Às vezes, a pessoa não
quer morrer, mas parar de sofrer. A coordenadora salienta ainda que o suicídio é uma
questão de saúde pública. O Caps atende
vários pacientes por mês em diversos aspectos mentais: depressão, ansiedade, stress,

pensamento suicida, saúde mental, álcool e
outras drogas.
O alerta sobre o tema, junto à população
torrense, será realizado através da distribuição de material educativo aos populares e comércio local. Algumas medidas podem ajudar
muito na prevenção do suicídio, como: escutar com atenção, conversar francamente sobre o assunto, não negar sofrimento da pessoa (dizer que não é nada e vai passar), não
deixar a pessoa desacompanhada nem por
um minuto e procurar serviço de saúde mais
próximo. Mesmo que a pessoa não aceite a
família pode buscar orientação. Os coordenadores do evento sugerem que os participantes vistam uma peça de roupa amarela, cor
alusiva à campanha.

Sobre o Setembro Amarelo
Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, com o objetivo
de alertar a população sobre a realidade do suicídio,
e como evitar que este fato drástico ocorra. Mundialmente, o IASP (Associação Internacional para Prevenção do Suicídio) estimula a divulgação da causa
vinculado ao dia 10 do mês de setembro, no qual se
comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O
CVV (Centro de Valorização da Vida) é uma das principais mobilizadoras do Setembro Amarelo, sendo uma

entidade sem fins lucrativos que atua, em vários países
e gratuitamente, na prevenção do suicídio desde 1962.
Iniciado no Brasil pelo CVV, CFM (Conselho Federal
de Medicina)e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015 concentradas em Brasília. De lá para
cá, importantes monumentos do país - como o Cristo
Redentor, o Congresso Nacional e o Estáio Beira-Rio
- já foram iluminadas de amarelo, em declaração de
apoio a causa.
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Prefeitura elabora Plano de
Mobilidade Urbana para o Município
Por Prefeitura de Torres
A mobilidade urbana é hoje uma das prioridades da
pauta de planejamento das cidades. A mobilidade e a
qualidade de vida estão conectadas. Preocupada com a
questão, a Prefeitura vai elaborar um minucioso estudo
do sistema de circulação em Torres e apresentar as soluções. Para tanto, o Município fez a captação de verba federal junto ao Ministério das Cidades de R$ 245.850,00.
Conforme Eliana C. Machado, secretária Municipal
de Meio Ambiente e Urbanismo, está em análise na GIGOV, órgão da CEF, o Termo de Referência que contém o
rol de serviços a serem feitos. A próxima fase é a licitação
para contratação dos profissionais que farão a elaboração do trabalho. O arquiteto e urbanista da Secretaria,
Marcelo Koch, explica que o Plano de Mobilidade Urbana
vai analisar de forma integrada a movimentação de veículos, pessoas e mercadorias, avaliando todas as origens
e destinos, os trajetos e tempos de deslocamento e os tipos de transporte utilizados, tais como bicicletas, ônibus,
táxi, carros e outros.
Neste estudo são identificados os problemas de circulação na cidade que servem de referência para determinação de ações e investimentos públicos que garantam o direito fundamental de ir e vir de cada cidadão com
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dignidade e segurança, destaca. Segundo dados da ONU,
o desenvolvimento econômico das cidades é fortemente
impulsionado por uma mobilidade urbana eficiente.
Serão analisadas as conexões entre as diversas regiões do município a fim de integrar as Praias do Sul, São
Brás, Campo Bonito, Vila São João, Faxinal, Centenário,
Centro e outros pontos, inclusive com as cidades vizinhas. Entre as conexões importantes encontram-se a
Estrada do Faxinal que liga Campo Bonito à Estrada do
Mar, por exemplo. Outra grande preocupação é descongestionar o centro da cidade, favorecendo a circulação de
pedestres, que é importante para o turismo.
A arquiteta e urbanista Eliane Zortea, da mesma Secretaria, informa que a Lei Federal 12.587/12, conhecida
como Lei da Mobilidade Urbana, determina aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade urbana. O planejamento urbano, já estabelecido
como diretriz pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), é
instrumento fundamental necessário para o crescimento
sustentável das cidades brasileiras. A Política Nacional
de Mobilidade Urbana passou a exigir que os municípios com população acima de 20 mil habitantes, além de
outros, elaborem e apresentem o Plano de Mobilidade
Urbana, com a intenção de planejar o crescimento das
cidades de forma ordenada.

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

EVENTOS - Minicurso de perícias e avaliações judiciais
Nos dias 13 e 14 de setembro de 2017 ocorreu na sede da ASENART o MINICURSO DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES JUDICIAIS. Durante o MINICURSO foram
discutidos a importância da atuação de um profissional habilitado para exercer este trabalho, valorizando sua capacidade profissional e também o trabalho de seus colegas de profissão. O evento contou com a participação de
Arquitetos, Engenheiros e Tecnólogos.

“Meu Bairro Melhor” nas Praias entre
Itapeva e Webber nesta sexta (22)
TORRES - Nesta sexta-feira, 22 de setembro, será realizada mais uma edição do "Meu Bairro Melhor". Desta
vez, o programa vai contemplar as comunidades entre
as Praias Itapeva e Webber. A iniciativa do Gabinete do
Prefeito surge para levar informações 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 programado o encontro das comunidades com o
prefeito e os secretários. Na primeira edição do “Meu
Bairro Melhor” foram contempladas outras Praias do
Sul: Paraíso, Real, Santa Helena e Estrela do Mar. A segunda edição foi realizada no Campo Bonito.

Participantes do Minicurso e Ministrante Eng. Civil Marco Antônio S. C. Machado

Torres envolvida em evento #Mares Limpos da ONU ASENART sedia, em setembro, o XVII Encontro de
A ONG Onda Verde, de Torres, foi convidada para
'Vamos recolher o máximo de lixo que encontrar- Entidades de Classe

participar do evento mundial #Mareslimpos, promovida
pela ONU Meio Ambiente e lançada no começo de junho
de 2017. A ação, que em Torres está marcada para às
10h do dia 23 (sábado) consiste em uma ação para diagnosticar que tipo de lixo é encontrado em nossas praias.

mos para ajudar na elaboração de um estudo que usará
estes dados para aprovação do Projeto de Lei nº 6.969,
de 2013 – que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro
(PNCMar)", indica a organização do evento em Torres.

Representante de Torres, Guarani perde
segunda no Serramar
O ínicio de campeonato pela Liga Serramar da
equipe do Guarani de Torres não é nada bom. Foram
duas partidas e duas derrotas. Desta vez, jogando fora
de casa, a equipe foi derrotada ontem(17) pela tradicional equipe do GEPOL de Osório pelo placar de 1x0.
O gol do time de Osório foi marcado por Alemão, aos
46 do segundo tempo. A partida ainda teve duas expulsões, por parte da equipe do Guarani, o atacante
Ramon, após levar o segundo cartão amarelo recebeu
o cartão vermelho e a equipe do GEPOl tambem teve

o jogador expulso, Mauricio. Ao final do jogo, a arbitragem foi muito contestada por parte da equipe
do Guarani, assim como as condições do gramado e
segurança do estádio, que de acordo com a diretoria,
estavam precárias.
O próximo desafio da equipe do Guarani é contra
a equipe do Central do Caraa, no dia 01/10 no Jacaré
em Torres.
*Com Litoral Ativo

O presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do
Litoral, Engenheiro Sanitarista e Ambiental Guilherme Carnizella Ribeiro, está
na coordenação do GT de Organização da décima sétima edição do Encontro
Estadual de Entidades de Classe (EESEC), que neste ano acontece entre os dias
21 e 23 de setembro, em Torres.
Na programação do evento a ASENART também irá tratar de assuntos de
interesse dos profissionais, como uma tabela de honorários da profissão na
região.
Anualmente, os dirigentes das mais de 70 entidades registradas do Estado
se reúnem para discutirem temas de interesse das associações, entre eles os
aspectos legais e procedimentos adotados nas Chamadas Públicas do CREA-RS.

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se
associar, favor nos contate em:
Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757.
Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres
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Torres agora é obrigada a manter expostos medicamentos
existentes e em falta no sistema municipal de saúde
Pardal ( foto) e já foi secretário de Saúde de Torres, e teve apoio unanime de colegas na aprovação do projeto de sua autoria
Foi aprovado por unanimidade, na última sessão da Câmara de Vereadores
de Torres, realizada na segunda-feira, dia
18/9, um projeto de lei de autoria do vereador Valmir Daitx Alexandre, o Pardal
(PRB). O texto obriga que a prefeitura
mantenha divulgação aberta dos medicamentos que estão disponíveis para uso de
pacientes no sistema público de Saúde da
cidade. O vereador, que já foi secretário
de Saúde de Torres, vem há tempos reclamando da distribuição de medicamentos.

No PL de autoria do vereador Pardal, o
texto obriga que a municipalidade mantenha listas atualizadas que constem TODOS os medicamentos disponíveis, listas
estas que devem ficar permanentemente
afixadas nos postos de Saúde e no site
da prefeitura de Torres. No mesmo texto, consta, também, a obrigatoriedade da
prefeitura também divulgar, em lista, os
medicamentos que ESTÃO EM FALTA para
serem distribuídos aos pacientes.
O tema é polêmico. Nas reuniões do

Conselho de Saúde, a reclamação vinda de servidores dos postos da cidade
dá conta que, por outro lado, existem
médicos que exigem que seus pacientes
utilizem medicamentos “de marca”, não
aceitando os chamados genéricos, o que
pode ser um dos motivos. Mas a diminuição da disponibilidade de medicamentos
à população em geral tem sido um tema
recorrente em todo o Brasil nos últimos
meses, por conta da crise financeira do
sistema.

Apoio dos vereadores e benefício para a população
No debate da matéria, antes de ser
aprovado por unanimidade, o vereador
Pardal defendeu seu PL afirmando que o
tema, para ele,não causa nenhum custo
adicional para a prefeitura e ajuda pacientes e médicos em seu dia a dia.

Vereadores que utilizaram a tribuna fizeram coro aos argumentos do colega Pardal
e à eficácia do PL aprovado. A sensação de
todos em relação à mudança e a de que a
nova regra deverá ajudar médicos que interagem com seus pacientes, para que eles

saibam o que tem e o que não tem disponível no sistema público em estoque. Para
os vereadores, esta segurança diminui idas
e vindas de pacientes ao sistema por conta
de não encontrarem medicamentos exigidos em receitas médicas diversas.

O apoio dos colegas foi geral e parecer
ser irrestrito, tanto da base do governo
Carlos quanto da oposição (PMDB), o que
sugere que a matéria era importante para
o sistema de saúde, independente de viés
político.
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Demonstração do 2º quadrimestre do orçamento de Torres mostra
pouco investimento e aumento de receitas geradas na cidade
Por Fausto Júnior
Na tarde de terça-feira, dia 19/9,
a legal e sistêmica Audiência Pública que a Câmara Municipal de Vereadores deve promover para que
sejam apresentados os resultados
fiscais do poder executivo municipal
(Prefeitura) foi realizada em Torres, à
pedido da Comissão de Orçamento e
Controle da Câmara, presidida pelo

vereador Carlos Monteiro, o Tubarão. Desta vez a prestação de contas
se referiu ao segundo quadrimestre
(relativo aos meses entre maio e
agosto).
A receita efetivada no período de
janeiro a agosto de 2017 (referente a
soma de dois quadrimestre) foi de R$
102.038.072,61, tendo sido arrecadado, portanto 69,42% da meta anual conforme quadro ao lado.

Receita Tributária é maior nos primeiros meses
A Receita Tributária atingiu ao
final do quadrimestre em análise
o montante de R$ 32.614.622,43,
que, confrontada com a previsão
constante na programação financeira de R$ 43.641.370,93, representa uma realização de 74,73% da
projeção estimada para o ano.
A Receita Tributária dos municípios é a demonstração da FORÇA
local de recolher tributos baseados
na PRODUÇÃO local. Ou seja: as receitas tributárias e sua participação
nas receitas totais representam a
autonomia local de sustentação.

