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A última pesquisa DATAFOLHA de prefe-
rência eleitoral à Presidência,  ouviu 2.772 
pessoas nos dias 27 e 28 de setembro E  
mostra Lula/PT, na ponta, com 36%, segui-
do de Bolsonaro/PSC e  Marina Silva/Rede  
ambos em torno de 15% , seguindo-se João 
Dória ou Governador Alkmin, pelo PSDB, 
com 8% e assim por diante.

Diante disso, tenho ouvido uma pergun-
ta recorrente? Como Lula, com todas as 
denúncias e processos a que responde ain-
da tem tantos admiradores? Será isso um 
efeito seita, muito próprio do PT, através 
do qual seus militantes ficam obliterados 
à outras alternativas, mantendo lealdade 
incondicional ao Partido em qualquer situ-
ação? Afinal, o PT ainda é o maior Partido 
no triste cenário partidário da vida pública 
nacional. 

Até pode ser. Creio, etretanto, que deve-
mos pesquisar melhor as origens das pre-
ferências eleitorais. A sociedade brasileira 
é muito dividida. Temos pouco mais de 
100 milhões de brasileiros que ganham até 
1 Salário Mínimo, dos quais 60% não tem 
acesso à INTERNET; cerca de 40 milhões 
que ganham entre 1 e 5 Salários;  e uma vi-
gorosa classe média, de outros 40 milhões, 
de nível internacional, que tem casa e car-

ro próprios, filhos em escola privada, aces-
so à TV a cabo e INTERNET rápida e confor-
táveis planos de saúde para toda a família. 
Ora, é muito difícil imaginar um Partido e 
um candidato que não só lidere toda esta 
segmentada sociedade, extremamente de-
sigual, como seja capaz de formular uma 
política de Governo que satisfaça a todos. 
Haja líder! De resto, as últimas décadas 
trouxeram à tona das cidades o protago-
nismo de grandes massas suburbanizadas, 
com poucos vínculos trabalhistas, as quais 
têm se sensibilizado com o discurso neo-
pentecostal conservador das igrejas evan-
gélicas. Antigamente, na era industrial, 
essas grandes massas ficavam à mercê do 
discurso político, de maior densidade ide-
ológica, transmitido por sindicatos e parti-
dos populares. E a vida urbana era domi-
nado pelos filhos das elites que faziam , à 
sua menaeira, a Hiatória. O Brasil, enfim, 
hoje,  é  outro. Trata-se de  uma sociedaade 
em pleno movimento e que se mobilizou 
muito depois da Constituição de 1988, que 
extendeu amplas garantias de expressão e 
organização das grandes massas. 

O que isso significa em termos de prefe-
rência eleitoral?

As grandes massas , eminentemente ur-
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NOSSAS DIFERENÇAS

banas, constituem meta-
de do eleitorado brasilei-
ro. Elas se dividem entre 
a memória secular a um 
Governo que lhes entre-
gou inequívocas melho-
rias, bastando ver isso no 
aumento do Salário Mini-
mo na era petista de 80 
dólares para 300 dólares, 
desconhecendo as impli-
cações de Lula com a Lei, 
e uma outra parte, mais 
influenciada pela místi-
ca religiosa, leal a rígida 
hierarquia conservadora 
dos evangélicos e que se 
volta para uma candida-
tura popular com a qual 
melhor se identifica, nes-
te caso Marina Silva. Este 
grupo tem a grande van-
tagem de ser facilmente mobilizável sen-
do capaz de dar disso demonstrações ao 
longo do processo eleitoral, numa réplica 
do que foram, na década de 60 as Marchas 
com Deus, Família e Liberdade. Um e outro 
até pode optar pelo voto num mulitar que 
promete o punho de ferro da era da dita-
dura, como o Capitão Bolsonaro, ou num 
voto de confiança no neoliberalismo tuca-
no, mas isso são excessões. A preferência 
por estas duas alternativas, que aliás, não 
chega a 30%, corresponde exatamente aos 
extratos mais altos da sociedade brasileira 
que não só nada devem à era lulo-petista, 
como com ela se escandaliza influenciada 
pela torrente de notícias sobre supostos 

desmandos de seus líderes. 
Em resumo, a esquerda hegemonizada 

pelo PT não foi capaz de estender sua in-
fluência ideológica às bases que pretendeu 
apoiar, levando, inclusive, ao paroxismo da 
consigna “Nós (os pobres) contre Elles (os 
ricos ou mais ricos).” Esta base foi corroí-
da pelo cotidiano e gris da suburbanização 
empobrecida através do trabalho sistemá-
tico dos pastores evangélicos. Enquanto o 
PT se preocupava com Brasília, os evangé-
licos ocupavam a medula da pobreza. Deu 
no que deu. A eleição de Marcelo Crivella 
, para a Prefeitura do Rio, é um preâmbulo 
do que pode acontecer no país em 2018.  
Ou seja, Marina vai crescer. Se Lula não 
concorrer, ela já é a líder das pesquisas…

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

Roniel Lumertz é empossado como presidente do PMDB de Torres

Depois de passar por saudáveis, mas 
necessárias disputas, o PMDB de Torres 
vai empossar a NOVA DIRETORIA - vence-
dora de pleito interno através de votos do 
diretório torrense. O evento será festivo 
e acontece neste domingo, dia 1º de ou-
tubro, nas dependências da Arena Copa 
Torres, na Avenida Universitária, s/n, pró-
ximo à Ulbra (campos de futebol atrás da 
Marauto Veículo). Na ocasião será for-
malmente EMPOSSADO o novo presiden-
te eleito Roniel Lumertz, que substitui o 
ex-presidente Dani dos Santos Pereira.

 Em entrevista na rádio Maristela re-
alizada na última quarta-feira (27), o ex- 
vereador e ex-presidente do partido em 

Torres, Alessandro Bauer Pereira - que 
também concorreu à prefeito na última 
eleição municipal e perdeu por diferença 
de somente mil votos - disse que, além 
dos convidados (filiados e simpatizan-
tes), “vários políticos com mandatos mu-
nicipais, estadual e federal da região do 
Litoral norte estarão no evento de posse 
de Roniel Lumertz", além de políticos de 
outros partidos simpatizantes.  Na mes-
ma entrevista, o ex-vereador Alessandro 
lembrou que a ideia do partido é moder-
nizar sua caminhada, incluindo jovens 
no processo e mantendo a decisão dos 
filiados em embates internos, como têm 
feito.  

Vários políticos com mandatos municipais, estadual e federal da região do Litoral Norte estarão no evento de posse

Roniel (falando) diz que partido quer valorizar o Jeito PMDB de governar Torres 
exemplificando legados de obras  e avanços do governo de João Alberto

Vereadores da base aliada discordam sobre desempenho do governo
 Na última sessão da Câmara, realizada 

na segunda-feira, dia 2 de outubro, dois 
vereadores que fazem parte da base alia-
da do Governo Carlos Sousa discordaram 
sobre suas avaliações do trabalho do go-
verno -  nestes quase 10 meses de traba-
lho e um ano da vitória da Chapa Carlos & 
Amoretti na eleição.

Deomar Goulart, o Dê (PDT), acabou 
criticando as ações deste ano da muni-
cipalidade ao falar sobre sua vontade de 
resolver o problema do antigo Bar Abrigo, 
espaço histórico que era da SAPT, na divisa 
da Praia Grande com a Prainha. Depois de 

idas e vindas, o prédio está mais uma vez 
com a responsabilidade da prefeitura de 
Torres. E Dê disse que espera a que a pre-
feitura reforme pelo menos parcialmente 
o Bar Abrigo. A seguir disse que também 
esperava que no ano que vem a prefeitura 
realize muitas obras e feitos, já que neste 
ano, para o vereador, nada teria sido pos-
sível ser feito.

A seguir, também em seu espaço de 
tribuna, o vereador também da base do 
Governo Carlos Souza, Ernando Elias da 
Silveira (Rede), acabou criticando o discur-
so de seu colega Deomar Goulart na tribu-

na. Ernando Elias disse “estar triste em ver 
seu companheiro criticar a prefeitura logo 
após ele ter estado em reuniões na pre-
feitura" que, para Ernando, mostravam o 
contrário do que Dê Goulart falava. "Acho 
que as críticas são por que o vereador não 
está participando das reuniões”, disse Er-
nando Elias. 

Por ser citado por Ernando Elias, o ve-
reador Deomar Goulart pediu espaço ADI-
CIONAL em tribuna no final da sessão. E 
em seu espaço, afirmou que “não participa 
das reuniões porque cansou de ir a reuni-
ões para marcar outra reunião”, ironizou. 

Discursos de campanha em apoio á nominata

O ex-vereador e candidato a 
prefeito em 2016, Alessandro 
Bauer, representando o deputa-
do Alceu Moreira fez um discurso 
emocionado. Ele se colocou à dis-
posição do partido para implan-
tar um projeto de crescimento 
do PMDB na cidade e disse que, 
para ele, a agremiação torrense é 
maior do que divergências inter-
nas que são confrontadas de tem-

po em tempo.
 O Presidente da Fundação 

Ulysses Guimarães e ex-prefeito 
de Torres João Alberto Cardoso, 
único prefeito reeleito na história 
da cidade, fez um discurso for-
te, colocando-se a disposição do 
partido e de Torres para ajudar 
a construir um projeto vitorio-
so. O ex- prefeito ainda lembrou 
as obras construídas na gestão 

PMDB em sua Administração. Por 
fim o Deputado Gabriel Souza 
declarou total apoio a nova Exe-
cutiva e a população de Torres e 
Região, e finalizou seu discurso 
lembrando que o PMDB passa 
por renovação, o que é positivo 
para o partido, lembrando situa-
ção semelhante em 2002 (que re-
sultou na eleição do Prefeito João 
Alberto em 2004). 

PMDB de Torres - nova nominata

PRESIDENTE - Roniel dos Santos Lummertz
1º VICE-PRESIDENTE - Alessandro Bauer Pereira
2º VICE-PRESIDENTE - Jorge Flor Raupp
SECRETÁRIO-GERAL - Carlos Augusto Gomes de Freitas
SECRETÁRIO-ADJUNTO - Igor dos Santos Beretta
TESOUREIRO - Douglas de Oliveira Gomes
1º VOGAL - José de Jesus Mariano
2º VOGAL - Gilberto Luiz Canella    
1º SUPLENTE - Daniel Monteiro da Silveira
2º SUPLENTE - Carlos Maximiliano da Silva
3º SUPLENTE - Jose Alexandre Da Rosa Clezar
4º SUPLENTE - Marcello da Silva Salvador

Vereadores na tribuna: Ernando Elias (e) e Dê Goulart (d)

Vereador Fábio da Rosa defende mais uma edição do Refis no 
governo Carlos

O pronunciamento do vereador 
Fábio da Rosa durante a última sessão 
da Câmara, realizada na segunda-feira, 
dia 2/10 foi diferente. Fábio geralmen-
te fala sobre pedidos de providências 
feitos por ele ao poder executivo, fa-
zendo um trabalho similar ao da oposi-
ção, pois ele é o líder do governo Carlos 

Sousa na Câmara e consequentemente 
tem autonomia de pedir direto suas 
demandas ao governo.  Mas desta vez, 
na última sessão, o vereador defendeu 
o Governo Carlos, explicando algumas 
medidas diferentes das planejadas e 
defendendo algumas ações explicando 
suas especificidades, trabalho de líde-

res de governos no legislativo.
Fábio disse que a falta de recursos 

deste primeiro ano de gestão do pre-
feito Carlos na prefeitura obriga que 
seja mais uma vez aditado o REFIS (Ne-
gociação de Dívidas de impostos dos 
devedores da prefeitura). “Estamos re-
editando o REFIS porque a prefeitura 

tem muitos débitos em atraso e neces-
sita de dinheiro. Sem dinheiro não tem 
como fazer um bom governo”, afirmou 
Fábio.

O vereador também defendeu a 
compra pela prefeitura de um cami-
nhão que custaria em torno de R$ 500 
mil que é caro, mas é porque é equi-

pado para limpar os bueiros e canos 
da cidade com jatos de água, para o 
vereador uma tarefa sistêmica em Tor-
res pelo fato de ser a cidade constru-
ída em bia parte no meio de areia de 
dunas, que entopem os canos com o 
movimento dela nos ventos também 
presentes na região. 
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Imagens projetam como praça da Lagoa deve ficar

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

INFRAESTRUTURA

Administração municipal providencia retomada 
de obras na Praça da Lagoa do Violão

Por Prefeitura de Torres

Com o propósito de impulsio-
nar a infraestrutura turística em 
Torres, a Prefeitura está elabo-
rando vários projetos em dife-
rentes segmentos. A retomada 
das obras na Praça da Lagoa do 
Violão é uma das propostas mais 
imediatas. O projeto já tem re-
cursos captados junto ao Minis-
tério do Esporte na ordem de R$ 
292.500,00 (292 mil e 500 reais) 

com uma contrapartida do Mu-
nicípio de R$ 38.728,92 (38 mil, 
728 reais e 92 centavos ). O va-
lor total de investimento é de R$ 
331.228,92 (331 mil, 228 reais e 
92 centavos).

 Conforme comenta a res-
ponsável técnica pelo projeto, 
arquiteta e urbanista Karina Car-
nevalli, da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo, 
o projeto visa dar continuidade 
a implantação da infraestrutura 

necessária para que os cidadãos 
aproveitem o espaço para ati-
vidades de lazer, recreação, es-
portes, eventos e contemplação 
da Lagoa do Violão. Quadra po-
liesportiva (basquete, futebol e 
vôlei) , ciclovia, playground, ban-
co lúdico que forma um passeio 
orgânico na praça e iluminação 
com postes padrão da orla da 
Lagoa.