Em Torres, até o fim do segundo
quadrimestre, a receita tributária
(própria) somou em torno de R$
32, 6 milhões. Se a projetarmos
sobre a RECEITA TOTAL, de R$ 102
milhões, o percentual de participação da produção local na arrecadação de Torres fica em 32%. E esta
receita é gerada do IPTU, do ITBI,
do ISSQN e das Taxas.
O I P T U, arrecadou 79,86% da
projeção anual e representou e representou 50% das receitas tributárias do quadrimestre. Foram R$
16 milhões recolhidos até o final

de agosto, de um total previsto de
R$ 20milhões.
O I T B I (Imposto de Transação
Imobiliária - venda de imóveis)
teve ingresso nos dois quadrimestres de R$ 4,3 milhões, de um total
previsto para o ano de em torno de
R$ 7 milhões. Isto representa 13%
da Receita Tributária (local – gera-

da na arrecadação direta de Torres)
Em relação ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços – cobrado de
empresas do setor) a arrecadação
desde o começo do ano foi de
R$ 3,5 milhões, o que representa
59,80% da projeção anual de R$
6 milhões. E este valor representa
11% da receita de tributos recolhi-

dos DIRETAMENTE em Torres.
As taxas apresentaram o ingresso de R$ 4,8 milhões contra uma
projeção anual de R$ 6,1 milhões.
Arrecadou-se, portanto, 78,50% do
valor anual previsto para o exercício de 2017. E as taxas representaram 15% das receitas tributárias
(próprias) de Torres.

Transferências Correntes ficaram quase empatadas com as receitas locais
As chamadas Transferências
Correntes tiveram o somatório,
nestes dois quadrimestres de
2017, de R$ 37,5 milhões - o que
representa 37% das receitas totais dos dois quadrimestres apresentados na Audiência Pública.
Isto mostra que este tipo de recei-

ta do orçamento torrense quase
que se equiparou ao recolhimento de tributos diretos, chamados
de Receita Tributária (que foi de
R$ 32 mi). O item mais significativo
refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação
dos Municípios – FPM –, que reali-

zou em torno de R$ 10 milhões no
período, correspondendo a 67,98%
da projeção anual de R$ 16.1 mi.
O ICMS realizou R$ 6, 1 milhões, correspondentes a 63,20%,
da projeção anual da arrecadação
de R$ 9, 8 mi. Este tributo é repasse do GOVERNO ESTADUAL. A

cota – parte do I P V A, realizou
R$ 3,1 milhões, correspondentes
a 74,79% da projeção para o exercício financeiro de R$ 4,1 milhões.
O ICMS também vem do governo
do estado e representa parte do
imposto recolhido dos veículos
em circulação com placas do RS e

de Torres.
Somados (ICMS + cota IPVA),
nos dois primeiros quadrimestres do ano a cidade recebeu em
torno de R$ 10,2 milhões. E este
montante representa 27% das
transferências totais (quase um
terço).

Em relação às despesas com investimentos, a projeção foi de R$
11.162.859,86, apresentando uma
execução de despesas no valor de

R$ 471.889,50. Essa situação se dá
em razão das obras estarem vinculadas às transferências voluntárias,
ou seja, recursos oriundos de con-

vênios e outros acordos, bem como
os recursos próprios do Município,
que estão em atraso ou em processo de revisão.

Os gastos líquidos com SAÚDE atingiram o montante de R$
8.041.436,98, o que corresponde

a 14,02% sobre a receita líquida
de impostos e transferências. A
lei exige que este percentual seja

no mínimo de 15%, o que sugere
estar praticamente dentro dos limites.

Despesas estão regulares
Considerando todas as fontes de
recursos da Prefeitura, a Despesa
total liquidada no período de janeiro a agosto de 2017, apresentou

uma execução no valor de R$ 75
milhões, valor equivalente a 51,15%
da previsão para o ano, que é de R$
146.985.263,66.

Despesas com pessoal, educação e saúde
A Despesa de PESSOAL total
calculada, conforme metodologia
adotada pelo Tribunal de Contas
do Estado do RS, considerando
os poderes executivo e legislativo, está abaixo do limite prudencial de 57,00%. Conforme apresentado, a Prefeitura de Torres
vem comprometendo (em 2017)
49,53% de seu orçamento com
pessoal locado no executivo, e
mais 2,13% repassados para gastos de pessoal do Legislativo. No
somatório, são 51,66% em despesas com pessoal.

As despesas líquidas com Manutenção e Desenvolvimento do
ENSINO e FUNDEB, acumuladas
no período, após os ajustes legais,
totalizaram R$ 10.818.869,62,
o que corresponde a 18,87% da
receita de impostos e transferências. A lei exige que este percentual seja de no mínimo 25% no
EXERCICIO. Isto quer dizer que
a prefeitura deverá acelerar os
aportes de recursos na Educação,
provavelmente com INVESTIMENTOS nas escolas, mas que também
pode ser em CUSTEIO.

Restos a pagar ainda é um problema
No ano passado, 2016, a prefeitura deixou em torno de R$ 21
milhões de restos a pagar, e deste
montante, mais de R$ 8 milhões
sem s caixa previsto (insuficiência financeira). Veja quadro com-

parativo desta conta pública ao
lado. Ele demonstra que 41,84%
do montante dos restos a pagar
apresentam insuficiência financeira, no que tange ao exercício
de 2016.
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Professores estaduais desabafam em
tribuna da Câmara Municipal de Torres
Conforme o líder do movimento, se tratou de uma espécie de “desabafo” do
movimento perante os representantes dos partidos em Torres
Por Redação A FOLHA
Participou da Tribuna Popular da última sessão da Câmara de Vereadores de Torres, realizada na segunda-feira,
dia 18/9, o professor estadual (em Torres e Dom Pedro de
Alcântara) Paulo Cesar Goulart de Quadros. Ele participou
como representante dos trabalhadores em educação do
Estado do Rio Grande do Sul, bem como representante regional do Movimento de Greve dos professores que aderiram a paralização na região. A manifestação foi de repúdio
ao governo Sartori no RS, por conta do parcelamento de
salários do setor educacional.
No Plenário da Câmara também participaram alguns
componentes do movimento de paralisação, de algumas
escolas estaduais locais que trabalham em conjunto com a
liderança de greve. Eles levaram bandeiras do CPERS (Centro dos Professores do Estado do RS) e aplaudiram a fala

Representantes do CPERS na Câmara torrense
do colega e até de vereadores - que na maioria se manifestaram de forma solidária às reivindicação dos professores.

Soluções financeiras foram listadas
Conforme informou na manifestação o representante
dos professores grevistas, o Governo do Estado do RS poderia trabalhar para recuperar recursos retirados do orçamento com a Lei Kandir - que incluiu o ICMS de indústrias
quando em benefícios fiscais, para fomentar a competição
nas exportações. Em validade deste o inicio dos anos 2000,
os valores da Lei Kandir já foram fruto de disputas jurídicas
e políticas dos governadores de todo o Brasil. “Em todos
os últimos governos não vimos governadores brigar forte
por este direito no Estado”, afirmou Paulo Cezar, em nome
do movimento.
No mesmo discurso, o manifestante compartilhou a
impressão do movimento dos trabalhadores na educação,
representados pelo CPERS Sindicato, sobre a postura política do governo Sartori em parcelar salários dos professores
junto com todos os outros trabalhadores do Poder Executi-

vo do Estado. “A crise alegada pelo governo é só para fora,
lá dentro os pagamentos estão normais, principalmente
nos poderes judiciário e legislativo (que recebem em dia
por conta de viverem dos repasses ordinários orçamentários). As isenções fiscais estão mantidas e os servidores
estão pagando uma conta que não é deles”, disse. “E agora
querem vender o Estado para pagar a conta”, reclamou.
Outros companheiros do movimento também usaram a
tribuna por pouco tempo na manifestação que, conforme
o líder do movimento, se tratou de uma espécie de “desabafo” do movimento perante os representantes dos partidos em Torres, já que a gestão e o poder de qualquer ação
para atender as demandas dos grevistas estão restritos ao
governo do Estado do RS e à Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, pois os professores em pauta são servidores estaduais.

Em protesto, professores registram boletim de ocorrência
contra Sartori
E pouco antes, na mesma
segunda-feira (18), professores
e funcionários da rede de ensino estadual de Torres chegaram
a ir na Delegacia de Polícia Civil
de Torres, para fazer um boletim de ocorrência contra o governador José Ivo Sartori, pela
falta de pagamento de salários
no início de setembro - conforme reportado pela Rádio Maristela FM. Na foto, manifestantes
Manifestação em frente a delegacia de polícia (fonte: Rádio Maristela)
reunidos em frente a delegacia,
em protesto.
gunda-feira (18), o percentual de professores paralisados
De acordo com o prof. Zé Roberto, diretor da Escola
em todo o RS chega a 70% - enquanto no começo do mês
Estadual de Ensino Médio Dom Pedro de Alcântara, na seeram 40%.

Escolas Paralisadas (mas nem todas)
Em Torres - até quinta-feira (21) - as escolas estaduais totalmente paralisadas foram Instituto Estadual de Educação
Marcílio Dias, Escola Manoel João Machado e a Escola da Aldeia Nhu Porã; Parcialmente paralisadas (trabalhando com
horários diferenciados) estavam as escolas Marechal Deodoro
(Vila São João/Torres); Governador Jorge Lacerda e Justino
Alberto Tietboehl. E as escolas que não paralisaram suas atividades eram Nossa Senhora da Gloria (Pirataba/Torres); Nossa
Senhora Aparecida (Jacaré/Torres) e Pedro Nicolau Krás Borges (Águas Claras/Torres). Na região, o jornal A FOLHA averiguou que as Escola Estadual Angelina Maggi (de Três Cachoeiras) e de Dom Pedro de Alcântara também aderiram a greve.
Em conversa com um professor estadual de Torres (mas
que atualmente não está em estado de greve) fomos informados que o momento é de grande dúvida entre os professores. "A falta de garantias dos pagamentos salariais - situação
que se arrasta há mais de 2 anos - já fez vários professores

desistirem da carreira e buscarem outras alternativas de trabalho. Há ainda um sentimento - entre muitos professores
que não aderem a greve - de incerteza de atingir os objetivos com a paralisação, uma vez que várias greves já foram
realizadas e que, mesmo assim, o governo Sartori mostra-se
irredutível, mantendo os salários parcelados. Parece que é o
propósito mesmo (do atual governo) deixar a educação estadual sucatear".
Outra questão salientada pelo professor entrevistado é
o fato do ano letivo de 2017 ser prejudicado, uma vez que
as escolas precisam cumprir os 200 dias letivos e 800h de
aula - o que faria que as aulas entrassem verão adentro. Mas
apesar de sua escola não ter aderido inteiramente a greve, o
professor acha importante que se mantenha a pressão sobre
o governo estadual, pois a falte de garantia de salários - que
gera insegurança financeira nos lares - faz com que professores percam o foco em sua (importantíssima) atividade
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Após ser transferido, ocorre neste domingo na Guarita
DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE RIOS & PRAIAS
Jornal A FOLHA realizou entrevista com Alexis Sanson, organizador do evento e idealizador do Projeto Praia Limpa Torres
Por Guile Rocha
No próximo domingo, 24 de setembro, pontualmente as 9h30, ocorre mais uma ação do Dia Mundial de
Limpeza de Rios e Praias (DMLRP) em
Torres. O DMLRP estava previsto para
ocorrer no domingo passado, 17 de

dezembro, mas acabou sendo transferido em decorrência da previsão de
tempo ruim. A realização é do projeto
Praia Limpa Torres (Vinculado a AST) e
do Gemars (Grupo de Estudos sobre
Mamíferos Marinhos do RS).
Evento global, que acontece simultaneamente em mais de 100 países,

em Torres a ação ocorrerá pelo quarto
ano consecutivo na Praia da Guarita, junto às instalações do Centro de
Eventos (antigo restaurante). No ano
passado, durante a ação de limpeza
de praia, 4 mil itens (de lixo) foram coletados e catalogados, e mais de 300
pessoas estiveram unidas no evento.

Organizador do evento fala sobre experiência e palestrantes
Em entrevista ao jornal A FOLHA,
o idealizador do Projeto Praia Limpa
Torres e organizador do DMLRP na cidade, Alexis Sanson, ressaltou que, a
cada nova edição do evento, sempre há
a procura por proporcionar uma experiência única e valiosa para todos que
dedicam seu precioso tempo em prol
de uma causa tão nobre, agindo por
nosso patrimônio natural - sejam nos-

sas praias, rios ou oceanos. "Este ano
teremos surpresas, e convidamos todos
torrenses, veranistas e até turistas que
amam nossa Torres a estarem presentes".
Os palestrantes do evento DMLRP
de 2017 serão o professor Geraldo Lima
e canoísta olímpico Gustavo Selbach.
Alexis ressalta que estes palestrantes
foram criteriosamente convidados pelo

conhecimento e experiência que tem
sobre temas importantes e, logicamente, relacionados com a causa ambiental.
"Mas é importante informar que este
não é o único requisito necessário, e
sempre nos sensibilizamos com o vínculo afetivo que estes convidados tem
com à cidade de Torres. Desde 2014
nossos convidados preencheram este
perfil", salienta o idealizador do projeto

Praia Limpa.

processo irreversível de esgotamento
dos nossos recursos naturais", reflete.
Sejam em ações de limpeza voluntária de praia, executadas pelo projeto
Praia Limpa Torres, ou nas palestras de
educação infantil na rede de ensino escolar de Torres, Alexis Sanson entende
que a melhor educação se dá através
do exemplo. "Assim sendo, o evento

DMLRP sempre proporciona essa experiência: seja para conscientizar jovens e
adultos ou para educar nossas crianças,
que representam nosso futuro e que
aprendem através do exemplo de tantos
voluntários unidos em prol da preservação da nossa natureza. Uma experiência
única que se leva para o resto da vida,
seja no sentido de questionarmos a ne-

Torres: diferenciada no quesito meio ambiente
Segundo Alexis Sanson, o DMLRP
já é um evento consolidado em Torres
- uma vez que já há 4 anos vem sendo
realizado, sempre com grande adesão e
divulgação. Para ele, toda repercussão
da ação coloca a cidade de Torres como
diferenciada no quesito meio ambiente.
"Somos uma cidade diferenciada por
suas belezas naturais e, sem duvida,

o maior objetivo do DMLRP é despertar ainda mais essa vocação de 'cidade
ambiental' na nossa comunidade. No
exterior, cidades que atingem um selo
de certificação ambiental trazem em
conjunto para sua comunidade inclusive
ganhos turísticos, comerciais e sociais.
Como sociedade temos o dever de evoluir antes que nos encontremos em um

cessidade de consumo que temos, seja
no sentido de identificarmos o impacto
do ser humano ao meio ambiente. Por
exemplo: um dos itens mais coletados
nas praias do mundo é o CANUDINHO
PLÁSTICO. Existe necessidade de consumirmos em larga escala esse item?", finaliza o idealizador do Projeto Praia Limpa e organizador do DMLRP em Torres.
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Fausto Araújo Santos Jr.

DEMANDA ESTADUAL em Ambiente MUNICIPAL
Professores em greve estiveram participando da sessão da Câmara desta última segunda-feira, dia 18 de setembro. Eles foram
lá explicar o porquê de estarem em movimento de greve e dizem que só saem da greve se
o ESTADO DO RS passar a pagar os salários da Educação em dia, sem parcelamentos
como o governo Sartori tem feito já a algum
tempo, de forma sistêmica.
Os vereadores que se manifestaram na
sessão e se referiram ao assunto apoiam os
professores, principalmente em sua demanda: o pagamento do salário em dia. Mesmo
vereadores do PMDB - partido do governo
Sartori - neste quesito se colocam do lado dos
professores, de certa forma apoiando a greve.
Na prática os rebelados foram à Câmara
para DESABAFAR no meio político. Nada
de PRÁTICO pode ser feito pelos vereadores, a não ser PRESSIONAR os políticos de
suas siglas que estão no governo ou que estão
com mandato na Assembleia Legislativa do
RS. E, talvez, minimizar o mal estar dos PAIS
dos alunos e dos próprios alunos das escolas
estaduais que sofrem pelo não cumprimento

do calendário em alguns colégios locais.
Em minha opinião, o governo ANTERIOR
AO DE SARTORI - o de Tarso Genro - deu
AUMENTOS para muitas categorias de servidores que o orçamento do Estado não podia
assimilar. E, para complicar ainda mais, no
mesmo momento o Brasil começou a entrar
em crise fiscal, com PIBs negativos, o que
gerou crises em Estados, municípios e não
União. Só no governo Federal, o déficit orçamentário é de quase R$ 200 bilhões previstos
para este ano. E no estadual, o déficit deve
ficar em torno de R$ 6 bi.
Particularmente, acho que os professores
deveriam, sim, sair da lista de servidores em
atraso. Trata-se de uma categoria que ganha
pouco na maioria dos casos e possui posição
estratégica na cidadania, pois ensina nossas
crianças e adolescentes. Mas há de entender a
decisão de respeitar os princípios de IGUALDADE previstos na hora da definição de
prioridades orçamentárias, o que obriga gestores a tratar o que está contratado de forma
IGUALITÁRIA, sob pena de infringir a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

SEM DINHEIRO DE FORA
Na apresentação das METAS FISCAIS
do segundo quadrimestre deste ano (que
soma os números do período entre janeiro
e agosto de 2017), a prefeitura mostrou que
o governo anterior deixou POUCA COISA
de verbas REGISTRADAS em projetos ou
emendas parlamentares em Brasília para
serem enviadas para Torres. Em relação
às despesas com investimentos, por exemplo, a projeção foi de R$ 11.162.859,86,
mas a apresentação mostrou somente R$
471.889,50 investidos nestes oito meses.
Essa situação se dá em razão das obras

de investimentos na maioria das vezes
estarem vinculadas às transferências voluntárias, ou seja, recursos oriundos de
convênios e outros acordos, bem como
os recursos próprios do Município, que
na maioria das vezes entram como CONTRAPARTIDAS em projetos onde a verba
MAIOR é federal ou estadual.
Mas se a meta foi de R$ 11 milhões no
orçamento, de algum lugar os idealizadores da peça orçamentária devem ter tirado
os R$ 11 milhões previstos. Vamos aguardar.

APORTES NA EDUCAÇÃO SERÃO NACESSÁRIOS
Na mesma apresentação, os números
mostraram que as despesas líquidas em
EDUCAÇÃO, acumuladas no período
dos dois quadrimestres - janeiro a agosto -, após os ajustes legais totalizaram
R$ 10.818.869,62, o que corresponde a
18,87% da Receita de Impostos e Transferências. Observa-se, nesse caso, que o Município, no próximo trimestre deverá fazer
ESFORÇO ORÇAMENTÁRIO para AUMENTAR os recursos colocados na pasta
da Educação, já que a exigência LEGAL é

de no mínimo 25%, limite este estabelecido pela Constituição Federal e válido para
TODOS os municípios.
Se o orçamento líquido chegar a R$ 130
milhões, por exemplo, o investimento em
EDUCAÇÃO deverá de ser no mínimo de
R$ de 32,5 milhões. Se até agora houve
somente R$ 11 milhões investidos, faltaria R$ 21,5 milhões a serem investidos
na EDUCAÇAO em somente três meses.
Mas o orçamento pode cair e os números
mudam completamente.

Cobertor curto
A mesma apresentação que sugere que
tenha de haver muito investimento em Educação mostra que faltam quatro meses para
COMPLETAR o exercício fiscal e números
podem se modificar. Por exemplo, o orçamento pode CAIR... Mas se o orçamento
cair e ficar somente em, por exemplo, R$
110 milhões quando líquidos, os 25% previstos para a educação ficam em R$ 27 mi,
o que exige menos esforço orçamentário da
prefeitura.
Mas aí a despesa de pessoal é que pode
ULTRAPASSAR a lei. É que aí o cálculo é
INVERTIDO. O percentual não é mínimo;
é MÁXIMO... E a despesa de pessoal foi
de R$ 52 milhões nos 2/3 do ano (dois quadrimestres). Isto indica que até o final do
exercício esta despesa deve ficar no mínimo

em R$ 70 milhões, o que representa 63%,
acima do LIMITE legal que é de 59,9%.
Isto se o orçamento cair se comparado com
o projetado.
Trata-se de cobertor curto, ou seja, a
queda de arrecadação pode ajudar a atingir as metas em Educação (25%) e Saúde
(15%), porque quanto menor o valor total
arrecadado, mais fácil fica para atingir os
limites mínimos de investimento. Mas, ao
contrário, quanto menor é o orçamento REALIZADO, mais sobe o PERCENTUAL da
despesa de pessoal sobre o valor do orçamento. E é difícil equilibrar as despesas que
são fixas e formada de PESSOAS, muitas
delas (a maioria) ESTÁVEIS no emprego,
proibidas de serem demitidas, como pode
ser feito na iniciativa privada.

Confiança e oposição
O vereador Carlos Jacques (PMDB), na última sessão da Câmara mostrou que está trabalhando para vender a ideia de dar autonomia
para que o prefeito Carlos Souza possa operar
seu orçamento. Ele acha que somente nesta LDO
(que está para ser votada na Câmara) a prefeitura
atual vai conseguir mostrar à que veio se for avaliada a questão do PERFIL ORÇAMENTÁRIO.
E tem razão.
Mas Jacques acha que a questão é acreditar ou não acreditar na prefeitura. Diz que não
adianta um puxar a corda para um lado quando
o outro está puxando para o lado oposto. E colocou PIMENTA no assunto quando se referiu
ao conceito dado pela SOCIEDADE a TODA a
classe política atual, sugerindo que seria hora de

a classe se unir.
Trata-se de UMA das ÓTICAS da questão,
uma ótica otimista. E mesmo assim, quando há
fatores fortes de OPOSIÇÃO entre uma forma
de pensar a política e outra forma de pensar a
política e eleger PRIORIDADES, usando como
pano de fundo as IDEOLOGIAS dos partidos, a
MUDANÇA de estrutura orçamentária, faz, sim,
parte do sistema e deveria ser buscada por partidos ou políticos que têm certeza daquilo que
acreditam.
Agora, se no orçamento as prioridades estão
PROXIMAS daquelas que se acredita, mesmo
sendo oposição - como é o PMDB do vereador
Jacques – se pode, sim, apoiar até de forma INTEGRAL um PPA, uma LDO ou até uma LOA.

DUAS VANTAGENS
O CREA e a Asenart (Engenheiros e agregados) de Torres conseguiram trazer para a
cidade um avento ESTADUAL que une todas
as categorias profissionais ligadas ao sistema
do CREA. São entidades de classe que trabalham sob a ótica CIENTÍFICA. Trabalham
com inteligência e inovação e colaboram para

a sociedade para levar as coisas para a lógica e
evitar erros, aumentando a segurança de toda
a sociedade e aumentando a EFICIÊNCIA DO
dia a dia do sistema produtivo.
Mas são também 200 pessoas de alto nível
de conhecimento que estão TODO O FINAL
DE SEMANA em Torres. Eles estão consumindo nos hotéis (como no
Hotel Encantos - onde está
sendo realizado o encontro técnico), em restaurantes e no comércio, muitos deles em companhia das famílias. Isto gera
renda para Torres e promove
que pessoas que não conhecem
bem a cidade VOLTEM para
cá no verão, o que é bom para
qualquer lugar que vive do turismo.
Parabéns ao CREA e a Asenart.
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PEDÓFILO CONDENADO É
RECAPTURADO PELA BM EM TORRES

Na foto, veículo alvejado e marcado por sangue. Autor dos disparos foi
preso um dia depois
Na final da manhã de quinta-feira passada (14)
houve uma tentativa de homicídio no centro de
Tores, na rua Benjamim Constant - quando o carro
conduzindo por Luciano Fereira Golçalves foi alvejado, sendo que Luciano foi atingido por alguns destes
tiros, sendo posteriormente atendido no hospital,
onde chegou com o carro marcado por sangue, e
cravejado pelas balas. A teoria inicial da Polícia Civil
era de que o crime seria um acerto de contas em decorrência do tráfico de drogas, conforme o delegado
Celso Alan Jaeger.
E logo na noite de sexta-feira (dia 15), a Brigada
Militar tomou conhecimento da identidade do autor, sendo que já havia mandado de prisão contra
o suspeito." Os policiais militares adotaram diligências de averiguações nos locais possíveis de encontrar o criminoso e obtiveram êxito na prisão, no
bairro Campo Bonito, no interior de um veículo Fiat
Uno de cor verde", explicou o comandante da BM
de Torres, Fábio Hax Duro.
O preso, de 30 anos (que não teve o nome divulgado pela BM de Torres) foi apresentado na Delegacia de Polícia e após recolhido à Penitenciária de
Osório.