 A arquiteta explica que a Pra-
ça Alberto Teixeira da Rosa ante-

riormente abrigava o Ginásio de 
Esportes Municipal, demolido 
por problemas de estrutura, con-
ta hoje com um terreno plano, 
utilizado para Feira de Produtos 
Ecológicos, que acontece aos 
sábados de manhã. O projeto 
arquitetônico de implantação de 
infraestrutura esportiva inicial-
mente fora aprovado em 2014, 
o que gerou uma licitação que 
teve ordem de serviço em março 
de 2015. Mas por inexecução do 

serviço pela empresa contratada, 
a obra da praça teve o contrato 
encerrado em fevereiro de 2016.

 Atualmente, o termo de refe-
rência encontra-se na Caixa Eco-
nômica Federal, responsável pela 
apreciação do projeto. O estudo 
encontra-se em fase final de 
apreciação junto à GIGOV - Ge-
rência Executiva de Governo da 
Caixa, em Porto Alegre. A próxi-
ma fase é a licitação para contra-
tação da prestação de serviços.
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Debate foi sobre a Lei das Diretrizes orçamentárias (LDO) que é base  Para a LOA - Lei do Orçamento Anual

Líderes de bairros torrenses pedem verbas e ações 
para suas comunidades em Audiência Pública

Por Fausto Júnior

Na última segunda-feira, dia 2 de 
outubro à tardinha, aconteceu mais 
uma edição da formal e legal Audi-
ência Publica que abre para que a 
população demande ideias e verbas 
de seus bairros ou instituições, para 

estarem presentes no texto e nos nú-
meros da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias da Prefeitura de Torres (LDO) 
do ano de 2018. 

De competência da Câmara Mu-
nicipal, a reunião de participação 
cidadã foi marcada pela Comissão 
de Orçamento da Casa Legislativa, 

presidida pelo Vereador Carlos Mon-
teiro, o Tubarão (PMDB). E desta vez 
recebeu várias participações de líde-
res comunitários e outras liderança 
torrenses, que foram à tribuna da 
Audiência Pública requisitar obras ou 
verbas para demandas de seus bair-
ros ou entidades. 

PRAINHA E BAIRRO GUARITA: Pedidos de atitudes e de obras

A presidente da Associação dos 
Moradores da Prainha, Irene Mar-
tins, em seu espaço de tribuna na 
Audiência Pública solicitou uma 
medida qualitativa, como se fosse 
uma atitude para ser tomada pelo 
governo municipal de Torres no 
ano de 2017. Ela quer que medidas 
educativas e protetivas mitiguem e 
diminuam os exageros cometidos 
por adolescentes e jovens adultos na 
beira da Prainha, quando com seus 
carros (equipados com sonorização 
potente) "não permitem que se-

quer as pessoas conversem em suas 
casas". Para Irene “Não se trata de 
demonizar as pessoas que praticam 
os exageros, trata-se de medidas de 
conscientização e de ordenamento 
para que os jovens entendam que 
estão atrapalhando pessoas iguais a 
eles”. 

A seguir o representante do Bair-
ro Guarita, Elídio, reclamou com ve-
emência sobre a falta de olhar publi-
co para com os moradores daquele 
bairro, no extremo sul da área cen-
tral de Torres.  “Convido os vereado-

res e políticos em geral para que vi-
sitem o Bairro Guarita todos os anos 
e não somente quando precisam de 
votos”, cutucou em seu discurso o lí-
der do bairro.  Ele reclamou do fato 
de ter sido construído um condomí-
nio perto do bairro e que nada foi 
dado em obras de benefício direto 
ao bairro Guarita (também nome-
ado Riacho Doce), ao contrário dos 
bairros vizinhos.  Elídio então forma-
lizou o pedido para que a prefeitura 
aproveite que está sendo planejada 
outra construção de condomínio 

horizontal na borda do bairro Guari-
ta, para que desta feita a localidade 
possa ser incluída na implementação 
da lista de recebimento de melhorias 
negociadas nas compensações am-
bientais e de impacto de vizinhança.

 “Nosso esgoto na maioria é jo-

gado no riacho e vai direto para o 
mar, prejudicando a balneabilidade 
da nossa praia, a Itapeva”, disse o 
representante do bairro. “E temos 
várias casas por lá, o que devem 
somar em torno de 3 mil pessoas”, 
encerrou Elídio.

GETÚLIO VARGAS E SÃO FRANCISCO: Saneamento e melhorias em vias e praças

José Carlos de Matos, o Zé 
Paçoca, mais uma vez ocupou a 
tribuna para da casa para defen-
der as demandas do Bairro Getú-
lio Vargas. O líder da localidade 
reclamou da falta de continui-
dade nas obras de implantação 
da captação de esgotamento sa-
nitário em partes da localidade 
(que ainda não possui tubulação 

instalada). “Não posso levar mais 
nenhuma promessa para o meu 
pessoal sem antes saber se vão 
ou não vão implantar as obras de 
encanamento. Não faço pedido, 
faço apenas perguntas”, disse Zé 
Paçoca.

Pedro Ramon praticamente 
repetiu seus pedidos feitos em 
outra audiência (do Plano Plu-

rianual -  PPA) para o bairro São 
Francisco, ao qual representa. Ele 
quer que sejam asfaltadas algu-
mas vias escolhidas pela comuni-
dade, que se iniciem as obras de 
implantação pelo menos de mais 
partes de encanamento de capta-
ção de esgoto cloacal e pluvial e 
que se coloquem quebra-molas 
em locais de trânsito muito rápi-

do próximo a estabelecimentos 
que concentrem crianças. Ramon 
também repetiu a necessidade 
da construção de uma praça no 
bairro e aproveitou para tam-
bém pedir melhorias na praça já 
existente na Praia da Cal - Praça 
N.S. dos Navegantes, a beira mar 
-  que não só é cartão de visita 
para turistas, mas é efetivamente 

utilizada pelos moradores do São 
Francisco. O líder do bairro tam-
bém fez um pedido para Torres 
como cidade, em nome do Turis-
mo: a colocação de um Pórtico de 
entrada na BR 101. “Ninguém se-
quer enxerga que está passando 
por Torres quando chega a nossa 
entrada, vindo de Porto Alegre”, 
desabafou Ramon.

Na foto Elídio, representante do Bairro Guarita, durante a audiência 
na Câmara torrense

CENTENÁRIO E PRAIAS DO SUL: Ligação de bairros, asfaltamento e mais

O Senhor Luiz Carlos representou 
o bairro Centenário na tribuna. Ele 
pediu uma rua que ligue àquela lo-
calidade, em cima do morro da Usi-
na, com o bairro Salinas. A deman-
da dos moradores é para que eles 
possam se locomover para a Escola 
Mampituba, onde estuda a maioria 
das crianças do Centenário, escola 

esta que se localiza justamente no 
Salinas. Hoje os pais precisam pegar 
um ônibus na Avenida Castelo Bran-
co e ir até a entrada do Salinas (En-
genho) para levar os filhos. 

Marcos Antônio Mohr represen-
tou a Praia Recreio, mas de certa 
forma representou também boa 
parte das praias do sul do municí-

pio. Ela já havia participado da tri-
buna da sessão da Câmara, antes 
da Audiência Pública, justamente 
para reclamar da falta de olhar da 
administração para aquelas praias 
que, juntas, ficam entre a Praia Real 
e a Praia Itapeva, com vários no-
mes (como Recreio, Iara, Webber, 
dentre outras).  Resumindo, o líder 

de parte das praias do sul pede em 
nome dos bairros que seja asfaltada 
a entrada da Praia Estrela do Mar e 
a Interpraias, entre a mesma Estre-
la e a Praia Itapeva Norte. “Somos 
mais ainda prejudicados pelo fato 
de caminhões que vêm pela estrada 
do Mar (onde não poderiam trafe-
gar, mas trafegam), desviarem do 

Posto da Polícia Rodoviária (e da fis-
calização) pela Estrela do Mar e por 
este trecho da Interpraias que pas-
sam pelas nossas praias”, reclamou.  
Marcos também informou que os 
moradores (muitos) das localida-
des são aposentados e não têm re-
cursos para fazerem parcerias em 
obras com a municipalidade. 

IGRA SUL E NORTE: Saneamento mais uma 
vez em evidência

Adalberto Chagas falou em 
nome dos bairros Igra Norte e Igra 
Sul. Basicamente o pessoal dos 
bairros pede a urgência no tér-
mino da implantação da rede de 
captação de esgoto e da continui-
dade da obra que vai encaminhar 
o esgoto captado para a Estação 
de Tratamento (elevatória). “Tem 
gente que está colocando esgo-
to no Valão (Riacho), outros que 
estão ligando nos canos mesmo 
sabendo que a obra não encer-
rou”, disse Chagas. “Alguns estão 
sendo obrigados a pagar R$1mil 

por projeto e colocação de novas 
fossas sépticas e não tem este 
dinheiro porque ganham salário 
mínimo ou estão desemprega-
dos”, disse. As obras de implan-
tação de esgoto no bairro se ar-
rastam por mais de quatro anos. 
Adalberto também pediu que 
a promessa deste governo - de 
reformar o campo da prefeitura 
onde era o clube Torrense - fosse 
adiante. Para ele, trata-se de uma 
forma de inclusão dos jovens nos 
futebol, esportes e luta contra a 
drogadição. 

UNIÃO DOS BAIRROS: Ideias para a cidade como um todo
Dani dos Santos Pereira, presidente da União dos Bair-

ros de Torres e em nome dos moradores do bairro Predial, 
encaminhou carta para a mesa diretora da Audiência Pú-
blica com demandas do grupo de líderes torrenses. Eles 
sugerem a parceria para a implantação em Torres de um 
crematório municipal, pede a construção de uma Escola 
Técnica no Morro do Farol (onde já foi a Escola Cenecista) e 
pede a construção de quiosques digitais na beira da praia. 
Dani também pede - em nome de toda a comunidade que 
representa (bairros associados) - para que seja implantado 
um ESF (Posto de Saúde de Estratégia de Saúde da Família) 
nas Praias do Sul para atender melhor todas aquelas co-
munidades.

O vereador Deomar Goulart, o Dê (PDT), em parceria 
com o vereador Valmir Daitx Alexandre, o Pardal (PRB) for-
malizaram mais uma vez a necessidade da abertura de uma 

verba oriunda do orçamento público do ano de 2017 (como 
já fez no PPA para os próximos quatro anos) para que seja 
construído um novo plenário para a Câmara Municipal. O 
argumento dos vereadores é o de que a casa anualmente 
devolve dinheiro para a prefeitura, além de usufruir com 
menos de 3% do orçamento público de Torres, quando o 
teto chega ao dobro: 6%. 

A LDO ( Lei de Diretrizes Orçamentárias) agora vai para 
as comissões temática da Câmara. Nela, os vereadores co-
locam emendas e demandas vindas dos bairros -  caso quei-
ram. Em seguida colocam a matéria ( PL) em debate e em 
votação.  Mas os pedidos da audiência Publica (acima) vão 
para a prefeitura em anexo para que a mesma coloque ou 
não as demandas, ou na LDO ou na LOA ( Lei do Orçamento 
Anual) que deve entrar na câmara em seguida também e fi-
nalmente quantifica as obras da prefeitura ( se houverem).

* Editado por Guile Rocha
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Com Prefeitura de Torres

Representantes do DAER (De-
partamento Autônomo de Es-
tradas de Rodagens) estiveram 
em Torres nessa terça-feira (3 
de outubro) com o propósito de 
discutirem, junto com técnicos 
da Prefeitura, a implantação de 
uma rotatória para um acesso 
Sul em Torres. Após o assunto ser 
debatido no gabinete do secretá-
rio municipal de Planejamento 
e Participação Cidadã, Matheus 
Junges, o acesso foi discutido in 
loco, em dois pontos da Estrada 
do Mar. O estudo contou com a 
participação de vereadores.

 De acordo com o secretário, 
o acesso Sul está sendo imple-
mentado pela Secretaria do Planejamento "e precisa 
da anuência do DAER para entrar com o processo a 
fim de buscar recursos para a concretização do novo 
acesso tão necessário ao município". Com a rotató-
ria, o objetivo é desafogar a Avenida Castelo Branco.  
Dois pontos foram analisados na Estrada do Mar: pri-
meiro junto à Rua Universitária e depois na altura da 
Casa de Passagem Estrela Guia. Inicialmente a opção 
da Rua Universitária foi sinalizada como a de maior 

possibilidade para a obra.
 Do DAER estavam em Torres, o Superintendente 

de Faixa de Domínio, Fernando Dickmann; o técnico 
de Estradas, Alexandre Fuchs Ferraz e a chefe de ga-
binete da diretoria geral, do Departamento, Mareli 
Vogel, todos de Porto Alegre, e ainda o Superinten-
dente Regional de 16º(Osório), João Batista Rosa de 
Almeida.Toda discussão sobre o assunto contou com 
a participação dos vereadores Fábio da Rosa e Val 
Bresolin.

TORRES 

Daer e Prefeitura encaminham ações 
para implantar acesso Sul na cidade

Pedido por melhorias na entrada atual da cidade
O engenheiro civil Douglas Felix, da Prefeitu-

ra, também acompanhou os trabalhos ativamen-
te, ficando em sua incumbência o levantamento 
dos prédios existentes nos trechos com a pos-
sibilidade de sofrer a intervenção, para que os 
técnicos do DAER analisem as probabilidades e 
assim sugerirem a melhor opção para desafogar 
o trânsito com segurança aos usuários, explica..