Na manhã de quarta-feira (20)
uma guarnição da Brigada Militar
cumpriu um mandado de prisão
contra um homem que cometeu
crime de pedofilia e estava fora
do sistema prisional (onde deveria estar cumprindo pena). Em
razão da gravidade do fato, os
policiais militares de Torres focaram no êxito da medida. Após
diligências, encontraram o criminoso às margens da BR 101, km
12. Foi preso e recolhido à Penitenciária de Osório.
Conforme a BM de Torres, os
referidos crimes de pedofilia teriam sido cometidos em Torres,

Mais foragidos capturados pela BM de
Torres
Na tarde do último
domingo (17), uma guarnição da BM de Torres
efetuou a prisão de um
homem, no bairro Igra Sul
(rua Capaverde). O indivíduo, que estava com mandado de prisão em aberto, desobedeceu a ordem
de parada tentando fugir
a pé pela via por inúmeras quadras. Entretanto, o
mesmo foi acompanhado
e capturado. Foi dado voz
de prisão ao foragido, que
da Delegacia de Polícia de Torres foi encaminhado para a Penitenciária de Osório.
Já na noite de segunda-feira, 18, na
praia Torres Sul (Divisa entre Torres e Arroio do Sal), guarnições da Brigada Militar
de Torres e Arroio do Sal prenderam outro
homem. Em diligência de busca, logo os
policiais encontraram o indivíduo nas pro-

ximidades do local indicado como sua residência. Contra o mesmo havia um mandado de prisão preventiva, em decorrência
de crime de roubo cometido recentemente
em Arroio do Sal. Conforme a BM de Torres, o homem possui antecedentes por tráfico de drogas, furto em veículo, dentre outros. Ele foi encaminhado para a Delegacia
de Polícia de Torres.

EM POSSE DE ENTORPECENTES, Homem é PRESO
POR DESOBEDECER ORDEM JUDICIAL
TORRES - Na manhã desta quarta-feira, 20,
uma guarnição da Brigada Militar de Torres
efetuou a abordagem de um homem e encontrou, dentro de sua mochila um tijolo de maconha, pesando 27 gramas e mais uma porção de 1,5 gramas da mesma droga. Também

constatou, através de consulta, que o indivíduo estava em prisão domiciliar com a obrigação, dentre outras, de não delinquir. Foi dado
voz de prisão por desobediência e por posse
de entorpecentes, e o mesmo foi conduzido
para Delegacia de Polícia para registro.

em 2008,e também em Terra de
Areia, em 2009 – com intervalo
de tempo de 4 meses entre ambos. “Não há grau de parentesco
(entre o criminoso e as vítimas),
sendo este apenas conhecido do
mesmo bairro. Foram contra dois
adolescentes, de 12 e 14 anos,
que o denunciaram em ocorrências distintas”, salienta o comandante Fábio Hax Duro.
O mandado de prisão do indivíduo é em decorrência de condenação, já definitiva, de 06 anos
de pena privativa de liberdade,
sendo que o regime a ser cumprido pelo mesmo é o semiaberto.

Veículo clonado apreendido e
morador de Torres preso
A PRF prendeu, na tarde
desta segunda-feira (18), em
Santo Antônio da Patrulha, um
homem que conduzia um automóvel clonado e com documentos adulterados.
Em fiscalização na Freeway
foi flagrado um automóvel GM/
Ônix em excesso de velocidade.
Após abordar o veiculo, que
portava placas de Criciúma,
os policiais constataram que
se tratava de mais um veículo "clonado", pois estava com
chassi remarcado, numeração
de motor suprimida, placas
"frias", e o CRLV era roubado e

adulterado. O veículo foi roubado de uma locadora de veículos
e originalmente era emplacando em Belo Horizonte-MG.
O condutor, um homem de
42 anos e morador da Praia
Real em Torres, ainda estava
com sua CNH cassada e vencida
desde o ano de 2010. A cassação da CNH se deu em virtude
de em 2015 ter sido flagrado
em Torres com a CNH suspensa. Ele também possui diversas
prisões por falsificação de documentos, estelionato, exercício ilegal da profissão e crime
ambiental.

PERIGOSO FORAGIDO É PRESO NO
CALÇADÃO DE TORRES
Na manhã desta segunda-feira,
dia 18/9, uma guarnição da Brigada Militar abordou um suspeito,
na Avenida Beira Mar, no Calçadão
da Praia Grande, em Torres. Ao
averiguar o controle os policiais
descobriram que seria ele mesmo
o homem contra o qual existia um
mandado de prisão expedido em
razão de condenação definitiva do
judiciário que estava solto.
A BM algemou o suspeito e um
dos policiais colocou o mesmo

dentro da viatura, quando o mesmo BM portava uma espingarda
para proteção do trabalho. O preso não esboçou reação e o condenado foi conduzido à delegacia
de polícia para após ser encaminhado consequentemente para a
Penitenciária de Osório. Conforme
informa a Brigada Militar, o preso
possui inúmeros antecedentes criminais, dentre os quais: homicídio,
roubos e porte ilegal de arma de
fogo.
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Prefeitura e Parque Itapeva encaminham ações
para o município
Com Prefeitura de Torres
O prefeito Carlos Souza recebeu na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro, o
gestor do Parque Estadual de Itapeva, Paulo
Carlos Grübler, e a técnica ambiental Danubia Nascimento, para tratarem de várias
questões pontuais ambientais. Como resultado, entre os encaminhamentos, deverá
ocorrer em breve reunião dos técnicos que
elaboram o Plano Diretor com entidades ligadas ao meio ambiente, como o PEVA. O
encontro foi acompanhado pela secretária
de Meio Ambiente e Urbanismo, Eliana Machado.
Pensando no movimento do verão, o
gestor apresentou sugestões para melhorar
a mobilidade urbana, como um novo itinerário para entrada e saída da cidade e a

implantação de uma extensa ciclovia. Ainda
tratando da temporada, a presença de veículos na Praia de Fora também foi abordada.
Para o prefeito Carlos Souza, é importante a parceria da Prefeitura com as lideranças
de diferentes áreas para encaminhamento
de ações no Município. Ainda neste encontro, o prefeito apresentou iniciativas positivas que ocorreram nos últimos meses com
relação ao acolhimento do lixo extra domiciliar, destacando, porém, a insistência de
muitos em descartarem os resíduos em terrenos próximos ao Parque do Balonismo, ao
invés de utilizarem o PEV- Ponto de Entrega
Voluntárias no Horto da Corsan. Na tentativa de viabilizar a questão, foi solicitado ao
PEVA o licenciamento de área junto ao Parque para funcionar como transbordo.
Danúbia e Paulo, do PEVA, em reunião com prefeito Carlos (d)

Plano de uso do PEVA
A viabilidade econômica do Plano de
Uso Público do Parque também foi abordada na reunião. O gestor do Parque pediu o apoio político do prefeito para sua
concretização. O Plano é o documento

que apresenta as regras para visitação,
atividades e serviços que serão praticados
na unidade de conservação e necessita
da atuação público privada para sua realização, destacou o gestor. O trabalho visa

possibilitar o benefício social e econômico
dentro da viabilidade ambiental.
O Plano de Uso do Peva é coordenado pelo Instituto Curicaca, através de um

Termo de Ajustamento de Conduta aplicado ao Condomínio Ocean Side (empresa
Arcadia), pelo Ministério Público, onde a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi
a beneficiada.

Eventos e debates envolvem
30º Festival de Balonismo é
Sindicato dos Trabalhadores Rurais divulgado durante Miss Infantil RS
de Torres

Encontro com representantes do STR, Secretaria da Agricultura, SDR, FETAG e o
Prefeito de Torres
Dia 13 de setembro, aconteceu um Seminário em Terra de Areia com a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(STR) de Torres. Na ocasião, muitas lideranças e produtores comercializam na Ceasa,
discutindo sobre a garantia do alimento
seguro com palestras orientadoras entre
técnicos e agricultores, frente a frente.
Ainda dia 13 de setembro à noite, a Comissão Especial que trata sobre o Projeto
Rota Turística entre Torres e Mampituba,
reuniu-se com o Prefeito Carlos Souza. Conforme o presidente do STR, José Carlos de
Matos, "ficaram todos empenhados em
buscar recursos para este importante projeto".A comissão dos Aposentados do STR
também se reuniu e definiu a organização

para participar do Encontro Regional, que
será comemorado na Comunidade de Chapecozinho - Município de Morrinhos do
Sul, dia 07 de outubro de 2017 - com uma
programação organizada pelos sindicatos
da Regional Litoral.
Já na sexta-passada (Dia 15) reuniram na
Sede do Sindicato o STR, EMATER, Secretaria da Agricultura, SDR, FETAG e o Prefeito
de Torres. No momento, detalhou-se sobre
a próxima feira Sabor Gaúcho que pela 6ª
Edição se realizará em Torres, entre os dias
30 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018 oportunizando a comercialização de mais
de 50 agroindústrias familiares, oferecendo
produtos de qualidades aos consumidores
locais e visitantes.

A divulgação do 30º Festival Internacional de Balonismo foi um dos destaques junto a cerca de 20 comitivas do
interior do Rio Grande do Sul que participaram recentemente, em Torres, do
evento Miss Infantil Rio Grande do Sul. O
concurso aconteceu entre os dias 9 e 11
de setembro no Guarita Park Hotel por
meio da promotora Geny Rayo.
A propagação do Festival ocorreu
através de distribuição de material pela
Corte do Balonismo
que entregou kits
oficiais aos jurados
e a todas comitivas
do interior do Estado
presentes. A ação de
divulgarvisa potencializar o turismo na
cidade. A Corte vai
difundir o evento em

diferentes oportunidades e regiões.
A atuação da Rainha e das Princesas
contou com a preparação de maquiagem
do Boticário Torres e da equipe de cabeleireiros do evento Miss Infantil. A Corte
do Balonismo tem como apoiadores Jaqueline Lima Hair Design e o Boticário. O
30º Festival Internacional de Balonismo
vai ocorrer entre os dias 27 de abril e 1º
de maio de 2018.
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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.

1-EM TORRES Apartamento de Três dormitórios, banheiro suíte e social, com sacada
e box. No centro, excelente oferta. COD.
PZ03119 – R$350.000,00
2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul, Três
dormitórios, terreno 10x25. R$ 180.000,00
COD PZ03154
3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social,
banheiro de serviço, área de serviço, cozinha,
sacada com churrasqueira, garagem, próximo
à Igreja Santa Luzia na Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 – COD. PZ03460
4-APARTAMENTO DOIS DORMITÓRIOS
semi mobiliado com cozinha americana, sala
de estar, um banheiro social. Edifício bem localizado no centro de Torres e 02 quadras da
praia, junto a praça XV de 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 imobiliária. PZ01463

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 dormitório 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 Sexta-Feira, 22 de Setembro de 2017

A FOLHA

A FOLHA

GERAL
VALDINEI SILVEIRA
LEILOEIRO PÚBLICO
OFICIAL
EDITAL DE LEILÃO/ PRAÇA
ÚNICO COM DUAS CHAMADAS e
INTIMAÇÃO

VALDINEI SILVEIRA, Leiloeiro Público Oficial,
Mat. 202/04, FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo EXMO. SR. DR. RUI FERREIRA DOS
SANTOS, JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE TORRES - RS, NA FORMA DA LEI, a todos quantos o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a Vara do Trabalho de Torres levará à venda em Hasta
Pública, nas datas, local, horário e nos termos do art. 888, § 1º, da CLT, os bens penhorados nos processos
abaixo relacionados.
Dia 03 de outubro de 2017 – às 10:30 horas

Local: Rua Pará, 1351 – Torres/RS.

Lote 01
Processo nº: 0020886-74.2016.5.04.0211
Reclamante: JOÃO OLIMPIO MARQUES MACIEL
Reclamada: FERMINO ROGLIO (ESPÓLIO DE)
Descr. Bens: Um prédio de alvenaria com 262,04m², construído sobre um terreno urbano situado no Município de Torres, Bairro Praia da Cal, constituído pelo lote 11 da quadra 112, medindo 13,00 metros de frente ao
norte, com a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, por 30,00 metros com a Rua São Domingos, onde também
faz frente e forma esquina, perfazendo uma área superficial de 390,00m², com demais especificações constantes
na matrícula nº 47 do Registro de Imóveis de Torres/RS. Avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta
mil reais).
Advertências Especiais: Os bens serão alienados em um único leilão, e serão aceitos, na primeira chamada,
lanços a partir valor da avaliação, e, na segunda chamada para os bens não vendidos, serão aceitos lanços pela
melhor oferta, desde que não caracterize preço vil; Não havendo licitantes no primeiro e segundo leilão/praça
fica desde já autorizado o Leiloeiro a proceder à VENDA DIRETA dos bens, na forma do art. 888, § 3º da
CLT; Pelo presente Edital ficam as partes, procuradores, herdeiros e credores intimados, caso não tenham sido
localizados por via postal ou pelo Sr. Oficial de Justiça; A comissão do Leiloeiro será de 10% (dez por cento)
sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição e correra por conta do comprador, adjudicante ou remitente; Depois de publicados os editais, nas hipóteses de acordo, remição, anulação ou qualquer cancelamento
por interesse das partes, será devido pela executada o reembolso com as despesas de publicações e comissão do
leiloeiro, desde já fixada, para esse fim, em 1,5% do valor da avaliação para bens imóveis e 2,5% para bens móveis, tendo como limite o valor de R$ 3.000,00; Os bens são vendidos no estado em que se encontram, sendo
de responsabilidade exclusiva do arrematante a vistoria dos mesmos antes da venda judicial, não se admitindo
reclamação posterior; Existindo qualquer ônus relativos à IPVA, IPTU, débitos condominiais ou multas incidentes sobre o bem, considero aplicável o art. 130, parágrafo único do CTN, ou seja, os tributos, taxas e demais
despesas sub-rogam-se no preço, devendo, estes credores, concorrer com os demais credores existentes nos
autos. Se a venda judicial for anulada por culpa do arrematante, não haverá devolução da comissão de leilão.
Ao participar do certame de venda, o arrematante concorda com os termos do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, que será publicado na forma da lei,
e fixado no lugar de costume. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial pelo fone/fax (51) 3626 2769 ou
na Rua Júlio de Castilhos, 283, centro – Torres/RS. E-mail: vsleiloes@vsleiloes.com e no site: www.vsleiloes.
com. Torres, 10 de agosto de 2017.
RUI FERREIRA DOS SANTOS
Juiz do Trabalho

VALDINEI SILVEIRA
Leiloeiro Público Oficial
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O QUE É IGUALDADE SOCIAL?
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.
A igualdade social é um conceito de justiça social segundo o qual todos os membros de uma
sociedade têm direito à igualdade de oportunidades.
De acordo com a justiça social, todas as pessoas, além de ter os mesmos direitos políticos e
civis, devem ter acesso igual ao bem-estar social e, neste sentido, o mesmo direito e as mesmas
oportunidades de educação, saúde e trabalho.
A busca da igualdade social é consequência de situações de discriminação e segregação social,
que impedem a igualdade de direitos e oportunidades para que todas as pessoas se desenvolvam plenamente como indivíduos, de acordo com suas aspirações e suas possibilidades.
Os fatores envolvidos nas injustiças sociais deste tipo são econômicos (distinção discriminatória entre ricos e pobres), raciais (discriminação em relação a minorias étnicas) ou gênero
(discriminação por sexo), entre outros.
Ao longo da história da humanidade, ocorreram muitas situações diferentes de desigualdade
entre indivíduos ou grupos de sociedades (racismo, escravidão, sexismo, xenofobia, homofobia, etc.), o que levou a conflitos que procuraram acabar ou neutralizar tais situações.
Teoricamente, de acordo com a igualdade social, todas as pessoas devem ser tratadas da mesma maneira. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas
(ONU) sustenta que "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos".
A igualdade social é um conceito que foi tomado como uma bandeira no campo da política
por alguns partidos, movimentos ou ideologias que procuram promover diferentes modelos
organizacionais em que a igualdade social é possível.
Na forma como as sociedades humanas estão formadas, existe uma grande tensão entre os
ideais igualitários e elitistas. Desde o Iluminismo, o igualitarismo tornou-se dominante na sociedade ocidental. As desigualdades da sociedade feudal foram compensadas por revoluções
liberais e, como consequência, as reformas sociais democráticas reduziram as desigualdades
do capitalismo. A igualdade social ainda ocupa um lugar proeminente na agenda dos políticos.
Existem várias formas de atingir o objetivo da igualdade social: a redistribuição do poder, a
redistribuição do conhecimento e a redistribuição da renda. A última abordagem é baseada
nos chamados "estados de bem-estar social".
Numa visão positiva, a hipótese de que um estado de bem-estar desenvolvido provoca uma
maior igualdade social e está baseada nos seguintes argumentos:
Em primeiro lugar, a igualdade social é entendida como uma maneira de corrigir os males do
capitalismo e a melhor maneira de alcançá-lo seria através da redistribuição da riqueza, especialmente através da segurança social e outras despesas de assistência social. Quanto maior a
participação da renda nacional nesse propósito, menor será a desigualdade.
Em segundo lugar, a superioridade do estado como produtor de bem-estar é questionada. O
estado seria insensível à demanda do consumidor e proporcionaria muitos serviços errôneos,
enquanto distribuíam e produziam ineficientemente. Sua capacidade seria limitada por problemas fiscais. Portanto, um sistema misto produziria mais bem-estar ao mesmo preço e, desta
forma, funcionaria igualmente.
Em terceiro lugar, argumenta-se que os estados de bem-estar desenvolvidos tendem a criar
involuntariamente novas desigualdades, a combinação de provisões benevolentes e controle
deficiente leva a população a "armadilhas de pobreza". A atenção estatal moderada ou a prestação de assistência social por instituições não-governamentais implicaria maiores incentivos
para o sucesso e não encorajaria a renúncia a permanecer em uma posição de classe marginalizada.
A igualdade na sociedade garante o direito de todos os cidadãos, independentemente da classe social, local de residência, sexo, raça ou religião, exigir o mesmo tratamento, as mesmas
oportunidades e as mesmas obrigações.
A igualdade social é uma parte inseparável da justiça social. Sua função é intervenção em
situações ou em fatores que provocam discriminação, intolerância e desigualdade para evitar
repetir os erros de injustiça na história da humanidade.
Como exemplo de fatores importantes para a igualdade social, temos:
O sufrágio universal que é o direito de votar para todos os cidadãos com idade legal.
A saúde é um direito humano fundamental que é abrangido pelo direito à vida.
O acesso a um sistema de educação para todos é um exemplo de igualdade em uma sociedade.
O direito de expressar-se livremente sem ser censurado pela pressão ou poder é um exemplo
de igualdade na sociedade.
O acesso à justiça para todos os cidadãos é um exemplo de igualdade em uma sociedade.
Parece uma sociedade utópica, porem a busca permanente desta utopia com certeza tornará
a vida em sociedade melhor do ponto de vista da felicidade humana.
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Ministério da Cultura quer evitar
desperdícios com a Lei Rouanet
O Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, tem planos ambiciosos para o ministério da Cultura. Ele
quer reformular o sistema de controle da Lei Rouanet e do Fundo Setorial da Ancine até o fim do governo Temer. A busca é a redução de desperdícios.
Ao assumir (em Julho) Sá Leitão se comprometeu
em reduzir pela metade o gargalo de avaliação de
prestação de contas de projetos.
A nova tecnologia que será aplicada já foi escolhi-

da: chamada de ‘blockchain’, ela vai analisar todas
as justificativas de despesas feitas por peças, show e
musicais que receberem verba do governo. O intuito é evitar desperdícios e falcatruas - uma vez que
a Polícia Federal revelou fraudes (recentemente) na
destinação irregular dos recursos da Lei Rouanet.“Vai ser o nosso legado para a administração pública”, disse Leitão. Outros setores do governo estão
estudando migrar para o novo sistema.

Sobre a Lei Rouanet
A Lei Federal de Incentivo à Cultura é a denominação dada a Lei nº 8.313 do dia 23 de dezembro
de 1991. Sancionada pelo ex-presidente Fernando
Collor de Mello é a lei que institui políticas públicas
para a cultura nacional, como o PRONAC. Essa lei é
conhecida também por Lei Rouanet (em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, secretário de cultura
de quando a lei foi criada).

As diretrizes para a cultura nacional foram estabelecidas nos primeiros artigos, e sua base é a
promoção, proteção e valorização das expressões
culturais nacionais. O grande destaque da Lei Rouanet é a política de incentivos fiscais que possibilita
empresas (pessoas jurídicas) e cidadãos (pessoa física) aplicarem uma parte do IR (imposto de renda)
devido em ações culturais.

CINECLUBE TORRES APRESENTA:
TragoComigo (2013)

Direção: Tata Amaral - Brasil - Drama
SINOPSE: Exibida como série na TVCultura, foi sapientemente adaptada
numa longa-metragem com um excelente ritmo dramático, que trata da
preparação de uma peça teatral por
parte de um ator e encenador para
reavivar a própria memória pessoal, e
coletiva, dos eventos dramáticos no período negro da ditadura brasileira. Um
filme relevante e, infelizmente, ainda
atualíssimo, cedido gentilmente pela Pandora
Filmes.