 Aproveitando a visita dos técnicos do DAER, 

foi feito a solicitação da melhoria da drenagem 
e consequentemente a solicitação para o reca-
peamento asfáltico da entrada atual da cidade, 
onde hoje se encontra precário, apresentando 
várias patologias na via. Junto, técnicos do De-
partamento e o secretário municipal de Obras 
e Serviços Públicos, Davino Lopes, também pre-
sente na Estrada do Mar, encaminharam solu-
ções.

Comitiva visitou possíveis locais para acesso na Estrada do Mar

Torres sediará evento de 
mulheres em outubro

Entre os dias 26 e 29 de outubro, Torres rece-
be o 70º Congresso Regional da Federação das 
Sociedades Metodistas de Mulheres / 2ª Região 
Eclesiástica com o título “Mulheres Marcadas 
por Deus alcançam vidas: do passado ao futu-
ro”. O evento ocorrerá no Hotel Encantos Torres 
Hotel. Compareceram à Prefeitura, na última 
segunda-feira (02), para fazer o convite, a pre-

sidente Eva Regina Pereira Ramão, a tesoureira 
Cármen Lúcia Ivo e a secretária Vera Elisa Coe-
lho Nunes. Foram recebidas pela secretária da 
Administração e Atendimento ao Cidadão, Sílvia 
Pereira; pela secretária de Fazenda, Maria Clari-
ce Brovedan; pela secretária de Saúde, Suzana 
Machado, e pela Procuradora-Geral do Municí-
pio, Pâmela Souza.
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Conselho de Saúde de Torres aprova verbas adicionais para 
medicamentos e para melhorar sistema de nutrição 

SAÚDE

Por Fausto Júnior

Na última terça-feira, dia 3 de outubro, 
a reunião mensal do Conselho de Saúde 
de Torres aprovou temas importantes 
para melhoramentos do dia-a-dia do siste-
ma de Saúde Público Municipal de Torres.  
Foram R$ 195 mil liberados para a compra 
de medicamentos pela secretaria local, 
oriundos de verbas para medicamentos 

encaminhadas pelo ministério da Saúde, 
que na origem teriam que ser utilizadas 
para suprir a Farmácia Popular de Torres 
-  que, por ter sido desativada, perdeu o 
direito dos valores (e a verba ficou tran-
cada na conta dos repasses do sistema). 
Mas a secretaria municipal de Saúde local 
do atual governo conseguiu reativar os re-
cursos alegando necessidade do sistema 
antes que caducasse o prazo para explica-

ções, quanto felizmente obteve êxito.
Na reunião do Conselho, não somente 

foi aprovada por unanimidade a compra 
da lista de materiais enviados pela secre-
taria municipal para o ministério, como os 
conselheiros parabenizaram os servidores 
da prefeitura de Torres. Afinal são R$ 195 
mil para a compra de medicamentos, es-
colhidos pelos técnicos como os mais de-
mandados pelos pacientes de Torres.

Conselho é deliberativo e em 
Torres está ativo

O Conselho de Saúde de Torres existe por exi-
gência do sistema nacional, o SUS e visa a ar-
bitragem local aos repasses de verbas para os 
municípios. Ele delibera, aprova ou rejeita a 
utilização de recursos da Saúde nas cidades, o 
que dá mais chance de a população saber onde 
está sendo utilizado o dinheiro público dentro de 
seus municípios. 
Em Torres, o Conselho de Saúde atual é forte 
e possui todas as 20 cadeiras preenchidas por 

representantes do sistema público municipal, 
representantes do sistema de Saúde que estão 
fora do governo local e de entidades em geral 
estes últimos representando os clientes do sis-
tema, como por exemplo, associações de bair-
ro, sindicatos patronais, dentre outros.  Todos 
trabalham de forma VOLUNTÁRIA, portanto não 
são remunerados nem têm despesas pagas para 
participar das decisões do Conselho.  As reuni-
ões da entidade são mensais e se realizam todas 
as primeiras terças feiras de cada mês, durante 
todo o ano. Mas os conselheiros trabalham en-
tre eles em liberação e pareceres de vários docu-
mentos entre uma reunião e outra. 

 Sisvan será organizado em Torres
Na mesma reunião do Conselho 

de Saúde, a nutricionista da prefei-
tura Gabrieli Monteiro apresentou 
o projeto para a aplicação de duas 
parcelas de R$ 12 mil cada, envia-
da pelo Ministério da Saúde para o 
Município de Torres com endereço 
certo: o de organizar o SISVAN de 
Torres para que o sistema seja ge-
rencialmente eficaz para a avalia-
ção local e para o gerenciamento 
do sistema em níveis Nacional. É 

que o Sisvan (Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional) serve para 
monitorar o estado nutricional dos 
brasileiros atendidos pelo SUS. Ele 
indica onde estão os problemas de 
obesidade, de desnutrição, de Dia-
betes, dentre outros - e trabalha 
com métodos de mensuração em 
níveis estatísticos.   Com a implan-
tação das melhorias, a cidade de 
Torres irá estar mais bem aparelha-
da para ter suas próprias estatísti-

cas e trabalhar localmente com os 
dados coletados e tabulados. 

O projeto apresentado pela nu-
tricionista da prefeitura prevê que 
R$ 12 mil sejam utilizados para 
equipar o sistema e os outros R$ 
12 mil para o programa em si. E o 
Conselho, após algumas perguntas 
feitas pelo presidente Francisco Pe-
reira aprovou a utilização de verbas 
no sistema de Torres por unanimi-
dade. 
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Conforme foi divulgado nas redes sociais no final da tarde desta 
quinta-feira (05), quando a edição impressa desta semana de A FOLHA 

estava para ser fechada, uma reunião em Porto Alegre 
com a presença de várias pessoas envolvidas no proces-
so - como representantes da Secretaria de Saúde estadu-
al, do Hospital Navegantes, o prefeito de Torres Carlos 
Souza, a Secretaria de Saúde municipal, representante 
do deputado Federal Alceu Moreira na região do litoral, 
representante do deputado estadual Gabriel Souza e do 
vereador torrense Gimi (PMDB) -  foi encaminhada uma 
solução para a manutenção do atendimento da trauma-
tologia no hospital de Torres, conforme informa o verea-
dor torrense.

Conforme informa a mesma nota na rede social, o 
atendimento vai ser mantido enquanto as duas partes: 
Hospital e Governo em 30 dias elaborariam novos termos 
do convênio a ser seguido pelo hospital e pela secretaria 
estadual de Saúde do RS. 

Por Fausto Junior

Na última sessão da Câmara Municipal de 
Torres, realizada na segunda-feira, dia 2 de ou-
tubro, em seu espaço de tribuna, o vereador 
Gibraltar Vidal, o Gimi (PMDB) denunciou com 
palavras firmes uma postura do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes (HNSN) de Torres. Essa 
denúncia foi provada cabalmente por um ofício, 
que Gimi portava, que foi enviado ao governo 
do Estado do RS (13ª Coordenadoria de Saúde 
– Osório) pela AESC (Associação Educadora São 
Carlos – que representa o Hospital Mão de Deus, 
líder do sistema de Saúde que inclui o Hospital 
Navegantes). A denúncia é sobre a interrupção 
do serviço de traumatologia dentro do atendi-
mento de Urgência e Emergência do hospital, 
que atende Torres e às cidades do entorno de 30 

km do município. 
A carta de certa forma interrompe, já no dia 

9 (segunda-feira), o serviço de Traumatologia no 
HNSN. E o motivo alegado pela mesma carta é 
a inadimplência do Estado para com o Hospital 
Navegantes, por não pagar R$ 720 mil referente 
justamente o convênio deste serviço. 

 No mesmo pronunciamento, o vereador 
Gimi explicou que a decisão do hospital teria 
sido causada por falta de cumprimento presen-
cial do plantonista de traumatologia, que traba-
lha em regime de demanda, quando o contrato 
diz que o médico deveria estar presente fisica-
mente nas 24 horas por um valor de R$ 40 mil 
mensais. O vereador criticou o hospital, que po-
deria resolver o problema sem ameaçar (como 
diz) a comunidade de ficar sem o serviço. 

“A cidade conseguiu reverter e reencaminhar 

quase R$ 400 mil para o hospital daqui continu-
ar a obra das novas UTIs que estavam paradas 
e, dois dias depois, o sistema Mãe de Deus vem 
com esta notícia? Para mim é um descaso com a 

população. Estamos sendo ameaçados”, desaba-
fou o vereador. “Isto é caso de polícia e vamos ao 
Ministério Público com esta denúncia” afirmou 
Gimi na tribuna da sessão. 

SAÚDE

Jogo de poderes ameaça plantão de 
Traumatologia do Hospital de Torres

Comitiva visitou possíveis locais para acesso na Estrada do Mar

Estado não estaria repassando recursos de convênio porque Hospital Navegantes não estaria cumprindo as bases pactuadas entre Estado e entidade

 Conselho de Saúde de Torres vai à justiça também, caso necessário
O assunto também veio à tona na reunião men-

sal do Conselho de Saúde de Torres, realizada no 
dia seguinte à sessão da Câmara, na terça-feira (dia 
3/10). O presidente do Conselho Francisco Pereira 
chamou o representante do Hospital Navegantes a 
explicar o caso aos conselheiros, quando foi cons-
tatado que o assunto era real, mas que havia algu-
mas explicações maiores conforme afirma o diretor 

administrativa da entidade em Torres.
 O dirigente da entidade de saúde de Torres de-

fendeu perante os conselheiros a postura da AESC 
(representante do hospital) no ofício. Lembrou que 
na mesma carta a entidade cobrava a inadimplên-
cia do Estado para com o serviço, afirmando que o 
HNSN não teria deixado de atender nenhuma de-
manda por serviço de plantão em traumatologia, 

pois o médico plantonista mora a 5 minutos do 
plantão em Torres. Ele disse também, aos conse-
lheiros presentes na reunião, que a entidade esta-
ria tendo problemas em achar profissionais dispo-
níveis em trabalhar no plantão 24 horas - por isto a 
continuidade do sistema por demanda (sob aviso). 

Mas o presidente do Conselho de Saúde não 
aceitou as desculpas, principalmente pela ameaça 

de interrupção do plantão desta forma. Francisco 
Pereira disse que, se necessário, o Conselho irá 
demandar a justiça através do Ministério Público 
(MP) para buscar os direitos dos torrenses, porque 
para ele parece que se trata da falta de entendi-
mento sobre o cumprimento de um contrato entre 
o Estado e o Hospital, onde o hospital não estaria 
cumprindo sua parte.  

Serviço é obrigado a ser fornecido, mesmo se fora de Torres
No passado, o mesmo problema já havia aconte-

cido em Torres pela falta de plantonista Pediatra no 
Hospital. O Ministério Público teve de ser acionado 
e obrigar o retorno do profissional, mesmo que a 
seguir o sistema todo tenha entrado em acordo - 
mas quanto às GARANTIAS de atendimento por pe-
diatra, e não da obrigatoriedade de Plantão físico.  

Desta vez, parece que se trata de uma questão 
similar e, portanto, negociavel. O Hospital se sente 

lesado por não estar recebendo dinheiro por um 
serviço que acha que está executando, mesmo não 
tendo plantão presencial. E o Estado se sente lesa-
do por não ter no serviço as bases pactuadas no 
convênio. Talvez se os valores diminuírem ou se o 
plantão tiver mais presença do que tem atualmen-
te, o acordo volte ao normal. Mas talvez tenha de 
entrar o MP no meio para negociar, como fez ante-
riormente. 

Cabe salientar que, caso o serviço de urgência 
e emergência do Hospital Navegantes de Torres 
seja suspenso (como sugere o ofício mandado para 
o Estado), os pacientes que tiverem trauma serão 
atendidos em outro lugar de referência neste que-
sito, no caso Tramandaí ou Capão da Canoa.  O SUS 
(Sistema único de Saúde)  - e o Hospital Navegan-
tes - têm a obrigação de estabilizar os pacientes 
em Torres (tirar de risco de piora da saúde geral) e 

encaminhar para cidades que possuem serviço de 
traumatologia por ambulância cedida pelo sistema 
de Torres ou das cidades em que vieram transpor-
tados. 

Cabe Lembrar que o SUS possui convênio com 
o Estado do RS que tem a obrigação de prestar o 
serviço de intervenções em rupturas ou lesões trau-
matológicas, mesmo que não seja feito no hospital 
de origem do atendimento de pronto socorro. 

Líderes políticos da cidade e da região podem ter resolvido o problema
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Tarde das Tortas do Lions Clube recebeu 450 pessoas no domingo, 1º de outubro

SOCIAL

PRAZER DUPLO
Para si e por ajudar os necessitados

Esposas dos associados e associados do Lions junto com patronesses 
serviram o delicioso chá para economizar renda para doação à pastoral

No domingo passado, dia 1º de outubro, 
o Lions Clube de Torres promoveu mais uma 
edição de seu tradicional evento batizado de 
“Tarde das Tortas”. Neste ano foram vendidos 
em torno de 450 ingressos para pessoas que 
PRESTIGIARAM o chá e lá conseguiram fazer 
uma ação dupla: saborear com prazer delicio-
sas tortas salgadas e doces, assistindo desfiles 
de moda e participando de sorteio de brindas 
de patrocinadores de parte da renda do chá; e 
saberem que, ainda, estão colaborando para 
uma causa nobre aos mais necessitados, a 
missão de Lions Clube em todo o mundo.