QUANDO? - 2ª Feira - 25 de Setembro - 20h ***
SESSÃO GRATUITA
ONDE? Restaurante A Prainha (Rua Joaquim Porto, 151)

A FOLHA
PLANTAMOS SEMENTES PARA CONTEMPLARMOS AS
FLORES E COLHERMOS OS FRUTOS

11ª PRIMAVERA DOS MUSEUS:
MUSEUS E SUAS MEMÓRIAS
POR LUANA GONZALEZ BASSA
MUSEÓLOGA (COREM RS 0184-I) – DIRETORA DO MUSEU TRÊS TORRES - SAPT

Os museus, assim como as primaveras florescem. Entre os dias 18 a
24 de setembro comemora-se a 11ª Primavera dos Museus. Este ano o
tema escolhido pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, foi “Museus e suas Memórias”.
Este tema remete à importância de olharmos para dentro de nossos museus, para a história que eles contam, sobre o que, para quem
e quais as formas que essas memórias estão sendo salvaguardadas e
expostas. Os museus precisam ser acessíveis de modo que essas memórias possam reverberar para além de suas portas e janelas.
As instituições museológicas são guardiãs de memórias, materializadas em objetos, documentos e diálogos. São lugares que instigam
nossas lembranças através de referências, ou são espaços de estranhamento, por serem incomuns ou até pouco interessantes. Causam questionamentos, dúvidas e espanto. Podem trazer medo, alegria e curiosidade. Mas de fato, estes locais são cheios de significados.
As memórias que os museus guardam deles mesmos são tão valiosas
quanto qualquer acervo ali exposto. Os museus dialogam diretamente
com seus acervos, com o local onde estão inseridos e por si só carregam
o poder de serem lembrados e visitados. Portanto a memória que os
museus compõem são também memórias que compõem os museus.
Há mais de vinte anos a SAPT conta com uma instituição museológica, o Museu Três Torres, que salvaguarda as memórias da então Sociedade dos Amigos da Praia de Torres, fundada em 1936, no antigo Bar
Abrigo. O acervo é composto por objetos, documentos, fotografias que
contam a história e evocam memórias desta associação.
Localizado na sede do clube, conta com um acervo relacionado à história da Associação dos Amigos da Praia de Torres, que desde sua fundação vem participando da história do município de Torres. Assim, falar
da SAPT é também falar da história local.
Atualmente o museu passa por uma reformulação e atualização nos
espaços expositivos e técnicos. Está sendo planejado um calendário de
atividades que inclui visitações agendadas, “Uma noite no museu”, abertura da nova exposição e um cronograma de exposições temporárias.
O Museu Três Torres está aberto ao público - mediante agendamento prévio - e tem contribuído para diversas atividades no setor museológico da cidade, além do seu acervo ser consultado para pesquisas em
diversas áreas pelo seu potencial.
Os museus desempenham funções sociais importantes para a cultura local, trabalhando diretamente com as memórias e identidades
coletivas, são agentes de desenvolvimento socioeconômico em prol do
turismo e cultura. Assim, os museus florescem, quando se transformam
em espaços comprometidos com estas questões.
Como a primavera, os museus precisam passar por ciclos. Precisam
preparar o solo para que as sementes plantadas, floresçam e então
colhermos os frutos. Leva-se
algum tempo para que as sementes brotem, mais um tempo para que cresçam e então
floresçam. Este processo é
necessário e tão belo quanto
a perpetuação das sementes
depois que as flores virarem
frutos. Que os nossos museus
floresçam!
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VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 18/09 e 25/09)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Não vale a pena atirar para todos
os lados, ariano. Melhor focar e fazer uma
coisa bem feita, com qualidade, do que mil
coisas ao mesmo tempo. É uma semana
bem legal pra começar alguma coisa nova,
para deixar seu trabalho ainda mais produtivo e para conquistar novos horizontes. Bom momento para
cuidar da saúde e organizar melhor a agenda, e para mudar
hábitos.
TOURO - Semana bem intensa para seus
relacionamentos, taurino. Vale a pena sentar para conversar e esclarecer eventuais
problemas, para evitar que eles cresçam
ou que haja algum mal entendido. São
dias de intenso prazer e diversão, ótimos
para festas, eventos, encontros, namoro e contato com as
pessoas que você gosta. Também pode ser uma nova fase
no amor. Período bem fértil.
GÊMEOS - Sua vida familiar precisa de
mais organização, geminiano. É importante
sentar e conversar com os outros membros
da família para dividir melhor as responsabilidades. Sua rotina domestica precisa estar melhor organizada para você dar conta
dos novos projetos profissionais. Aproveite essa fase de mais
energia e direcione bem, de forma mais produtiva. Comece
coisas novas!
CÂNCER - Ótima semana para estudar,
viajar e se comunicar, canceriano. São
dias de mais movimento, ótimos para fazer
um contato, mandar um currículo, lançar
uma ideia. Começar um curso ou produzir
intelectualmente será bem positivo. Mas
há risco de brigas, discussões e tensões provocadas por irritação e impaciência. É uma excelente semana para fazer
divulgações.
LEÃO - Você pode começar coisas novas,
leonino, mas não é hora de dar um grande
passo. Só se valer muito a pena. Por
isso, sente e avalie muito bem o custo x
benefício antes de entrar em qualquer
nova ideia ou projeto. Cuidado também
para não embarcar na empolgação dos seus amigos e
parceiros. Pense se é bom pra você também antes de
prometer e se comprometer.
VIRGEM - Aproveite esse impulso da Lua
Nova no seu signo, virginiano, e faça seus
projetos se realizarem. Pode colocar coisas em prática, começar algo novo, dar
um passo maior. É hora de se mostrar e se
soltar mais, de falar de suas ideias e mostrar todo seu potencial. Dias bem legais para cuidar mais do
visual, e ficar mais vaidoso. Pode cortar o cabelo, comprar
uma roupa nova, cuide-se!
LIBRA - Semana internamente muito intensa, libriano, e é sua grande chance de resolver velhos problema e se livrar de velhos
padrões. Se alguma situação do passado
voltar, é porque ainda precisa de solução.
Um novo ciclo começa em breve na sua vida
e é bom se preparar para ele. São ótimos dias para o autoconhecimento e a espiritualidade. Não conte muito seus
planos.
ESCORPIÃO - Semana para sentar e ajustar detalhes de cada projeto, escorpiano. Especialmente
aqueles que envolvem grupos ou outras pessoas.
Uma ótima semana para sentar e conversar com
seus pares profissionais e ter certeza se todos estão caminhando na mesma direção. Bons dias para
sair com amigos, seja para bater papo ou viabilizar um antigo sonho
ou projeto comum.
SAGITÁRIO - São dias extremamente produtivos no trabalho, sagitariano, com novidades e
mudanças à vista. É um bom momento para colocar projetos em prática, fazer alguma mudança
na rotina profissional, fazer um contato importante e mostrar mais o seu potencial. Vale a pena
sentar pra conversar com seu chefe e ou com a sua equipe para
aperfeiçoar as coisas. foco nas suas metas.

CAPRICÓRNIO - Ótima semana
para estudos, capricorniano. E
para todos projetos e atividades
intelectuais. Uma boa semana
para viajar ou planejar uma viagem, para conhecer um lugar
novo, mesmo que seja na sua própria cidade.
São bons dias para divulgações e para se aperfeiçoar em alguma coisa que você já faz. Você
pode sonhar mais alto nesse momento, e traçar
planos para realizar os sonhos.
AQUÁRIO - Ótima semana para
mudanças e novidades, aquariano.
É importante sentar e fazer os ajustes finais para o que está prestes
acontecer seja o mais perfeito possível, e observar se o que já está
em andamento não precisa de mais algum ajuste,
mudança ou aperfeiçoamento. Ótima semana para
os assuntos financeiros e para organizar melhor sua
vida, tornando tudo mais produtivo.
PEIXES - O foco do momento são
as relações, pisciano. Sente para
conversar e fazer alguns ajustes,
tanto nas relações pessoais – amorosas e familiares – como nas profissionais. Boa semana para conversar com parceiros e clientes para mostrar suas
ideias, contar seus planos ou fazer propaganda do
seu negócio. Uma nova fase vai começar na sua
área afetiva, que pede mais profundidade.
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Prefeito de Três Cachoeiras em nova
agenda com secretários do RS

Prefeito de Três Cachoeiras (e) e Ernane Polo
O Prefeito Flávio Lipert, de Três Cachoeiras, visitou na última terça-feira (19) o
Secretário Estadual dos Transportes, Pedro
Wesffalen, e Secretário Estadual da Agricultura, Ernane Polo, para tratar assuntos relacionados a Três Cachoeiras.
Com o Secretário de Transportes tratou
a continuidade dos trabalhos da RS-494,
agradeceu o início dos trabalhos pelos trechos mais complicados - que ficam entre
Três Cachoeiras a Morrinhos do Sul.

Com o Secretário de Agricultura, Flávio
Lipert foi tratar o encaminhamento da possibilidade da vinda de um trator agrícola e
um retroescavadeira, que está sendo articulada por emenda de Bancada. Foi feito
também o pedido de mais uma veículo caçamba.
O Prefeito registra e agradece o empenho desses dois Deputados Estaduais, "que
hoje exercem o cargo de Secretários de Estado em ajudar nosso Município".
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Prefeito do Passo de Torres em reunião com
vice-governador de Santa Catarina
Na tarde de segunda-feira, 18/09, o Prefeito do Passo de Torres, Jonas Souza, esteve em audiência com o
Vice Governador do Estado de Santa Catarina, Eduardo
Moreira. Ambos são partidários do PMDB.Em pauta no
encontro, assuntos pontuais, de relevante interesse do
município foram tratados: reforma da garagem municipal
e a Instalação Portuária Pública no município.
A articulação para a obra de Ampliação dos Molhes do
Rio Mampituba do lado de Passo de Torres, demanda que
Jonas Souza vêm debatendo com frequência, também foi
discutida. "Saio satisfeito deste encontro. Penso que o
Dr. Eduardo esteve em Brasília e fez uma grande defesa
dos interesses de Passo de Torres. Agora é continuar o
nosso trabalho, seguir em busca de investimentos", concluiu Jonas.

Construção de banheiros domiciliares para
famílias carentes do Passo de Torres em pauta
Possibilitar as famílias carentes de Passo de Torres
a construção de banheiros domiciliares foi a pauta
de uma audiência que o Prefeito Jonas participou na
manhã de quarta-feira(20). Acompanhado do Superintendente da FUNASA do Estado de Santa Catarina,
Sr. Adenor Piodesan e do Deputado Ronaldo, Jonas foi
recebido pelo Presidente Nacional da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) Sr. Rodrigo Sérgio Dias. O

intuito é viabilizar melhor qualidade de vida para as
famílias necessitadas com a construção de instalações sanitárias domésticas ( banheiros). As famílias
previamente selecionadas pela Assistência Social do
município receberão as construções de forma totalmente gratuita. Outro ponto abordado na reunião foi
a viabilização do projeto de saneamento básico para
Passo de Torres.

Prefeito Jonas articula permanência dos
Correios em Passo de Torres
Na tarde de terça-feira, 19/09, em Brasília, o Prefeito
Jonas fez uma importante articulação visando manter
aberta a agência dos Correios em Passo de Torres, uma
vez que há dificuldades para manutenção da agência
no lugar atual. Jonas buscou um encontro com o Presidente dos Correios do Brasil, Sr. Guilherme Campos
Júnior.
O Prefeito argumentou os prejuízos que o município
terá com o fechamento da agência e o Presidente atendeu o pedido para que Passo de Torres não sofra com

a perda dos serviços dos Correios. Desta forma ficou
definido uma visita da Superintendência Regional dos
Correios, que visitou o município para a busca de um
novo local, tendo em vista que o contrato de locação do
atual imóvel se encerra em Dezembro.
"O trabalho de busca da solução deste problema envolveu os Poderes Legislativo e Executivo do nosso município. Fico feliz com a solução de mais um entrave que
nos trazia preocupação", relata Jonas. Acompanhou a
audiência o Deputado Ronaldo Benedet.

Últimos dias da Revisão do Eleitorado em Três Cachoeiras
Faltam poucos dias para o término do prazo de comparecimento dos eleitores cadastrados no município de Três cachoeiras para realizarem a revisão de sua inscrição eleitoral
com coleta de dados biométricos. Até o dia 04 de outubro de
2017, todos os eleitores cadastrados no município de Três
Cachoeiras devem comparecer, pessoalmente, no cartório
eleitoral de Torres (na rua manoel josé de matos pereira,
176). O horário de atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 12 às

19 horas.
O eleitor de Três Cachoeiras deverá apresentar: documento público que comprove a sua identidade, título eleitoral e comprovante de domicílio, com a data de sua emissão
ou expedição com um período inferior a três meses. O não
comparecimento do eleitor implicará o cancelamento de sua
inscrição, sem prejuízo das sanções penais e legais cabíveis,
se constatada irregularidade.
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Dom Pedro de Alcântara terá
nova escola municipal

Na última segunda-feira, dia
18 de setembro, o prefeito de
Dom Pedro de Alcântara, Dirceu
Pinho Machado, e a empresa licitada assinaram o contrato de
construção da nova escola municipal, que será construída na comunidade do Hilário.
Com recurso oriundo do Fun-

do Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), a nova escola começará a ser erguida em
breve e terá quatro salas de aula,
um refeitório, uma biblioteca e
área de lazer.
Cerca de 100 crianças do ensino fundamental devem ser atendidas na nova estrutura.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 PARA
REGISTRO DE PREÇOS
Exclusivas às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
O município de Três Cachoeiras – RS torna público o edital do Pregão Presencial nº 30/2017 para Registro de Preços. Objeto: aquisição de
Larvicida Biológico BTI (Bacillus Thuringiensis Israelenses), para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Data da abertura: 05/10/2017.
Horário e local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura Municipal.
Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de
Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 11h30min
e das 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 ou pelo site
www.trescachoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

CONVITE
A Câmara Municipal de Vereadores de Três Cachoeiras e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação
convidam a todos para Audiência Pública do Projeto
de Lei nº 40 de 2017 que Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras
providências, que acontecerá dia 25 de setembro de 2017, às 15
horas no Plenário da Câmara de Vereadores.
Contamos com sua presença.
Marcoantonio Roxo Policarpo
Presidente
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Sessão Solene na Câmara torrense comemora aniversário
do CTG Porteira Gaúcha e da Revolução Farroupilha
Por Fausto Júnior
Na segunda-feira, dia 18 de setembro, a Câmara de Vereadores de Torres
realizou uma Sessão Solene para homenagear o aniversário dos 35 anos do
CTG Porteira Gaúcha. No mesmo ato a
casa legislativa homenageou a passagem da Semana Farroupilha, comemorada nos dias 20 de setembro em todo
o estado do Rio Grande do Sul.

Presentes na Sessão diretores do
CTG localizado na Vila São João, assim
como alguns ex-presidentes e muitas
das pessoas que fundaram a agremiação que trabalha para pelo MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) na
cidade de Torres. Em homenagem ao
tradicionalismo, vereadores torrenses
vestiam lenço no pescoço, um adereço
típico da vestimenta do gaúcho tradicional.

Homenagens, Lanceiros Negros e
opiniões
Em sua fala na sessão solene, o
vereador Tubarão (PMDB) explanou
sobre o histórico do Porteira Gaúcha,
lembrando que o CTG surgiu de um
movimento entre oito jovens amigos, movimento este liderado pelo
ex-vereador Sergio Melo, militante da
cultura tradicionalista na cidade de
Torres há tempos. Conforme narrativa
lida em discurso do vereador Tubarão,
Sérgio Melo foi, então, o primeiro presidente do CTG, antes de ser montada
a primeira patronagem, presidida, então, por Deoclécio Pinho, o primeiro
patrão do CTG Porteira Gaúcha. Tubarão lembrou também que a diretora
atual da Câmara de Vereadores, Mai-

ra Réus foi, à época, a primeira Prenda que representou o CTG torrense.
A história da compra do terreno para
o CTGe algumas passagens sobre importância da entidade tradicionalista
na sociedade de Torres seguiram na
explanação de Tubarão em seu espaço
de tribuna na sessão Solene.
Patroa atual do CTG, Joelma Borba
falou sobre o trabalho do centro e da
festa que o tradicionalismo comemora neste 20 de setembro. Em nome
do Porteira Gaúcha, Joelma alertou
que “uma sociedade mais justa, para
o movimento, é conseguida através
da educação dos jovens”. E que a entidade que preside, através do traba-

Vereadores e representantes do CTG Porteira Gaúcha na Sessão Solene
lho voluntário, orgulha por fazer sua parte, "ao difundir
os valores éticos e de respeito do MTG, que serve como
base para uma vida saudável".
O vereador Pardal (PRB), em seu espaço de manifestação durante a Sessão Solene, lembrou mais dos valores
da Revolução Farroupilha, que lutou pela autonomia do
Rio Grande do Brasil (e batalhou pela seperação do estado do Brasil) . Mas sobre as lideranças farroupilhas, o
vereador lamentou que partes importantes no movimento revolucionário infelizmente, não são tão lembradas
pela história. Um exemplo que deu foi o dos chamados

“Lanceiros Negros”, que lutaram e morreram na linha de
frente das batalhas e, por serem peões (escravos recém
libertos) não aparecem com nomes destacados nos registros da revolução gaúcha. Pardal no final parabenizou
os jovens que criaram o CTG de Torres assim como os
atuais membros ativos do Porteira Gaúcha. E para finalizar, o vereador do PRB elogiou o perfil do povo gaúcho,
exemplificando que, proporcionalmente, os políticos do
RS em Brasília são minoria nas listas de indiciados e réus
que têm aparecido em operações policiais contra a corrupção.

Prefeito de Torres também
manifestou-se
O prefeito de Torres, Carlos Souza,
também prestigiou a Sessão Solene em
comemoração aos 35 anos do CTG Porteira Gaúcha e em comemoração a mais
um aniversário da Revolução Farroupilha. Carlos compartilhou publicamente
lembranças da época em que trabalhava em uma loja na Vila São João,
quando comitivas de jovens lideradas
por Sérgio Melo (que também foi seu
professor de dança gaúcha) passava no
comércio com o “Livro Ouro”, na busca
de angariar recursos para a compra da
área onde, hoje, funciona o Parque de
Rodeios do CTG Porteira Gaúcha. O
prefeito parabenizou a todos e pediu
que o CTG e a prefeitura trabalhassem
com mais planejamento para obtenção
de recursos para os eventos culturais
do movimento tradicionalista de Torres.
Carlos Sousa aproveitou a deixa e
lembrou que a demanda da Revolução
Farroupilha atualmente se repete em

todo o Brasil, por conta da centralização
do poder e dos impostos em Brasília.
Para Carlos, isso prejudica as cidades
como um todo por falta de dinheiro, inclusive prejudicando movimentos como
os do CTG e de festejos culturais da tradição gaúcha (como a Semana Farroupilha e o 20 de setembro)
Para finalizar, o arauto dos movimentos de Tradições Gaúchas em Torres, Ajos Dutra, puxou sua gaita de boca
e interpretou o Hino Alegretense, quando foi muito aplaudido pela plateia formada de pessoas ligadas ao movimento
MTG.

Torrenses que já passaram na presidência do CTG Porteira Gaúcha, com representantes da prefeitura

Semana Farroupilha teve diversos eventos na cidade
A programação da 30ª Semana Farroupilha de Torres encerrou-se nesta
quarta-feira, dia 20 de setembro, na
Praça XV de Novembro. No feriado,

houve Cavalgada com saída no Parque do Balonismo e recepção na Praça
central da cidade - além de diversas
atrações artísticas (dança chula e dos

facões, sarau de declamação e apresentações musicais. Desde o dia 15 foram
realizadas provas campeiras e esportivas, torneios, cavalgada, celebração

crioula, apresentações artísticas, CTGs
convidados, comidas campeiras, bailantas e muito outras atrações típicas no
CTG Porteira Gaúcha, na Vila São João.
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MEIO AMBIENTE

Campanha busca repercutir impacto do projeto socioambiental
"Nascer e Crescer na Onda do Meio Ambiente"
Campanha "Plantar Vidas" quer reunir fotos de crianças nascidas no Hospital de Torres juntamente com as mudas de árvores entregues aos
pais após cada nascimento - numa iniciativa da ONG Onda Verde que está prestes a completar 10 anos
Por Guile Rocha
Dia 02 de fevereiro comemora-se o
dia de Nossa Senhora dos Navegantes.
Esta também foi a data escolhida para
o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (de Torres) e a ONG Onda Verde
implantarem - em 2008, há quase 10
anos - o Projeto "Nascer e Crescer na
Onda do Meio Ambiente". Trata-se da
união de uma instituição voltada para
proporcionar saúde ao ser humano
com outra instituição - preocupada
com a saúde ambiental - numa grande
parceria comemoram nesta data.
Pelo projeto, a ONG Onda Verde
fornece mudas de árvores, preferencialmente nativas. Estas são produzidas
de forma voluntária, principalmente
pela associada Marliza Terezinha Maia

com ajuda de seu esposo, o psicólogo
Arlindo Teixeira, no sítio em que moram
Em dez anos de existência do projeto,
foram doadas mais de 8 mil mudas,
pois nasceram mais de 8 mil crianças
no Hospital de Torres.
E em comemoração aos quase 10
anos dessa bela ação socioambiental,
o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes e ONG Onda Verde lançam a CAMPANHA “PLANTAR VIDAS”; Trata-se de
um convite, para que mães e pais que
tiveram seus filhos no Hospital, nos últimos dez anos, enviem um vídeo ou foto
junto com a árvore plantada para o perfil PLANTARVIDAS no Facebook, também utilizando a #plantarvidas em seus
perfis sociais. Basta enviar seu vídeo
para a página do projeto no Facebook
(www.facebook.com/plantarvidas).

"Este dia 21 de setembro, quando
celebramos o DIA DA ÁRVORE, se faz
o momento ideal para lançarmos essa
campanha que busca parabenizar todas as famílias que aderiram ao projeto, plantando a muda que receberam
no nascimento do seu filho querido",
ressalta Joana do Carmo, diretora da
Cia Teatral Família&Arte, que vem organizando e apoiando a campanha. Na
página oficial do projeto, ficarão registrados os vídeos enviados. Conforme
Joana, o vídeo deve mostrar a criança
e a árvore plantada, relacionando o
nome, idade da criança e o nome da
árvore. "Assim, vamos reunir e eternizar a história desse projeto que vem
contribuir para a criação de um micro
ecossistema para a saúde de todos",
finaliza.

Edit Matielo, da ONG Onda Verde, entrega muda de árvore
para mãe e seu bebê recém nascido no Hospital de Torres

Projetos do Comitê Mampituba e ONG Onda Verde no Fórum
Brasileiro de Educação Ambiental
O Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Mampituba e a ONG de Torres 'Onda Verde - Preservando o Meio
Ambiente', participaram do Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA),
na UNIVALI, em Balneário Camboriú
(SC). A participação se deu através
dos projetos 'Óleos para o Futuro' (De-

senvolvido pelo Comitê Mampituba)
e 'Guardiões da Praia', (da ONG Onda
Verde). O Comitê esteve representado
pelo seu Secretário Executivo, o Prof.
Dr. Christian Linck da Luz, que igualmente representou a ONG Onda Verde
(do qual é membro)
Conforme Christian, "o FBEA é um

evento de grande divulgação de conhecimentos, pois este ano reuniu
aproximadamente 2000 participantes
na apresentação de trabalhos científicos, relatos de experiências, palestras,
mesas redondas, reunião de diversos
grupos representativos e eventos culturais".

Integrando a Educação Ambiental e o

Desenvolvimento Socioambiental' é desenvolvido pela ONG Onda Verde, em especial pela professora
Eni Spode. Já realizou encontros
semanais nas escolas municipais José Quartiero e Alcino Pedro Rodrigues, de Torres, com o
objetivo de integrar e socializar
alunos com ações de preservação
ambiental e o conhecimento das
riquezas naturais do nosso Município. Também realizam saídas de
campo para vivência de Educação
Ambiental, preservação e convivência, em locais como as praias

Sobre os projetos
O projeto 'GUARDIÕES DA PRAIA -

Prof. Dr. Christian Linck da Luz representou as
duas entidades

da região e Parque Itapeva.
Já o Projeto 'Óleos para o futuro - a
educação ambiental e a reciclagem do
óleo de cozinha', vem sendo desenvolvido pelo Comitê Mampituba. O projeto
promove palestras com alunos de escolas,
explicando os porques do óleo de cozinha
ser um elemento extremamente poluidor

quando descartado nas águas - uma vez
que poucas gotas de óleo são capazes de
deixar insalubre vários litros d'água. A
conscientização sobre o descarte correto
do óleo de cozinha - e encaminhamento
para locais que realizem sua reciclagem,
de preferência - é um dos objetivos do
projeto.