Neste ano a renda do chá será doada a 

Pastoral Social e da Saúde da Igreja Católica 
de Torres, uma entidade que sistematica-
mente está ajudando as famílias carentes de 
renda e de apoios na cidade.   E em nota nas 
redes sociais, os membros de Lions Clube de 
Torres, presidido por Francisco Pereira - após 
servirem chá, prepararem muitas das tortas lá 
servidas e prepararem as centenas de litros 
de chá servidos aos apoiadores que compra-
ram ingresso para o Chá das Tortas de 2017, 
agradeceram e comemoraram o SUCESSO de 
público que neste ano ajudou Lions e a socie-
dade e colaborarem com pessoas necessita-
das em Torres.  

Desfile de modas também foi atração da tradicional Tarde das Tortas do 
Lions Clube de Torres

Nota de Lions Clube de Torres:
Estamos agradecidos pela presença na Tarde das Tortas, onde parte da renda será doada para a 
Pastoral Social e da Saúde. Agradecemos também às nossas Patronesses e apoiadores que abri-
lhantaram o nosso evento.
"Onde há uma NECESSIDADE, há um LEÃO."
Sempre que um Lions Clube se reúne, os problemas ficam menores. E as comunidades ficam me-
lhores. Isso acontece porque oferecemos ajuda onde é necessário, em nossas comunidades e em 
todo o mundo, com integridade e energia inigualáveis.
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PROBLEMAS ANTIGOS COM AS 
CASUARINAS - As casuarinas são 
uma espécie de pinheiro, árvore 
exótica mas que foi muito popular 
em Torres até o começo dos anos 
2000, quando começaram as reti-
radas destas árvores de localidades 
onde eram bem presentes - como 

a Av. Beira-Mar e a Praça Getúlio 
Vargas (em frente a igreja Santa Lu-
zia). Além do fato de serem espécies 
exóticas que consomem muitos nu-
trientes e água (empobrecendo o 
solo do entorno) o crescimento de-
sordenado das raízes das casuarinas 
danificam calçadas e asfaltamentos.

TORRES

MUDANÇA DE CENÁRIO: Prefeitura de Torres realizará 
podas e retirada de árvores exóticas da Praça da Igreja Matriz

Prefeitura torrense e construtores encaminham 
solução para o gerenciamento de resíduos sólidos
A Prefeitura de Torres promoveu na manhã 

desta sexta-feira, 29 de setembro, encontro com 
representantes de construtoras locais para discu-
tirem o gerenciamento do manejo dos resíduos 
sólidas da área. A reunião foi coordenada pela 
secretária municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo. Eliana C. Machado e o assessor Júlio Agá-
pio. De acordo com a legislação, a Prefeitura é 
responsável pelo gerenciamento do resíduo urba-
no doméstico e o encontro foi promovido com o 
objetivo de buscar uma solução para este resíduo 
extradomiciliar. A Prefeitura está construindo uma 
eficiente logística para tornar a cidade mais limpa 
e agradável.

 Foi informado ao grupo que o Ministério 
Público já indagou sobre a procedência de dez 
montantes de lixo oriundo da construção civil na 
cidade. Torres já tem um PEV- Ponto de Entrega 
Voluntária, bem organizado, e uma Central de 

Triagem e Transbordo de Resíduos da Coleta Se-
letiva (Recivida) em estruturação. A Prefeitura 
pode acolher, de particulares, cerca de um metro 
cúbico de lixo extradomiciliar, porém, carga maior 
deve ser gerenciada pela empresa que o gera.

 Para a cidade atingir o estágio desejado, fica 
expressamente proibido colocar nos logradouros, 
entulhos de obras, resíduos de podas, restos de 
madeiras entre outros. Projeto de lei abrangendo 
esta iniciativa será logo encaminhado para a Câ-
mara dos Vereadores com o propósito de regrar a 
questão, estabelecendo normas para a disposição 
destes resíduos.

 Este foi o primeiro encontro da administração 
municipal com o setor para tratar especificamen-
te deste assunto. A reunião contou com a presen-
ça de cerca de 15 representantes de construtoras. 
Todos demonstraram boa vontade em criar um 
plano de gerenciamento de resíduos para solucio-

nar a questão em parceria com a Prefeitura. A dis-
cussão maior ficou por conta do descarte da ma-
deira. O encaminhamento do encontro é de que o 
setor obtenha a licença ambiental de um terreno 

para o correto tratamento dos resíduos. Recente-
mente, a Prefeitura também realizou reunião para 
discutir o tratamento de resíduos do setor de ho-
téis, restaurantes, bares e similares.

A Prefeitura Municipal de Torres, 
através da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo, realizará 
o manejo das árvores exóticas localiza-
das na Praça Cel. Severiano Rodrigues 
(Praça da Igreja Matriz). Segundo a Di-
retora de Licenciamento Ambiental, 
Fernanda Brocca, “serão removidas 15 
Casuarinas e serão podados cinco Falsas 
Seringueiras, todas espécies exóticas. 
As demais árvores existentes na Praça 
da Igreja Matriz serão preservadas, es-
pecialmente as Palmeiras, e como me-
dida compensatória, será feito o plantio 

de 150 mudas de espécies nativas em 
área pública.”

 A realização deste manejo é um pe-
dido da Paróquia São Domingos, da Se-
cretaria Municipal de Cultura e Esporte 
e do Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural (Com-
phac). Nas palavras do presidente do 
Conselho, Leonardo Gedeon, tem como 
objetivo “devolver à igreja e à comuni-
dade, a visibilidade da Praça e das Pal-
meiras e o resgate de sua paisagem his-
tórica”. O manejo dos espécimes deverá 
ser realizado nos próximos dias.

15 casuarinas serão removidas e outras árvores serão podadas

Imagem mostra praça da Matriz nos anos 50

Projeto Envelhe Ser promove concurso de 
redação sobre violência contra os idosos

O projeto Envelhe Ser é um projeto social pro-
movido pela Secretaria Municipal da Assistência 
Social e Direitos Humanos através do CREAS, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação.A 
iniciativa pretende desenvolver ações de prevenção 
e combate à violência contra o idoso através de um 
concurso de redação nas escolas municipais, tra-
zendo a reflexão sobre a cultura de valorização da 

pessoa idosa. O projeto será aplicado nos dias 3 e 
5 de outubro, nesta terça e quinta-feira, nas Escolas 
Municipais Manoel Ferreira Porto e Zona Sul, res-
pectivamente, com as turmas de 8° e 9° ano.

 O projeto foi idealizado pela acadêmica de Ser-
viço Social da Ulbra Torres Fabiana da Rosa Leffa. Os 
resultados serão divulgados na 5° Amostra de Arte 
no 4° Encontro Municipal da Pessoa Idosa, a ser re-

alizado no dia 17 de novembro 
de 2017 na SAPT, a partir das 
13:30hs.O gênero escolhido 
para produção da redação será 
um texto dissertativo que ex-
presse opinião sobre o tema, 
buscando sensibilizar o aluno/
comunidade no processo de envelhecer com quali-

dade, sendo essa uma ação potencial na prevenção 
de situações de violação de direitos.
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1-EM TORRES Apartamento de Três dormi-
tórios, banheiro suíte e social, com sacada 
e box. No centro, excelente oferta. COD. 
PZ03119 – R$350.000,00

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

3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS 
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social, 
banheiro de serviço, área de serviço, cozinha, 
sacada com churrasqueira, garagem, próximo 
à Igreja Santa Luzia na Av. Benjamin Cons-
tant. R$ 440.000,00 – COD. PZ03460

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

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

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

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

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

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

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

 OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
8446 4474 (51) 9918 4841
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EDITAL ÚNICA PRAÇA/LEILÃO
COM DUAS CHAMADAS E INTIMAÇÃO 

CATIELE BORGES LEFFA, leiloeira pública oficial, devidamente autorizada pelo 
EXMO. SR. DR. RUI FERREIRA DOS SANTOS, JUIZ DA VARA DO TRABALHO DA 

COMARCA DE TORRES/RS, vem, através deste informar que levará a leilão, na forma 
da lei, os bens penhorados nos processos abaixo relacionados, no dia, local e hora a 

seguir descrito, conforme art. 888, § 1º da CLT.

DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS 10H30MIN

Lote 01) Processo nº. 0000279-74.2015.5.04.0211
Reclamante: Joel Magalhães Ouriques
Reclamada: Rodoviário Michelon Ltda e Outros
Bem Penhorado: 01 (Um) TERRENO URBANO, situado no lugar denominado Praia Pa-
raíso, Município de Torres/RS, constituído do lote nº 09 (nove), da quadra 01 (um), me-
dindo 12m (doze metros) de frente à Av. Santa Maria, por 30m (trinta metros) de fundos. 
Conforme Matrícula nº 52.162 do Registro de Imóveis de Torres. 1ª Chamada – Valor da 
Avaliação – R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), não havendo licitantes; 2ª Chamada a partir 
de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). 

Lote 02) Processo nº. 0020247-56.2016.5.04.0211
Reclamante: Fabiana Nunes da Rosa
Reclamada: Irias & Souza Ltda - ME
Bens Penhorados: 03 (três) FREEZERS, marca Metalfrio, capacidade de 540 litros, to-
dos em bom estado de conservação. Valor Unitário (1ª Chamada) R$ 1.200,00 (um mil 
e duzentos reais); (2ª Chamada) a partir de R$ 600,00 (seiscentos reais). Totalizando 1ª 
Chamada R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); não havendo licitantes 2ª chamada a 
partir de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Depositária: Catiele Borges Leffa

Lote 03) Processo nº. 0000608-23.2014.5.04.0211 (Leilão Suspenso)
Reclamante: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e Material Elétrico de Taquara
Reclamada: Avanor Rosa de Matos Ltda e outros
Bem Penhorado: 01 (um) VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE, cor azul, placas IOX-1340, 
em bom estado de conservação. 1ª Chamada - Valor da Avaliação - R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), não havendo licitantes 2ª Chamada a partir de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Depositária: Catiele Borges Leffa
 
Lote 04) Processo nº. 0020789-40.2017.5.04.0211
Reclamante: Marli Teresinha Zimmermann
Reclamada: Luciano dos Santos Flores - ME
Bem Penhorado: 01 (um) VEÍCULO FIAT LINEA/HLX 1.9, placas ELN-3053, em bom 
estado de conservação. 1ª Chamada – Valor de Avaliação – R$ 26.700,00 (vinte e seis mil 
e setecentos reais), não havendo licitantes; 2ª chamada a partir de R$ 13.400,00 (treze 
mil e quatrocentos reais). Depositária: Catiele Borges Leffa.

Local do Leilão: Átrio da Justiça do Trabalho – Rua Pará, nº. 1351, Torres/RS
Visitação: Depósito Leiloeira, Vila São João, Torres/RS. Prévio Agendamento pelo fone: 
(51) 98402.4233 ou (51) 3664.5111. Imagens disponíveis no site: www.leffaleiloes.com.br 

Os bens serão alienados em um único leilão, e serão aceitos, na primeira chamada, lan-
ces a partir do valor da avaliação, não havendo interessados, os bens serão vendidos em 
segunda chamada, pela melhor oferta, desde que não caracterize preço vil, conforme art. 
891 CPC; Não havendo licitantes no primeiro e segundo leilão fica desde já autorizado 
a Leiloeira a proceder a venda direta dos bens, conforme art. 888, §3º da CLT. Através 
deste edital, ficam intimadas as partes, procuradores, herdeiros e credores, bem como 
eventuais credores pignoratícios, hipotecários, anticréticos, fiduciários, coproprietários, 
cônjuges/companheiros e terceiros interessados na forma da lei. O(s) bem(ns) são ven-
didos no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade exclusiva do arrema-
tante a vistoria do(s) mesmo(s) antes da compra. As despesas de leilão e comissão da 
leiloeira 10% (dez por cento) deverão ser pagas pelo arrematante no ato do leilão. Em 
caso de acordo, remissão ou qualquer anulação por interesse das partes, será devido 
pelo executado despesas do leilão e comissão da leiloeira. Quando houver necessidade 
de regularização do imóvel arrematado, tal encargo caberá ao arrematante. Contudo, 
existindo ônus relativos à IPVA, IPTU, débitos condominiais ou multas incidentes sobre 
o bem, aplica-se 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, não sendo estes de responsabilidade do arrematante. Se 
a venda for anulada por culpa do arrematante não haverá devolução dos valores referen-
tes a comissão. A participação do certame de venda, o arrematante concorda com todos 
os termos do presente edital. A fim de dar publicidade, bem como levar ao conhecimento 
de todos os interessados, é passado o presente edital, que será publicado no site da lei-
loeira: www.leffaleiloes.com.br, bem como na forma da lei e afixado no local de costume. 
Maiores informações, pelo fone: (51) 98402.4233 ou (51) 3664.5111 – Rua Alexandrino de 
Alencar, nº 696, Centro, Torres/RS. Torres/RS, 25 de Agosto de 2017.

                      
    

     RUI FERREIRA DOS SANTOS                                      CATIELE BORGES LEFFA
              Juiz do Trabalho                                                     Leiloeira Pública Oficial

     Catiele Borges Leffa                                                                           
                           Leiloeira Pública Oficial

                   Matrícula 297 

CHAMAMENTO DE CREDENCIAMENTO

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNI-
CÍPIOS DO LITO-RAL NORTE - CP AMLINORTE, Prefeito Luiz Evaldt Steffen, 

no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que estará aberto, no 
período de 04 a 20 de outubro de 2017, o CREDENCI-AMENTO DE PRESTA-
DORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N°001/2017. O edital e seus anexos estão disponíveis no site www.cpamlinorte.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (51) 3663-4057 ou 

através do e-mail adm@cpamlinorte.com.br. 

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2017

O Prefeito Municipal de Três Cachoeiras/RS, Sr. Flávio Raupp Lipert, torna 
público que no dia 25 de outubro de 2017, às 14 horas, no Auditório desta Pre-
feitura Municipal, será realizado LEILÃO público de bens móveis inservíveis de 
propriedade do Município, conforme discriminação e avaliação constantes no 

Edital de Licitação nº. 001/2017. Os bens estarão expostos à visitação pública, 
na Secretaria Municipal de Obras, sito a Rua José Scheffer Filho, 1638 – Bairro 

Santa Rita, e prédio da Prefeitura Municipal nos dias 23 e 24 de outubro no 
horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura no horário de expe-

diente das das 8h as 11h30min e das 13h30min às 17 horas, pelo telefone (51) 
3667-1155, e-mail: licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br

Flávio Raupp Lipert
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentam os 
documentos exigidos pelo Artigo o 1.525.incisos I, III e IV, do Código Civil Brasi-

leiro,

JOSÉ MÁRIO DE LIMA GONÇALVES e ENI FERNANDES DA LUZ

Ele divorciado, natural de Formigueiro/R.S, residente e domiciliado em Torres. 
Ela solteira, natural de Torres/RS, residente e domiciliada em Torres/RS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na Forma da Lei.

Torres, 13 de junho de 2017.

Alexandra Mendes Barros
Oficial Ajudante Substituta

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 31/2017. Objeto: prestação de 
serviços de geoprocessamento, sensoriamento remoto, aerolevantamento e 

cadastro técnico de logradouros. Data da abertura: 23/10/2017. 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 11h 30min e 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51) 

3667 1155 ou pelo site www.trescachoeiras.rs.gov.br.

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal 
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IGUALDADE SOCIAL II
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

O que torna possível o bem-estar social em um país? Por um lado, a capacidade de ge-
rar riqueza suficiente para atender às necessidades e aspirações de sua população. Por 
outro lado, essa riqueza é distribuída de tal maneira que todos se beneficiem disso. O 
grande desafio da economia é reconciliar ambos.
O Fórum Econômico Mundial (WEF) desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Inclusivo 
(IDI), que capta os dois requisitos de bem-estar e mede o sucesso das economias nacio-
nais para articulá-los. O IDI vai de 0 a 7, o que representaria um caso ideal, capaz de 
criar toda a riqueza necessária e distribuí-la de forma absolutamente equitativa.
A pontuação de cada país é baseada em uma combinação de 12 indicadores, agrupados 
em três dimensões: crescimento e desenvolvimento, inclusão e equidade e competitivi-
dade e sustentabilidade. 
O Relatório Inclusivo de Crescimento e Desenvolvimento 2017 do WIFE inclui dados 
abrangentes de 107 países. Aquele com o IDI mais alto do mundo é a Noruega, com 
6.02. Eles concluem o topo do ranking Luxemburgo (5.86), Suíça (5.75), Islândia (5.48), 
Dinamarca (5.31), Suécia (5.30), Holanda (5.28), Austrália, (5.18), Nova Zelândia (5,09) 
e Áustria (5,05).
A Noruega está liderando o IDI, com o progresso nos últimos cinco anos, refletindo o seu 
sucesso na busca de uma política claramente articulada para inclusão em seu processo 
de crescimento. Os meios de subsistência médios são altos e crescem, com a menor 
desigualdade entre as economias.
Outro que se destaca especialmente é a Suíça. Entre seus pontos fortes estão os bons 
serviços básicos e infraestrutura, particularmente o transporte terrestre e a saúde, a 
falta de corrupção e um sistema de educação profissional forte que contribui para altos 
níveis de mobilidade. Os impostos sobre o capital e a propriedade ajudam a redistribuir 
o rendimento.
Um caso muito interessante é o dos Estados Unidos, que apesar de ser a principal po-
tência econômica do mundo, ocupa o 33º lugar no ranking, está entre as três economias 
avançadas com os maiores níveis de pobreza e desigualdade. 
O país com os melhores indicadores da América Latina é o Uruguai, que ocupa o 27º 
lugar com um IDI de 4,53. Eles são seguidos pelo Panamá (30), Costa Rica (31) e Chile 
(32º). Os três que mais cresceram nos últimos cinco anos foram Uruguai (4,23%), Para-
guai (3,97%) e Nicarágua (2,85).
O WEF argumenta que existem sete áreas nas quais as nações devem trabalhar para 
atingir o objetivo de um maior bem-estar: 1) Acesso, qualidade e equidade da educação; 
2) infraestrutura básica, serviços digitais e de saúde; 3) corrupção política e empresa-
rial, e concentração de renda; 4) inclusão financeira e nível de intermediação de inves-
timentos; 5) empreendedorismo e incentivo as pequenas empresas; (6) produtividade 
do trabalho e remuneração salarial e não salarial; 7) a estrutura tributária e o sistema 
de segurança social.
Essas dimensões revelam que, para alcançar níveis desejáveis de crescimento inclusivo, 
não é suficiente seguir certos tipos de política econômica. Também deve haver supor-
te institucional para apoiá-lo. Sem uma gestão adequada da educação, da saúde, das 
infraestruturas e da inovação tecnológica, é impossível que um país tenha sucesso a 
longo prazo.
Assim podemos verificar que os países com maior igualdade social possuem os seguin-
tes modelos de política econômica. O modelo nórdico baseia-se no capitalismo nórdico 
e na socialdemocracia nórdica. O modelo suíço também é capitalista e com uma demo-
cracia participativa e no caso de Luxemburgo, o sistema é democrata e capitalista
A desigualdade está crescendo. O 1% mais rico da população mundial tem mais riqueza 
do que os outros 99% restantes juntos. A desigualdade no Brasil sempre foi uma das 
mais elevadas do mundo.
Acorda Brasil o que temos que mudar não é o sistema político econômico e sim traba-
lhar questões culturais (como o jeitinho brasileiro) e éticas (a oportunidade de levar 
vantagem, para não dizer oportunidade de roubar) que fazem com que nossa sociedade 
seja tão desigual.
A forma para se fazer isto é simples: Educar, Legislar, Fiscalizar e Punir. Mas o mais 
importante é que todas estas etapas devem ser feitas de forma efetiva e exemplar. Não 
adianta reclamar do político com milhões guardados num apartamento, e quando o 
caixa do restaurante pergunta qual o valor deve preencher a nota fiscal surge uma opor-
tunidade de levar vantagem.  Aquele político só aproveitou uma oportunidade, que a 
grande maioria da população também faria. Então voltamos ao conceito de igualdade 
social o de mesmas oportunidades. Cuidado com as oportunidades.

LASERTERAPIA NA ODONTOLOGIA
Por Cibele Poli Messinger  // Cirurgiã-Dentista CRO/RS 8895 
Habilitada em Laserterapia e Odontologia Hospitalar
Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial

 A palavra Laser é um acrônimo com origem no significado da língua inglesa: 
“Light Amplification by Stimulated Emission Of Radiation” que significa “Ampli-
ficação de luz por emissão estimulada de radiação”. A terapia laser é mais uma 
opção de tratamento que se pode oferecer na Clínica Odontológica, e como 
toda técnica, é fundamental que se conheça bem os seus princípios básicos e 
protocolos. 
 Para realizar o tratamento com Laserterapia, o Cirurgião-Dentista deve pos-
suir Habilitação em Laserterapia aprovada e registrada no Conselho Federal de 
Odontologia. 
 O aparelho de Laser de Baixa Intensidade possui 2 tipos de laser: o Vermelho, 
que atua na superfície da pele para bioestimulação das células e cicatrização 
da lesão e o Infra Vermelho, que atua em profundidade, penetrando na lesão e 
promovendo diminuição do inchaço e alívio da dor. 
 A aplicação do Laser é muito ampla e para cada tipo de lesão se estabelece 
um protocolo adequado de Laserterapia, de acordo com as características da 
ferida, do paciente e a situação em que ele se encontra.  
 Durante o tratamento com Laserterapia ocorre a melhora gradativa da lesão, 
e conforme a resposta do paciente ao tratamento vai sendo estabelecido o me-
lhor protocolo para ele e o número de sessões necessárias.  
 Resumindo, a Laserterapia age para regenerar tecidos, diminuir inflamação, 
prevenir novas feridas e aumentar imunidade local e sistêmica. 
 Algumas indicações clínicas da Laserterapia: síndrome de dor e disfunção da 
A.T.M. (articulação da Mandíbula), paralisia facial, herpes simples (Herpes La-
bial), herpes zoster, hipersensibilidade dentinária ou sensibilidade dental, afta, 
bioestimulação óssea, dor, língua geográfica, nevralgia do Trigêmio e Pareste-
sia

LASERTERAPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO  COM 
QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA

  Antes de iniciar os tratamentos de quimioterapia e radioterapia é fundamental 
que o paciente consulte com o Cirurgião-Dentista para avaliar a sua condição 
de saúde e higiene bucal, remover cáries e focos de infecção, realizar ajustes em 
próteses e aparelhos, restaurar ou remover dentes quebrados. Fazer a avalia-
ção odontológica antes de iniciar o tratamento previne a suspensão do mesmo 
por complicações bucais. 
  Caso o paciente estiver impossibilitado de realizar a higiene bucal, esta deverá 
ser realizada pelo responsável/cuidador do paciente.  Durante o tratamento o 
paciente ou cuidador deve examinar a boca todos os dias e comunicar ao Cirur-
gião-Dentista qualquer alteração, aparecimento de lesão, trauma ou dor. 
 Algumas medicações e a radioterapia podem provocar o aparecimento de le-
são ulcerada (semelhante à  afta) na boca, chamada de Mucosite Oral, que gera 
desconforto ao paciente e, dependendo do grau da lesão e dificuldade para o 
paciente se alimentar, pode levar à interrupção do tratamento. 
 A Mucosite Oral pode ser prevenida e tratada com Laserterapia de Baixa Inten-
sidade e a aplicação do Laser não provoca dor, pelo contrário, promove o alívio 
dela e acelera a cicatrização da lesão, devolvendo ao paciente conforto bucal, 
tornando possível a alimentação e possibilitando que o tratamento quimioterá-
pico e radioterápico continue sem interrupção. Para maior conforto do paciente 
a Laserterapia pode ser realizada em casa.

Av General Osório, 336 – 3º andar – Clínica Spécialité – Torres/RS
Cel: (51) 99975.1365         Fixo: (51) 3626.2798
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ÁRIES - Muita calma nessa hora, ariano! A 
semana pede alguns cuidados, já que você 
está mais ansioso e estressado que de cos-
tume. São dias importantes para ver o que 
funciona ou não em sua vida e fazer certos 
ajustes. Apesar de serem dias produtivos 

no trabalho, são dias bem desafiadores, que exigem disci-
plina, paciência e muito mais atenção a tudo que você fizer. 
Cuide da sua saúde.

TOURO - É uma semana de muita inquie-
tação e tensões internas, taurino. Mas são 
bons dias para aproveitar tanta intensidade 
e um belo empurrão da vida para resolver 
de uma vez por todas certas pendencias. 
É uma boa semana para dar um passo im-

portante no seu relacionamento e assumir um compromisso 
maior. Dias férteis, ótimos para as taurinas que desejam en-
gravidar.

GÊMEOS - É uma semana intensa, gemi-
niano, de muitos projetos e situações que 
acontecem e se desenvolvem ao mesmo 
tempo e isso exigirá muita energia. Você 
consegue fazer as mil coisas ao mesmo 
tempo como você gosta e precisa fazer, 

mas se você não tiver o mínimo de foco e organização, pode 
se bagunçar bastante e até a sua saúde pode sentir o impac-
to. Vá com cuidado.

CÂNCER - São dias de fortes emoções, 
canceriano. Você vai sentir tudo mais for-
te e muita coisa acontecendo ao mesmo 
tempo. Há um certo caos em sua vida pro-
fissional, com novidades e oportunidades 
que talvez precisam mesmo ser aproveita-

das. E são dias de mudanças forçadas em vários aspectos 
de sua vida. É um bom momento para o contato com a fa-
mília e a casa.

LEÃO - É um ótimo momento para 
perceber que certos desafios só vem 
para sua vida para fortalecer suas 
convicções, leonino. Podem surgir 
novas possibilidades e novos horizontes 
se abrem nesse momento. É um bom 

momento para planejar seus próximos passos financeiros 
e tentar acertar as contas. Ótima semana para uma viagem 
no fim de semana, para um curso novo e para conversar.

VIRGEM - Semana de fortes emoções e 
de muitas mudanças, virginiano. Se quer 
mudar alguma coisa em sua vida, dê o 
primeiro passo. Se a vida trouxer alguma 
mudança, siga com ela. É um momento 
de mais força, coragem e muito mais cer-

tezas e menos timidez e com isso você irá se soltar e se 
mostrar mais.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 02/10 e 09/10)
Por Titi Vidal

LIBRA - Semana intensa nas relações, li-
briano. É hora de sentar pra conversar, de 
ajustar as coisas, de afinar os objetivos. 
Um bom momento para demonstrar mais o 
que você sente, para estar mais próximo de 

quem você gosta. Não precisa bancar o forte o tempo todo: 
peça ajuda e colo se precisar.