Empresa contratada para prestar apoio ao
Serviço de Licenciamento Ambiental em Torres
Medida conta com auxílio do auxílio do COMMAM e recursos do Fundo
Municipal do Meio Ambiente
Após o devido processo licitatório,
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de
Torres, com auxílio efetivado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente
(COMMAM) e recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, efetuou o
contrato de serviço técnico 138/2017,
com a Empresa Vector CTF Engenharia
e Meio Ambiente Ltda-ME de Caxias
do Sul para o auxílio técnico na análise
de 1.100 (um mil e cem) processos de

licenciamento ambiental.
O contrato prevê apoio na análise,
emissão de pareceres, declarações, informes, minutas de licenças e demais
documentos técnicos necessários aos
processos de licenciamento ambiental
da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo. A Diretora de Licenciamento
Ambiental Fernanda Brocca explica
que “a contratação se fez necessária
face a grande demanda de processos
de licenciamento decorrentes da muni-

cipalização deste serviço. Nos últimos
10 anos o número de processos passou
de cerca de 300 para quase 3000 processos".
A Secretária de Meio Ambiente e
Urbanismo, Eliana Czimikoski Machado
considera esta contratação "um passo importante no processo de gestão
ambiental municipal, agradecendo aos
conselheiros do meio ambiente que
tornaram viável esta demanda municipal”.
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Equipe torrense de handebol feminino é vice
campeã no maior torneio estudantil do Brasil
A equipe feminina infantil
ATHB (Associação Torrense
de Handenbl) representou
a Escola Sagrado São Domingos nos Jogos Escolares
da Juventude em Curitiba
- principal competição esportiva estudantil do Brasil, chancelada pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB). E
mostrando a consolidação
do handebol torrense no
cenário nacional (o time já
estava representando o Rio
Grande do Sul no torneio) a
equipe conquistou um excelente resultado, ficando com
o vice-campeonato na competição.

O inicio da ATHB/ Sagrado na competição foi com
duas vitórias arrasadoras,
ganhando com muita competência e garra: O primeiro
jogo foi contra equipe do Rio
Grande do Norte, ganhando
de 22x10, e a segunda partida que ocorreu hoje, ganhou
da equipe de Tocantins de
27x13. Desta forma, o time
torrense classificou-se com
uma rodada de antecedência para a semifinal dos Jogos da Juventde.
E na quarta feira (20) veio
a vaga para a final, após boa
vitória a equipe do Maranhão de 28x25. A finalíssima

foi contra a forte equipe do
Rio de Janeiro: e num jogo
muito disputado, as meninas
da ATHB/ Sagrado, representantes do RS, acabaram perdendo por 28x26, levando
assim a medalha de prata
para casa.
Se o título não veio, a
apresentação
impressionante das meninas, e o alto
rendimento em todos os jogos, são prova da qualidade
e força do time. Um grande
orgulho para Torres, a cada
competição levando o handebol de nossa cidade para
os patamares mais altos deste esporte.

Equipe e treinadores em Curitiba

Aimoré é o grande campeão do
Campeonato de Futebol de Campo
de Dom Pedro de Alcântara
Em um jogo disputado contra a equipe do
Gaúcho, o time do Aimoré conquistou o título de campeão do Campeonato de Futebol de
Campo de Dom Pedro
de Alcântara no último
domingo (17), no campo
da Sociedade Esportiva
Aimoré.
Após os times terem
empatado no jogo de
ida, a decisão ficou para
a última partida do campeonato, onde o Aimoré venceu de 1X0 contra o
time do Gaúcho, este se consagrando vice-campeão. Com presença de bom público, os times
se enfrentaram com respeito e espírito de equipe, fechando com chave de ouro o campeonato,
que há dois anos não era realizado.
Além de campeão do campeonato, o time do
Aimoré conquistou o troféu de goleiro menos
vazado, concedido ao atleta Franck; de artilheiro, entregue ao jogador Antônio Lucas; de melhor treinador, dado ao técnico Miro; de craque
do campeonato, concedido ao atleta Eliandro
Zanini (popular Buda); e craque da final entregue ao jogador Rodrigo (Chalaco). O troféu revelação foi concedido ao jovem atleta do clube
Gaúcho, Samuel Silva da Rosa.
De acordo com o prefeito de Dom Pedro de
Alcântara, Dirceu Pinho Machado, o ano que
vêm será ainda melhor. “Quero parabenizar a

todos os envolvidos pelo trabalho e dedicação
para que esse campeonato fosse realizado com
sucesso. Concluímos uma grande competição,
com união, respeito e espírito esportivo, tanto
das equipes como dos torcedores. Isso nos incentiva a trabalhar para fazer ainda melhor o
ano que vêm”, afirmou o prefeito, agradecendo
ainda a família do atleta Marton Luís da Rocha
Bernst (in memorian), homenageado deste ano
no Campeonato, e a família do jovem Douglas
Hahn (in memorian), homenageado do torneio
amistoso realizado no início da competição.
O campeonato foi uma realização da Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara em
parceria com a Liga Desportiva, que é formada
por um representante de cada clube: Edson
Bock, do clube Floresta; Valdoir Leffa, do clube
Mata Verde; Jucemar Sumara (Delavi), do clube
Gaúcho; Flávio Hendler, do clube Horizonte e
Fábio Bernst (Binho), do clube Aimoré.
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Jorge Lacerda é escola campeã dos Veteranos do Torrense empatam com
time de Maracajá (SC)
Jogos Escolares de Torres
Escola foi o melhor na classificação geral, que contabilizou as
6 modalidades disputadas

Jogando fora, no estádio municipal de Maracajá/SC, os atletas do veteranos do Torrense empataram em 2x2 com a forte equipe do
Esportivo Maracajá. O time da casa largou na
frente com gol de pênalti 'muito questionado
e duvidoso' (conforme o técnico do Torrense).
Mas o 'Verdão de Torres', com garra e muita
vontade, buscou o empate. A equipe adversária
marcou 0 2x1, e o Torrense buscou o empate
Equipe do Jorge Lacerda foi destaque nas modalidades futsal e vôlei novamente. Os gols do Torrense foram marcados por Paulo Japa, num golaço de cobrança de
e Futsal, contando com a presença da secretária
Nessa primeira quinzena de setembro, ocorremunicipal de Educação Vilma Aguiar bem como a
ram as últimas etapas do Jogos Escolares de Torres,
equipe da SME e as diretoras das Escolas. Os Jona modalidade Voleibol e Futsal. Os jogos acongos Escolares de Torres no ano de 2017 foram um
teceram no Ginásio Poliesportivo da Ulbra e teve
evento realizado pela Secretaria de Educação, sob
como destaque a Escola Estadual Jorge Lacerda
coordenação do professor Darlei Comin e o apoio
- vencedora nas duas modalidades. Com os resulda Prefeitura. A premiação foi a seguinte:
tados, a escola Jorge Lacerda sagrou-se bicampeã
No último domingo, dia 17 de setembro, ocordo torneio.
reu à sétima rodada do 29º Campeonato Munici1º LUGAR: Escola Estadual Jorge Lacerda
No sábado, 16, último dia do evento, foi reapal de Futebol Adulto - TAÇA ONOFRE JOSE DE OLI2º LUGAR: Escola Municipal Alcino Pedro Rodrigues
lizada a cerimônia de entrega dos troféus para as
VEIRA. Nos jogos no Campo do Pontal às 13h30,
3º LUGAR: Escola Estadual José Quartiero
melhores escolas na classificação geral, contabilia Equipe do Centro venceu por 1x0 a equipe do
Melhor Escola Municipal: Escola Municipal Alcino
zando os seis Esportes disputados ao longo do ano:
Paraguai com gol de Henrique Hahn. Às 15h30, a
Pedro Rodrigues
Atletismo, Xadrez, Handebol, Basquetebol, Voleibol
Equipe do Morro Azul venceu a Equipe do Sociedade por 3x1 - onde Alberi, Marcos e Gessimiel
marcaram para o Morro Azul e Lucas descontou
para o Sociedade.
No campo do Lajeado às 13h30min ocorreu
empate em 1x1 entre as equipes do Embratel e
Santo Anjo, Marcio Fominha marcou para o Santo

falta, e Jander num gol aproveitando o rebote
do time adversário.
O técnico Adroaldo Lummertz escalou a seguinte equipe do Torrense: Maicon 'Alemão'
no gol, Ezequiel e Rafinha nas laterais, Clóvis e
Paulo na zaga, Édio e Jander de volantes, Alexandre e Paulo Japa meias, Maicon e Cristiano
atacantes. Entraram no decorrer da partida os
atletas Danilo, Robledo, Jhony. O próximo jogo
do Torrense será em Maquiné contra o Cruzeiro, dia 23/09.

Segue o municipal de futebol em
Três Cachoeiras

Torrense Eduardo Bandeira vence
rústica em Santa Catarina

Anjo e Diogo de pênalti empatou para o Embratel.
As 15h30min a equipe do Santa Rita venceu por
2x1 a equipe do Vila Nova, marcaram para o Santa Rita Ramon e Khadim, e Selmar descontou para
o Vila Nova. A Equipe do Santo Anjo permanece
Líder do Campeonato.
Nesse próximo fim de semana (dia 24 de setembro) segue o campeonato com a 8ª Rodada
-onde o Santo Anjo Folga e ocorrem os seguintes
jogos: Campo do Pontal: 13h30 Santa Rita x Centro; 15h30 Lajeadinho x Morro Azul. Campo do
Lajeado: 13h30 Sociedade x Vila Nova; 15h30 Paraguai x Embratel

Fim de semana com vários eventos
esportivos em Torres
Começa no domingo, 24, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Torres. As primeiras partidas ocorrem a partir das 13h30min,
no Campo do Mar Azul e na Areia Grande.
Os jogos serão: pela chave A, Mar Azul
X Amigos do Adri e Adescom X Vera Cruz (no
Complexo Esportivo Mar Azul). Já pela chave B,
São Miguel X São Jorge e São Braz X São João
(no Estádio da Areia Grande). O campeonato
vem sendo organizado pela Prefeitura de Torres.

Na imagem, galera da Ascort ue participou da rústica em SC
Os atletas do Projeto Brincar de Correr - integrante da ASCORT (Associação dos Corredores de Torres) participaram no sábado (16) da
Corrida Rústica Farroupilha em Balneário Arroio do Silva (SC). Rústica esta que fazia parte
da programação da 15ª edição da semana de
tradicionalismo gaúcho na cidade do extremo
sul-catarinense.
Os atletas do projeto tiveram grande desempenho, com a vitória de Eduardo Bandeira
(foto) nos 5km - prova que teve ainda teve no
pódio o torrense José Daniel, que fechou com o
3° Lugar geral. Destaque também para Nicolas
de Sousa que fechou em 5° no resultado geral.
Na categoria feminino Geral 5km, Érica Shardosim (atleta que treina com o projeto) foi vice
Campeã.

"Nas demais categorias tivemos outros atletas que foram destaque: Nicolas foi vice Campeão e Richard foi terceiro colocado. Parabéns
a todos os atletas que superaram nas adversidades do nosso tempo no qual tinha muito
vento, a Ascort agora se prepara para a Corrida
do Sesc que será realizado em Torres RS", destaca o técnico Claudio Freitas.
Patrocinio Master Torres Calçados / Restaurante Cantinho do Pescador /CFC Torres RS
/ Construtora Monte Bello / Pompeu Materiais
Construções e Serviços / Nossa Casa Imobiliária
/ RMS Telecom / Laboratório Da Rocha / Agil –
Construções e Incorporadora / Mercadão dos
Óculos Torres / Klein Bicicletas / J3 Construções&Incorporação / COMDICA

Câmbio e Corrida também no final
de semana - Também neste domingo deve

ocorrer o Circuito Sesc/Caixa de Corridas – Etapa Torres, às 9h. A largada é na sede do Sesc
Torres. Em virtude da realização da prova, algumas ruas de Torres serão bloqueadas entre 6h
e 11h do dia 24/9. Em 2017, o Circuito conta
com 14 etapas, além da final estadual, prevista para ocorrer também em Torres (no dia 3 de
dezembro).
Já para sábado e domingo (23 e 24) estão
programados também os III Jogos da Primavera
– Torneio de Câmbio, no Ginásio da Ulbra. Às
8h30min do dia 23 acontece a solenidade de
abertura. O encerramento, com entrega de premiação, está previsto às 15h de domingo.
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