CAPRICÓRNIO - Algum assunto 
familiar pode trazer certa turbu-
lência em sua vida, capricornia-
no. É importante parar, respirar 
fundo e dar a atenção que sua 
família merece. Ficar mais em 

casa também pode ser bem positivo, apesar de 
ser uma semana de mais comunicação e coisas 
boas no trabalho. Alias, é um ótimo momento 
para planejar o que falta para daqui até o fim 
do ano.

AQUÁRIO - Um momento bem po-
sitivo para começar coisas novas, 
aquariano, e contar para o mundo 
quais são suas ideias e projetos. 
Sua cabeça está a mil e você tem 
que tomar muito cuidado pra não 

perder o sono ou ficar irritado ou até briguento de-
mais. Cuidado também com o que e especialmente 
com o como fala as coisas. Você pode magoar al-
guém que você gosta ou brigar a toa.

PEIXES - É importante aparar cer-
tas arestas nas relações, pisciano. 
Sente pra conversar e com muita 
objetividade fale o que está sentin-
do e o que quer. Ajudar os outros 
também pode ser uma boa, desde 

que você não se envolva demais. É uma semana 
delicada para os assuntos financeiros e é melhor es-
perar outro momento para investir ou resolver coisas 
nessa área. Vá com mais calma.

ESCORPIÃO - É importante se organizar melhor, 
escorpiano, especialmente agora que muita coisa 
foge do controle em sua rotina. Tanto é que você 
tem novidades no dia a dia e no trabalho, muitas 
noticias e novidades que mudam tudo. Sua saúde 
precisa de atenção especial para aguentar e dar 

conta de tudo. Um bom momento para se organizar também interna-
mente. Escute a intuição.

SAGITÁRIO - Dias intensos no amor e nos pra-
zeres, sagitariano. Com seus desejos vindo à 
tona, você pode sentir uma certa urgência para 
fazer com que todos se realizem. Cuidado pra 
não forçar a barra ou apressar os outros, ou co-
brar demais. Um momento bem produtivo e im-

portante no trabalho, com belos resultados. São bons dias para 
mudar alguma coisa no seu namoro.

VARIEDADES
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Está chegando mais uma
FEIRA DO LIVRO DE TORRES!

O livro e a cultura em evidência na mais 
bela praia gaúcha. Está chegando a 17ª Feira 
do Livro de Torres, que ocorrerá de 11 a 15 de 
outubro, no Parque Estadual da Guarita. O pe-
ríodo da Feira aumentou em um dia em rela-
ção ao ano anterios, atendendo solicitação do 
público escolar. Uma intensa programação foi 
montada para encantar o público de diferen-
tes gostos e idades. A entrada no Parque da 
Guarita será gratuita para acesso ao evento. 

 A realização da Feira do Livro é da Prefeitu-

ra de Torres, através da Secretaria do Turismo, 
Cultura e do Esporte e do Fecomércio RS/Sesc 
e Senac. Este ano a patrona será a jornalista, 
escritora e poetisa Martha Medeiros, cronista 
de sucesso que já teve livros que tornaram-se 
referência para a cultura nacional, transfor-
mados em séries televisivas e filmes. Já o anfi-
trião será Jaime Batista, historiador, professor 
e músico, valorizador das tradições da história 
local e  atual diretor cultural da Prefeitura de 
Passo de Torres.

A abertura oficial do evento ocorre na 
quinta-feira (12), com apresentação do pia-
nista Luiz Fernando Rayo, que é doutorando 
em piano na Universidade de Lubock, (Texas, 
Estados Unidos). Mas antes disso, na quarta-
-feira (11), haverá o encerramento do Circuito 
Literário Ruy Rubens Ruschel com participa-
ção dos autores presentes Rodrigo Munari e 
Cacá Melo e ainda Bandas das escolas Alcino, 
Mampituba e APAE Torres. Também no dia 11, 
ocorre arrecadação para os necessitados jun-

to ao evento solidário realizado pela  Oligás e 
Duda’s Car: trata-se do '3º Solidário – Dia das 
Crianças', evento consolidado na cidade diri-
gido às crianças carentes.

Durante o evento no Parque da Guarita, 
haverá arrecadação de alimentos não perecí-
veis pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos. Confira a progra-
mação completa e atividades paralelas que 
vão encher de cultura e lazer o Parque da 
Guarita.

FEIRA DO LIVRO DE TORRES 2017 - programação
Quarta-feira - 11/10/2017

(Encerramento do Circuito Literário Ruy Rubens Ruschel com participação dos auto-
res presentes Rodrigo Munari e Cacá Melo e ainda Bandas das escolas Alcino, Mampitu-
ba e APAE Torres.

09h - Banda Escola Municipal Alcino Pedro Rodrigues - 09h30 Pocket show – autor 
Rodrigo Munari - 10h Homenagens para o autor Rodrigo Munari -  10h30 Banda da 
APAE Torres - 11h - Explanação sobre sua obra – Rodrigo Munari - 14h - Banda Escola 
Municipal Mampituba - 14h30 - Apresentação da autora Cacá Melo - 15h - Homenagens 
para a autora Cacá Melo - 16h - Lançamento do livro biografia de Maurício Schwanck - 
16h30 - Apresentação mágico Maurício Schwanck

 
Quinta-feira - 12/10/2017

14h - Abertura oficial com apresentação do pianista Luiz Fernando Rayo; 
15h Contação de histórias
15h30 - Lançamento do livro Antônio Vignale “Quatro Contos Infantis”
16h - Canal 17ª Feira do Livro (Booktubers)
16h30 - Sarau Café com Poesia
17h - Lançamento do livro Nilton Teixeira “Baú de Memórias”
17h30 - Lançamento dos livros Nelson Adams Filho
18h - Banda Unidos Pelo Canto
 (3º Dia da Criança Solidário Oligás e Duda’s Car)
 
Sexta-Feira - 13/10/2017

10h - Apresentação Projeto Musiarte
11h - Palestra e lançamento do livro “Normas Gerais de Gerenciamento”
11h30 - Lançamento do livro Sr. Azeredo Alves Ourique
13h30 - Oficina e exposição de pinturas com Jorge Herrmann

14h30 - Apresentação de dança Grupo de Ballet Corpo e Arte
15h - Booktubers com apresentação do livro “Graça da Coisa” de Martha Medeiros
16h - Apresentação mágico Maurício Schwanck
17h - Lançamento do livro “Diário de Bordo, Crônicas da Cidade de Torres” de Roni Dalpiaz
17h30 - Inaudi Ferrari “Tempo3”
18h - Bate papo – Martha Medeiros + Outubro Rosa
 
 Sábado - 14/10/2017

10h - Spelling Be + Conversação em Inglês
11h - Lançamento do 2ª livro de Leonardo Gedeon “Os Portais de Torres”
13h15 - Sarau Café com Poesia
13h45 - Apresentação de Dança Rítmica Luciana Abel
14h15 - Lançamento dos livros de Sr. Bento Barcelos da Silva e Carlos Lopes Diderot
15h - Apresentação de dança Inge & Margot
16h - Apresentação teatral “A Mulher do Atirador de Facas”
17h - Espetáculo “Contos da Floresta” – Grupo Fantomania Teatro de Boneco
18h - Encontro com a autora - Martha Medeiros
 
 Domingo -  15/10/2017

10h - Reunindo a História – Conversa sobre as histórias de Torres
13h - Apresentação de dança Paula Scherek
14h - Apresentação CTG Querência das Torres
15h - Palestra Espírita – Guilherme Del Valle da Silva
18h - Encerramento
 
LOCAL - Parque Estadual da Guarita

 Atividades Paralelas  ** Cama Elástica ** Pegada ecológica (Equipe sócioambien-
tal SESC) ** Mateada na Feira ** Árvore de poesias (Rejane Vargas) ** Tenda da Saúde ** 
Piquenique Maturidade Ativa do Sesc Torres **  Agricultura familiar ** Kangoo ** Balões
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Sala do Empreendedor oferece 
Curso de Artesanato

GERAL

A Prefeitura de Torres, através da Secre-
taria de Administração e Atendimento ao 
Cidadão, por meio da Sala do Empreende-
dor, oferecerá um curso gratuito de Arte-
nasato, no dia 9 de outubro, segunda-feira, 
das 19h às 21h, no antigo Museu (Rua José 
Antônio  Picoral, no 171, Centro).

 O curso que é destinado tem como prin-
cipal propósito expandir seus horizontes, 
com a intenção de transformar materiais 
que encontram-se em casa, inutilizados. 
Como por exemplo: vidros, fio de cobre, 

fios de sisal, cimento, latas, canos de PVC, 
restos de madeiras, tudo que pudermos 
encontrar, criando peças de exuberante 
requinte para decoração de residências e 
vitrines de lojas.

 As inscrições devem ser realizadas di-
retamente na Sala do Empreendedor. Em 
continuidade à iniciativa, ocorrerá a apre-
sentação de todos os produtos expostos na 
Feira de Produção Torres, programada em 
novembro. Com vagas limitadas, é necessá-
rio inscrição com antecedência.  

CINECLUBE TORRES APRESENTA

Planeta Solitário (The Loneliest Planet - 2011)
Direção: Julia Loktev - EUA/Alemanha - Drama/Romance
2ª Feira - 9 de Outubro - 20h

SINOPSE: Um casal apaixonado faz uma viagem pelas sugestivas 
e desertas paisagens montanhosas do Cáucaso com a ajuda de 
um guia local, mas improvisamente um acontecimento acaba por 
transformar o idílico passeio numa atmosfera tensa e dramática, 
acabando por afetar fortemente o relacionamento entre os dois.

Lions Clube e doadores de 
Torres ajudam crianças a 
terem melhorias na visão

Unidade Móvel da Visão ficou na Praça XV na manhã desta última quarta-feira (4/10)

 Na última quarta-feira, dia 04 de outubro, 
o Lions Clube de Torres colocou mais uma vez 
à disposição dos torrenses a Unidade Móvel 
Oftalmológica da Fundação Lions. O ônibus 
equipado visitou Torres cumprindo agenda de 
Lions em todo o mundo na Campanha da Vi-
são, onde o clube de serviços ajuda que a po-
pulação carente tenha acesso a diagnóstico e a 
ser presenciada por óculos para melhorar sua 
capacidade ocular. 

Desta vez em Torres foram selecionados 40 
alunos das Escolas Mampituba e Zona Sul para 
receberem consulta oftalmológica e prescrição 
de óculos nos casos de necessidade obtida no 

diagnóstico. Posteriormente os óculos serão 
fornecidos gratuitamente através do Lions Clu-
be de Torres. 

O Clube de serviço local também conseguiu 
angariar recursos de torrenses que doaram a 
quantia de R$ 30 reais por consulta, que por 
sua vez se somam aos óculos e ao equipamen-
to de diagnóstico cedido por Lions Interna-
cional para os atendidos.  E por isto o clube 
torrense através de seu presidente Francisco 
Pereira agradece os doadores das consultas 
além de agradecer a colaboração da Secretária 
de Saúde de Torres, que ajudou na logística da 
campanha na cidade. 

FUTEBOL: Fim de semana tem 
3ª rodada do Municipal de Torres

Neste domingo, 8 de outubro, será re-
alizada a terceira rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo em Torres, 
promovido pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 
Esporte.

 Chave A - Nesta rodada, no Comple-
xo Esportivo Mar Azul (bairro Predial), às 

13h30min, ocorre o jogo entre ADECON X 
MAR AZUL, e às 15h30min, jogo entre AMI-
GOS DO ADRI X VERA CRUZ

 Chave B -  Nesta rodada, no Estadio Eval-
do dos Santos (Vila São João), às 13h30min, 
está marcado jogo entre SÃO JORGE X SÃO 
BRAZ, e às 15h30min, jogo entre SÃO MI-
GUEL X SÃO JOÃO
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Agricultores de Morrinhos, Dom Pedro e Três Cachoeiras 
participam de dia de Campo em Maquiné

 No dia 29 de Setembro, uma excursão 
organizada pelo escritório da Emater de 
Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, com 
23 agricultores, participou do dia de Cam-
po Soluções Tecnológicas e Sociais para a 
olericultura (relativo ao cultivo de legumes) 
no município de Maquiné. Cerca de 15 agri-
cultores de Dom Pedro de Alcântara (bem 
como o prefeito e autoridades municipais) 
também participaram das atividades. O dia 
de Campo organizado pela EMATER, Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais de Maquiné, 
Prefeitura Municipal e Agrocomapa teve 
como local a propriedade da família de El-
ton Bobsin.

O grupo de Três Cachoeiras e Morrinhos 
do Sul foi no período da tarde em um mi-
croônibus patrocinado pelo BANCO DO 
BRASIL - enquanto que o Pessoal de Dom 
Pedro de Alcântara teve o apoio no trans-

porte pela prefeitura daquele município. 
Ambos os grupos tiveram a oportunidade 
de visitar as diversas estações temáticas. A 
família Bobsin recepcionou o público, abor-
dando o histórico e a atual lógica de pro-
dução na propriedade. Durante o percur-
so pelas estações, empresas de sementes 
apresentaram plantas de variedades, linha-
gens e híbridos de olerícolas, brássicas e 
folhosas. Equipamentos de estufas e siste-
mas protegidos, equipamentos de irrigação 
e energia solar fotovoltaica também foram 
apresentados.

Nas estações da Emater/RS-Ascar, fo-
ram apresentados o manejo nutricional de 
olerícolas, conservação de solo, saúde e 
segurança do trabalhador. O Programa de 
Gestão Sustentável da Agricultura Familiar 
foi destaque, assim como a parceria com a 
Centrais de Abastecimento do RS (Ceasa), 

no incentivo às Boas Práticas Agrícolas.
Este tipo de evento e mobilização dos 

agricultores de diversos municípios para a 

participação tem o intuito de fortalecer a 
agricultura familiar e promover a perma-
nência do jovem no campo

Prefeito de Arroio do Sal responde sobre paralisação de construções no município
Nesta quarta-feira (05), foi emitida uma 

resposta oficial do Prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst, sobre a paralisação de 
todas as construções no município. A situação 
decorre de uma determinação do Ministé-
rio Público Federal. "Estamos enfrentando o 

maior desafio da nossa Administração, que é 
o impedimento, pela Justiça Federal, de qual-
quer construção na nossa cidade. Nosso corpo 
Jurídico já está tomando todas as providências 
cabíveis para reverter esta situação", decla-
rou o prefeito, continuando: "Sabemos que o 

nosso bem maior é a construção civil e para 
regularizar essa situação, o primeiro passo 
está sendo dado, que é a conclusão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, que irá esta 
semana para a Câmara de Vereadores para ser 
aprovado e virar lei.

A todos que tiveram que parar suas cons-
truções deixo aqui a certeza do nosso com-
prometimento, a angustia de vocês é a nossa 
também, por isso nosso grupo está focado 
para solucionar este problema. Juntos Vence-
remos!!!!!"
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A 10ª Feira do Livro de Arroio do Sal iniciou na última 
quarta-feira (04) e encerra no próximo domingo, oito de ou-
tubro. O evento está acontecendo na Praça da Emancipação 
e na Saas, com o tema “Do imaginário ao real, a leitura é um 
espetáculo”. Até agora diversas atrações já passaram pela 
Feira, como os escritores Rosane de Castro, Letícia Wierz-

chowski, Jonas Pícoli, Juliana Goularte e a Patrona Márcia 
F. Dieter. Também aconteceu Encontro de Cartoons com os 
escritores Gustavo Borges, Athos Beuren e Cartunista San-
tiago; Oficinas de Malabares com Margarina; Oficina para 
os alunos APAE com Doug e Gio, Stop Motion e Toy Arte. 

Também tem espetáculos teatrais Maria Vai Com as 
Outras, A Princesa Engasgada, 
As Aventuras do Fusca a Vela 
e Cuco Teatro para Bebês e as 
apresentações das Invernadas 
Artísticas CTG Rincão de Estân-
cia e Duo Nossa Música. Uma 
intensa  programação segue 
na Praça da Emancipação até 
domingo - com palestras e en-
contro com escritores, peças 
de teatro, shows de talentos 
locais... além de música, show 
de mágica,  comercialização 
de livros com desconto.E para 
informações em tempo real 
sobre a Feira do Livro de Arroio 
do Sal, acesse a Página do Fa-
cebook da Prefeitura de Arroio 
do Sal

REGIÃO

Confraternização marca participação de Três Cachoeiras 
em campanha internacional pró orgânicos

A Casa do Artesão de Arroio do Sal 
fechou uma parceria com a Prefeitu-
ra, através da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Juventude, para seguir par-
ticipando dos eventos organizados no 
município, como por exemplo, a Ok-
tobermar, que acontece de 12 a 15 de 
outubro e a Liquida Arroio do Sal, que 
será de três a cinco de novembro.

A partir de agora, para participar e 
ter lugar para expor durante os even-
tos será necessário ter a Carteirinha 
de Artesão dentro da validade, após, 
se já for associado a Casa do Artesão, 
basta entrar em contato com a enti-
dade, caso não seja associado, então o contato deve 
ser feito diretamente na Secretaria de Turismo, com o 
funcionário Diego Hahn.

Todos os artesãos terão direito ao espaço para ex-

por gratuito, como contrapartida, irão assinar um ter-
mo se comprometendo a expor durante todos os dias 
de evento, caso o termo não seja cumprido, a pessoa 
ficará impossibilitada de participar dos eventos futu-
ros.

Na manhã desta sexta-feira, 
dia 29 de setembro, o prefeito 
Jonas Souza realizou a entrega 
oficial de um carro 0 km para 
a Secretaria Municipal de Saú-
de. O recurso para a aquisição 
do automóvel é proveniente de 
emenda parlamentar destinada 

através do Senador Dário Berger, 
com o valor total de R$100 mil, 
designado à aquisição de equi-
pamentos para saúde. O veículo 
dará mais conforto aos muníci-
pes nos deslocamentos neces-
sários aos atendimentos fora do 
domicílio.

Estudantes, mães, pais e professores dos cur-
sos ministrados na sede do Movimento de Mu-
lheres Camponesas (MMC),em Três Cachoeiras, 
participaram, na quinta-feira, 28 de setembro, 
de uma confraternização alusiva à Campanha Or-
gânicos para Todos, coordenada pela Sociedade 
Sueca de Proteção à Natureza e implementada no 
Litoral Norte e na Serra/RS pelo Centro Ecológico. 
O MMC fez toda a alimentação e o suco de açaí 
juçara ficou por conta do Centro Ecológico. Houve 
uma conversa sobre o trabalho da casa, a parti-
cipação nessa campanha, as famílias agricultoras 
da região, os cursos e os alunos, muitos deles di-
retamente ligados à agricultura orgânica.

Conforme a professora Giselle Macedo, desde 
a metade do mês, tanto as aulas de português 
para os senegaleses, quanto o tema de redação 
(para o Enem), as aulas de inglês para crianças 
e para os adultos, foram direcionadas para a ali-
mentação orgânica e consumo sustentável. “Os 
folders em inglês foram usados pela turma de 

adultos e na turma infantil foram base para a 
professora fazer uma atividade com as crianças 
de resgatar nomes de frutas em inglês que elas já 
conheciam e produtos que não eram saudáveis e 
que elas também conheciam”, descreveu Giselle. 
Durante a confraternização, as crianças apresen-
taram para os adultos o resultado desse trabalho.

Aluno do curso de português, o senegalês 
Khadim Thiane, se disse muito feliz por ter parti-
cipado do evento e conhecido mais sobre alimen-
tos orgânicos: “São alimentos bons pra saúde das 
pessoas , que são cultivados sem adição de vene-
no, que é muito saudável, são mais saborosos”.

Desde 2013 a Sociedade Sueca de Proteção à 
Natureza (SSNC pela sigla em inglês) promove, no 
mês de outubro, uma campanha para divulgar os 
benefícios dos alimentos orgânicos para a saúde, 
o ambiente e a sociedade. Em 2017, 46 países da 
América Latina, Europa, Ásia e África estão parti-
cipando, por meio de cursos, degustações, peças 
de teatro, dança, entre outras atividades.

Confraternização alusiva a campanha, na  sede do Movimento de Mulheres 
Camponesas

Casa do Artesão fecha parceria 
com a Prefeitura de Arroio do Sal

Carro 0km para a secretaria 
da saúde do Passo de Torres

10ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO 
DO SAL ACONTECE ATÉ DOMINGO

A Prefeitura Municipal de Dom 
Pedro de Alcântara está disponi-
bilizando mais dois profissionais 
especializados na área da saúde 
para atender os alunos da rede de 
ensino municipal. Além da fono-
audióloga, que já prestava atendi-
mento, uma psicóloga e uma psi-
copedagoga estão atendendo os 
estudantes conforme necessidade 

apontada pela escola. 
Além da ampliação nas espe-

cialidades, foram disponibilizadas 
ainda salas reservadas para esse 
atendimento, que anteriormente 
era realizado junto à Secretaria de 
Assistência Social. As salas foram 
preparadas para proporcionar um 
ambiente acolhedor e lúdico para 
esses alunos. 

Alunos de Dom Pedro de 
Alcântara têm atendimentos 

especializados de saúde
Profissionais de psicologia, psicopedagogia e 

fonoaudiologia são disponibilizados aos estudantes 
conforme necessidade
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REDEMAC BOMAGG: 40 anos de mercado 
acompanhando o desenvolvimento regional

No Sábado do dia 30 de setembro, 
a direção da loja Redemac Bomagg 
de Torres recebeu - em pleno espaço 
de vendas da loja do centro – clientes 
e imprensa de forma festiva, servin-
do lanches e cafés aos presentes. É 
que a empresa torrense comemora 
40 anos de fundação neste mês e re-
solveu comemorar entre os colabo-
radores e agradecer a seus clientes 
pela data.

Promocionalmente, para premiar 
e agradecer os clientes, durante os 
meses de outubro, novembro e de-

zembro, as lojas Redemac Bomagg 
de Torres e Itapeva realizam um con-
curso que vai premiar seus clientes 
com presentes especiais: uma moto 
Honda 160 cilindradas, uma viagem 
para um resort no litoral da Bahia al 
inclusive, uma smart TV 49 polega-
das, um smartphone e um split de 
9 mil btus. E durante todo o período 
das comemorações de 40 anos, se-
rão realizadas promoções especiais, 
atividades na loja e também distribu-
ídos brindes para clientes e profissio-
nais parceiros.

Lojas de Torres e Itapeva comemoram data marcante com campanha especial de premiação aos clientes

Prestando serviços para o crescimento 
da região

Fundada em 1977 em Torres, no an-
tigo distrito de Três Cachoeiras (atual-
mente cidade), a Bomagg Materiais de 
Construção foi idealizada por Oswaldo 
Maggi, a primeira geração da família 
no empreendimento, família que toca 
a empresa já com membros da tercei-
ra geração. Oswaldo visualizou cresci-
mento da região do Litoral Norte e de 
do entorno da BR 101 onde se locali-
za Três Cachoeiras e resolveu suprir a 
demanda do mercado de Materiais de 
Construção, onde a oferta era defici-
tária naquele distrito de Torres, hoje 
município. 

 Com o tempo a rede de lojas foi 
se expandindo e no ano 2000 já eram 
seis filiais localizadas na sede Três Ca-
choeiras, Terra de Areia, Torres, Arroio 
do Sal, além dos bairros Rondinha (Ar-
roio do Sal) e Itapeva (Torres). Nesse 
mesmo ano, ingressaram para a Rede-
mac, uma rede de lojas de material de 
construção, que atualmente conta com 
mais de 65 lojas em diversas regiões do 
estado. O ingresso fez parte da moder-
nização do empreendimento Bomagg, 
que se uniu com parceiros para conse-
guir adquirir produtos em escala e ba-
ratear o preço de compra dos consumi-

dores na ponta, que estavam na época 
(como hoje) cada vez mais exigentes de 
obter preço baixo e qualidade. Dai em 
diante a Bomagg Materiais de Constru-
ção se transformou na atual Redemac 
Bomagg.  

Desde 2004, após a família optar for 
fazer cisão das lojas em três empresas, 
divididas pelos irmãos da segunda ge-
ração da família, as filiais de Torres e 

Itapeva se transformaram em uma das 
empresas, estando sob o comando dos 
irmãos Eraclides e Evaldo Maggi.  E esta 
Redemac Bomagg - com suas duas lo-
jas - conta com 90 colaboradores e am-
plo mix de produtos para construção, 
reforma e decoração. 

O diretor Evaldo Maggi também é o 
atual presidente estadual da Redemac, 
o que mostra que a família torrense 

não só participa do crescimento de 
seu negócio aqui na cidade e região: 
ela participa ativamente no negócio da 
parceria maior em todo o Estado do RS. 

 A terceira geração da família Mag-
gi já integra a gestão do negócio, que 
ampliou também, aqui em Torres, para 
a área da construção civil, com a aber-
tura da VCA Maggi Construtora e Incor-
poradora Ltda.

Envolvimento de colaboradores e da vontade dos clientes
Evaldo Maggi comemora o feito de 

aniversário de 40 anos de seu negócio 
familiar, reconhecendo a contribuição 

da equipe de colaboradores como par-
te da conquista. E reconhece a parce-
ria que o negócio obteve com de seus 

clientes, que com sua preferência ali-
mentaram as decisões dos dirigentes e 
ajudaram a empresa construir essa his-

tória de 40 anos através de fidelidade 
e parceria. “Eles acreditam em nossos 
serviços e nos ajudaram a chegar aqui”, 

completa Evaldo, agradecendo o apoio 
dos seus colaboradores e a confiança 
dos clientes. 

Concessionária Marauto Torres recebe premiação 
internacional da Lifan

A equipe da concessionária Lifan 
Marauto, de Torres, recebeu no final 
de setembro a premiação da Conferên-
cia de Concessionários Globais Lifan - 
empresa chinesa que é uma das líderes 
em exportação de veículos no mundo.  
Por meio de seu diretor, Marcelo Guidi 
a equipe da Marauto entende que o re-
conhecimento e a premiação colocam 
a filial torrense em novo patamar, na 
fase 'Novo Lifan, Nova Jornada'. 

"Nós da Lifan Marauto Torres en-
tendemos que devemos mudar pen-
samentos e insistir firmemente em 
inovação, para que assim nossa nova 
estrela chegue mais alto", indica Mar-
celo. Para ressaltar sua caminhada a 
frente da Marauto Lifan, Marcelo citou 
o discurso do executivo Mou Gang, re-
alizado no dia 21 de Setembro em Li-
jing (China) - quando ocorreu a premia-
ção da Conferência de Concessionários 
Globais. “A civilização humana é uma 
história de progresso, e uma história 
de avanço constante. Cada progresso 
foi acompanhado com surgimento de 
nova força, nova tecnologia e novo 

pensamento, em outras palavras, sem 
inovação, sem avanço!”.

E o atual reconhecimento veio tam-
bém após averiguação de represen-
tantes da matriz chinesa da Lifan, que 
em agosto visitaram a loja de Torres 
(durante o prestigiado lançamento da 
nova X60, veículo). Na ocasião, o ge-
rente de departamento comercial C. 
Giang homenageou o diretor da Ma-
rauto Torres, Marcelo Guidi, justamen-
te pela boa performance de vendas da 
concessionária torrense no contexto 
mundial da Lifan.

A Lifan é um dos maiores grupos 
privados da China. Com pouco mais de 
20 anos de existência, já atua em 165 
mercados no mundo e é a segunda 
marca em exportação de automóveis 
da China. No plano de globalização da 
LIFAN MOTORS, o mercado brasileiro é 
prioridade. Por isso, na região a LIFAN 
já atua prioritariamente em duas fren-
tes: a fábrica no Uruguai e a sede da 
empresa na cidade de Salto, no inte-
rior de São Paulo, onde está também o 
Centro de Distribuição de Peças.
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TORRES - Na manhã desta quinta-feira (05) Policiais 
Militares prenderam em Torres um homem que possuía 
mandado de prisão expedido pela comarca de Sarandi, 

por porte irregular de arma de fogo. Conforme a BM, as 
diligência ocorreram na rua Feliz, no bairro Curtume. 

No final da tarde de ontem o mandado foi repassado 
à Brigada Militar 
de Torres por um 
servidor da vara 
criminal de Saran-
di, o qual solicitou 
o cumprimento. 
"Em atenção à 
determinação ju-
dicial, a Brigada 
Militar atuou de 
forma rápida e efi-
ciente, efetuando 
a prisão do delin-
quente, que está 
condenado à pena 
definitiva de cinco 
anos de reclusão 
em regime semia-
berto".

POLÍCIA 

seis anos após matar namorado da ex-mulher 
em Torres, Alemão Caio vai a júri

FORAGIDO PRESO TENTANDO  FORNECER 
FALSA IDENTIDADE PARA BM DE TORRES

Na noite do último sábado (30) policiais militares de 
Torres, em patrulhamento na Vila São João, abordaram um 
grupo de homens em frente ao posto avançado da rodoviá-
ria. Durante a identificação dos suspeitos, houve a descon-
fiança sobre os dados fornecidos por um  dos abordados. 
Após pesquisa mais aprofundada constatou-se que o sus-
peito estava fornecendo dados de outra pessoa, a fim de 
ludibriar a fiscalização policial. Após tomar conhecimento 
dos dados corretos do suspeito, verificou-se que se encon-
trava com mandado de prisão em aberto pela comarca de 
Sapiranga - RS. O preso responderá, ainda, pelo crime de 
falsa identidade, por ter fornecidos dados de outra pessoa.

Ladrão de loja preso após 
cair em tentativa de fuga por 

telhados
Na madrugada do último sá-

bado (30), a Brigada Militar de 
Torres foi acionada para aten-
der uma ocorrência numa loja 
de varejo do centro da cidade,  
pois o o alarme da mesma teria 
disparado. Os policiais fizeram 
averiguações e flagraram o sus-
peito correndo pelos telhados 
dos comércios ao lado. 

Os policiais prenderam o in-
divíduo quando este caiu ao 
solo ao tentar fugir, ação na 
qual o criminoso acabou lesio-
nando a perna. Com o preso, 

foram apreendidos dois apa-
relhos de telefone celular sub-
traídos da referida loja. Ele foi 
apresentado para exames mé-
dicos e, posteriormente, reco-
lhido à Penitenciária Modulada 
de Osório.

Seis anos e cinco meses após matar José Augusto Be-
zerra de Medeiros Neto, 50 anos, em Torres, o ex-empre-
sário conhecido como Alemão Caio vai a júri em 19 de ou-
tubro. Carlos Flores Chaves Barcellos, hoje com 60 anos, 
também responde pela tentativa de matar a ex-mulher 
Ivanise Menezes Chaves Barcellos, 53 anos. José Augus-
to era namorado dela e foi morto depois de levar nove 
facadas. 

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o réu 
estava inconformado com a separação da esposa e inva-
diu a casa da vítima. Ivanise tentou interferir no ataque, 
também sendo atingida por facadas. Ela ainda escapou 
de levar um tiro porque a arma de Alemão Caio falhou. 
Ela acabou se escondendo em um cômodo da casa junto 
com o filho caçula, na época com 10 anos. Após, acionou 
a Brigada Militar. Alemão Caio foi preso em flagrante e 
encaminhado para um presídio da região. Ao longo do 
processo, o réu teria passado por problemas de saúde 
– também ocorreram avaliações da sanidade mental. Se-
gunda a defesa do acusado, houve vários recursos anali-

sados pelo Tribunal de Justiça. 
Conforme informaram os veículos do grupo RBS caso 

seja considerado culpado Alemão Caio pode ser conde-
nado a 12 a 30 anos de prisão (pelo homicídio de José Au-
gusto) e de 10 a 20 anos (por tentar matar Ivanise).  júri 
será às 9h30min do dia 19 deste mês em Torres. A juíza é 
a Dra. Marilde Angélica Webber Goldschmidt.

*Com informações de ZH Gaúcha

BRIGADA MILITAR CUMPRE MAIS UM MANDADO DE PRISÃO
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Atletas de Torres voltam com grande resultados do 
Brasileiro Sub-16 de Atletismo

Os atletas Nicolas Santos e Eduar-
do Bandeira  do Projeto Brincar 

de Correr/ ASCORT se destacaram no 
Campeonato Brasileiro Sub 16 em For-
taleza, no sábado passado (30). Com 

os resultados obtidos, 
ajudaram a colocar o 
atletismo torrense entre 
os melhores jovens do 
esporte no Brasil . 

"A Ascort esta em 
festa  pela performance 
dos atletas  no Brasilei-
ro Sub 16 em Fortaleza. 
Eles lutaram, se supera-
ram, competiram contra 
os melhores atletas de 
22 estados do Brasil e 
conquistaram grandes 
resultados. Enfrentaram, 
além do alto nível téc-

nico dos outros competidores, o forte 
calor da cidade nordestina", destaca o 
técnico e presidente da Ascort, Cláudio 
Freitas.

 Nicolas e Eduardo competiram na 
modalidade 1000m - com Eduardo Ban-
deira conseguindo passar pra grande fi-
nal com o tempo de 2'42", um belo tem-
po. E na final do sub-16,  fechou com o 
6° lugar do Brasil.

Já na prova dos 1000m c/obstáculos, 
Eduardo Bandeira (que já vinha cole-
cionando bons resultados, inclusive a 
vitória no campeonato gaúcho da mo-
dalidade)  fechou em 6° lugar com 2'55 
". Já Nicolas Santos fechou em 10° lugar 
do Brasil -  melhorando em muito seu 
tempo. "Os atletas viajaram com ajuda 
de nossos Patrocinadores, equipe Técni-
ca, apoiadores e amigos que nos ajuda-
ram vendendo rifas, um agradecimento 
especial a Ágil – Construções e Incor-
poradora e  Marcio de Sousa", finalizou 
Cláudio Freitas.

Em Fortaleza, atletas Nicolas Santos e Eduardo Bandeira (foto), da Ascort Torres, conseguiram colocações no top 10 do Brasil

Patrocinio Master Torres Calçados / Restaurante Cantinho do Pescador / CFC 
Torres RS / Construtora Monte Bello / Pompeu Materiais Construções e Ser-
viços / Nossa Casa Imobiliária / RMS Telecom / Laboratório Da Rocha / Ágil – 
Construções e Incorporadora / Mercadão dos Óculos Torres / Lavanderia Lavex 
Clean  / Klein Bicicletas / J3 Construções&Incorporação / COMDICA

Equipe Técnica: JB Clínica Quiropraxia / Academia Kirra Capesca / Clinica Praia 
Grande / Massoterapeuta Dirlene Girelli  / Proforma Fisioterapia / Longe Vitá 
– Saúde e Estética  / Psicólogo Vitor Luiz Job dos Santos  / JP Soluções Tecnoló-
gicas / Janilson Quadros Fisioterapia 

Apoios:Papelaria Atlântica / Pizzaria Napole / Bio Pharma / SESC Torres – RS 
/ Academia Corpus Fitness /Academia Evolution Fitness / Clezar Junior Enge-
nharia e Construções / Mercado Muller /  Novo Lar Imobiliária  /Brasília Grill / 
Studio Fitness / Studio A Pilates / Kaliptus Pizzaria / Sinto e Cepento / Protelim 
Piscinas Torres / Co2 Grupo de Corrida / Grupo Bem Estar de Corrida 
 /Frederico Maciel / Águia Contabilidade /  Educação Física Ulbra Torres / Fisio-
terapia Ulbra Torres / SG Gesso – Passo de Torres SC / Sosseg / A FOLHA Torres
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Na sexta-feira passada (29 de se-
tembro) ocorreu  a segunda etapa do 
Imbitubense de surf PRO/Am, na Praia 
da Vila, cidade de Imbituba (SC). As on-
das do campeonato rolaram entre 3 e 5 
pés, abaixo de chuva. E o jovem surfista 
torrense Gustavo Borges, de apenas 17 
anos,  mostrou consistência ao finalizar o 
evento com a segunda colocação na ca-
tegoria Júnior - fazendo inclusive a maior 

nota da bateria final, onde perdeu o título 
para Giovanne Pikaski por apenas um dé-
cimo de ponto.

Na categoria profissional entretanto, 
Gustavo Borges parou no segundo round 
da etapa do Imbitubense. Entre os pro-
fissionais, o título ficou com o surfista de 
Garopaba, Fellipe Ximenes. Já Luy Arman 
foi o gaúcho melhor colocado, indo até as 
quartas de final do campeonato.

Naja Torres Team teve 
êxito na Copa Brasil de 

KickBoxing

ESPORTES

Torrense Gustavo Borges é 
vice na categoria júnior do 

Imbitubense de Surf

Bons jogos na nona rodada 
do Municipal De Futebol em 

Três Cachoeiras
No último domingo, dia 01 de outubro, 

ocorreu à nona rodada do 29º Campeo-
nato Municipal de Futebol Adulto - TAÇA 
ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA - em Três Ca-
choeiras. Nos jogos no Campo do Pontal 
às 13h30min, a Equipe do Paraguai venceu 
por 2x0 a equipe do Morro Azul com dois 
gols de Gesse. Às 15h30min, o time  do Em-
bratel, em um jogo dramático, venceu no 
fim da partida a Equipe do Vila Nova por 
2x1 - Daniel e Eduardo marcaram para o 
Embratel, enquanto Maicon descontou 
para o Vila Nova.

No campo do Lajeado às 13h30min a equi-
pe do Santa Rita venceu por 2x0 a equipe do 

Sociedade - com ambos gols de Júlio Cesar. 
As 15h30min a equipe do Centro, de virada, 
venceu a Equipe do Santo Anjo por 2x1 - Ra-
mon marcou para o Santo Anjo, enquanto Le-
andro e André marcaram para o Centro.  

Nesse próximo fim de semana dia 08 de 
outubro segue o campeonato com a 10ª 
Rodada e os seguintes jogos: No Campo 
do Pontal, as 13h30min tem Santo Anjo x 
Morro Azul, e as 15h30min jogam Santa 
Rita x Paraguai. Já no Campo do Lajeado, 
às 13h30min tem Lajeadinho x Vila Nova, 
enquanto as 15h30min disputam Centro x 
Embratel. Quem folga é a equipe do Socie-
dade

A equipe torrense Naja Torres Team parti-
cipou, com sucesso, da Copa Brasil de Ki-
ckboxing realizada no dia 30 de setembro 
em Novo Hamburgo. A equipe trouxe ex-
celentes resultados, mostrando que é uma 
das mais importantes do Rio Grande do Sul 
e do Brasil. Confira os resultados mais ex-
pressivos da equipe: Julio Silva, Campeão 
Master 80K cinturão; Ariel Villalba, Cam-
peão portador de necessidades especiais;  
Silvano Euzebio, Campeão 71K ; Laura 

Magnus, Campeã 60K ; Julia Roxo, Campeã 
cadete 48 k; Guilherme Bueno, Vice- cam-
peão 57K; Dalcione Pereira, Vice- campeão 
64k e Daniela Vasconcelos, Vice-campeão 
60K .
Para completar o sucesso no desempenho 
da equipe, a atleta Êmily Weber foi esco-
lhida a musa do Muay Thai do Rio Grande 
do Sul. A equipe já está se preparando para 
o Campeonato Brasileiro em Minas Gerais, 
que ocorre em novembro.

Veteranos do Torrense 
vencem partida em Dom 

Pedro de Alcântara

 Jogando em Dom Pedro de Alcântara, no 
estádio do Esporte Clube Aymoré, o Torren-
se conseguiu mais uma vitória -  pelo pla-
car de 3x2 contra o Aymoré, time da casa. 
Conforme o técnico Adroaldo Lummertz, 
"foi um jogo muito disputado mas o verdão 
levou a melhor, mantendo a incrível cam-
panha que faz em 2017 (com mais de 20 
vitórias). 

Os veteranos do Torrense entraram em 
campo com a seguinte equipe: Dilson no 
gol, Ezequiel e Édio nas laterais; Clóvis e 
Tiago na zaga; Paulo e Robledo de volan-
tes;  Paulo Japa e Rafinha meias; Sandrinho 
e Cristiano atacantes. Participou do jogo o 
atleta Paulo Cesar. Os gols do torrense fo-
ram marcados por Cristiano, Sandrinho e 
pelo estreante da vez, Paulo Cesar.

Jovem de Torres (a direita) fez maior nota da final
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